
 

                                                          

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  
 
 

     เอกสารลำดับที่  11/2563 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9  

(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
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                                                            คำนำ  
 
    ตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวนสิบแปดภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนท่ี ทำหนาท่ีขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและ
จังหวัดโดยการอำนวยการ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบรวมมือและบูรณาการกับหนวยงานในสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอ่ืนหรือภาคสวนท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี นั้น ๆ และมีอำนาจหนาท่ีในการกำหนด
ยุทธศาสตรและบทบาทการพัฒนาภาคตาง ๆ ใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค นโยบาย ยุทธศาสตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ังการพัฒนาดานอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบตามศักยภาพ
และโอกาสของบุคคลและชุมชนในแตละพ้ืนท่ี และสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานดาน
วิชาการ การวิจัยและพัฒนา ดังนั้น จึงจำเปนตองมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
(ฉบับจดัทำคำของบประมาณรายจายประจำป) ของภาค เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของภาค  
   สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับ
จัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) ของภาค เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของภาค 
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) ของภาคฉบับนี้ 
ประกอบดวย บริบทท่ีเก่ียวของ วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคการ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดและ    
คาเปาหมาย กลยุทธ รายละเอียดงาน/โครงการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ฉบับนี้สำเร็จไดดวยความรวมมือ
ของผูเก่ียวของสามารถใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9  ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงขอขอบคุณผูเก่ียวของทุกทานท่ีใหความรวมมือมา โอกาสนี้  
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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) สำนักงานศึกษาธิการภาค 9  

            ตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวนสิบแปดภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนท่ี ทำหนาท่ีขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและ
จังหวัดโดยการอำนวยการ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบรวมมือและบูรณาการกับหนวยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอ่ืนหรือภาคสวนท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีนั้น ๆ และมีอำนาจหนาท่ีในการกำหนด
ยุทธศาสตรและบทบาทการพัฒนาภาคตาง ๆ ใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค นโยบาย ยุทธศาสตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ังการพัฒนาดานอ่ืน ๆ  ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบตาม
ศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแตละพ้ืนท่ี  และสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ
งานดานวิชาการ การวิจัยและพัฒนา ดังนั้นจึงจำเปนตองมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของภาค เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของภาค 
   สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เปนหนวยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการท่ีถูก
จัดตั้งข้ึนเพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนท่ี ทำหนาท่ีขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและ
จังหวัดโดยการอำนวยการ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบรวมมือและบูรณาการกับหนวยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอ่ืนหรือภาคสวนอ่ืนท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี มีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
  1. กำหนดยุทธศาสตรและบทบาทการพัฒนาภาคตางๆ ใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับทิศทางพัฒนา  
ประเทศนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ังการพัฒนา
ดานอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแตละพ้ืนท่ี 
   2. สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานดานวิชาการ การวิจัยและพัฒนา 

   3. กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

  4. สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร   
ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
   5. ประสานการบริหารงานระหวางราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคใหเกิดการพัฒนา การบูรณาการ
ในระดับพ้ืนท่ีของหลายจังหวัด โดยยึดการมีสวนรวมและประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก 
   6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
   แผนเปนเครื่องมือกำหนดกรอบทิศทางในการทำงาน  ทำใหการทำงานมีเปาหมายท่ีชัดเจน 
เกิดการประสานสัมพันธภายในองคกร  ทำใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่นสามารถตรวจสอบความสำเร็จ
ของเปาหมายไดเพ่ือชวยใหประสบผลสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพชวยลดความสูญเสียจากการทำงานซ้ำซอน มีการ
กำหนดขอบเขตในการทำงานท่ีแนนอน และครอบคลุมภารกิจตามท่ีกำหนดสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ไดตระหนัก
เห็นถึงความสำคัญและความจำเปนดังกลาวจึงไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564   
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ฉบับนี้ข้ึนเพ่ือใชเปนกรอบ/ทิศทางในการดำเนินงานตอไปตามทิศทางการพัฒนาดังนี้ 
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วิสัยทัศน     “สรางเอกภาพเชิงยุทธศาสตร เสริมบทบาทการมีสวนรวม เพ่ือความเสมอภาคและเทาเทียมทางการศึกษา” 
พันธกิจ 

1. เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกนักเรียน นักศึกษาและประชาชนอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได   
อยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย 

2. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของผูเรียน ใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 สอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ีชายแดน 

3. ยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกชวงวัย 
4. กำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ      

การสรางเสริมคุณภาพชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทุกภาคสวน 

คานิยม  “รักองคกร ซ่ือสัตยสุจริต อุทิศเวลา” 

วัฒนธรรมองคกร   “ยิ้ม ไหว ทักทาย ใหเกียรติ เปนมิตร จิตอาสา” 

เปาประสงค 
1. นักเรียน นักศึกษาและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย 
2. ผูเรียนมีสมรรถนะ ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานรองรับเศรษฐกิจและพ้ืนท่ีชายแดน 
3. หนวยงานทางการศึกษา สามารถบูรณาการ จัดการศึกษาทุกภาคสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4. ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงครอบคลุมและเปนธรรม 
5. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม          

และสงเสริมการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
6. หนวยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและการมี         

สวนรวมในการจัดการศึกษาทุกภาคสวน 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ/ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 1.พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

             1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

             1.2 ยกระดับคุณภาพและสิ่งแวดลอมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ  

             

ค 
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ตะเข็บชายแดน ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว) 

2.พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
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           2.4 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม            

 3.พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ 

        3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ  

การวัดประเมินผลใหกับความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและสังคมการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย ยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

       3.2 สงเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ

ความเปนพลเมือง 

           3.3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

 4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

           4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหผูเรียน

สามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรูไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและกลุมเปาหมาย 

           4.2 พัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูตลอดชีวิต 

     4.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางดานการศึกษาใหเปนเอกภาพ เปนปจจุบันและทันตอการใชงาน 

 5. สงเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

           5.1 สงเสริม สนับสนุนและจัดการเรียนการสอนเพ่ือสรางจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอมและนำแนวคิดตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 

           5.2 พัฒนาองคความรู งานวิจัยดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
      6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
               6.2 เรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน  
               6.3 ปรับปรุงโครงสรางและอำนาจหนาท่ีของหนวยงานใหเหมาะสมเอ้ือตอการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
               6.4 ปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 
      6.5 พัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหปฏิบัติงานไดอยาง   
เต็มศักยภาพ 
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ความเปนมา 
 

  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ไดกำหนดใหสวนราชการตองจัดทำแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา และ
แผนปฏิบัติราชการดังกลาวตองมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะตองใชในการดำเนินการ
ของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดของภารกิจของหนวยงาน และพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 กำหนดใหสวนราชการ
จัดใหมีการทบทวนภารกิจของตนวา ภารกิจใดมีความจำเปน หรือสมควรท่ีจะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง
การดำเนินการตอไปหรือไม โดยคำนึงถึงยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ รวมถึง
กำลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณอ่ืนประกอบกัน กอรปกับมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบใหหนวยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาตแิละแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ นั้น 
  ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี       
พ.ศ. 2546 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561–2580) แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560–2564     
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2560–2579 นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และบริบทตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจาย
ประจำป) ข้ึน เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารหนวยงานและหนวยงานในสังกัดใชเปน
กรอบแนวทางการปฏิบัติงานและจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564        
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) สำหรับใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดทำคำ
ของบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
   

วิธีการดำเนินงาน 
 1. ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 ของประเทศและบริบทตางๆ        
ท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-
2580)  แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564 
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ 
จันทรโอชา) แถลงตอรัฐสภา เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) เปาหมายท่ี 4 เปาหมายดานการศึกษา แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค นโยบายและ
จุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564       
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 2. กำหนดกรอบเคาโครง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป)  
   3. จัดทำขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของและยกรางสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป)      
เพ่ือประกอบการพิจารณาทบทวนสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564     
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา อำนาจหนาท่ีของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 และบริบทอ่ืนท่ีเก่ียวของ   
 4. ประชุมทบทวนสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564      
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป)  
 5. ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) เพ่ือจัดทำรายละเอียดงาน/โครงการและ
กิจกรรม ใหสอดคลองกับสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) 
 6. จัดทำรางแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) 
 7. เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) ตอผูบริหาร 
     8. เผยแพรแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) ท้ังในรูปแบบเอกสารและเว็บไซตของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 มีแผนปฏิบั ติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564          
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) ท่ีสามารถใชเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานและจัดทำคำของบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ไดนำยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561–2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562–2565) 
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) แถลงตอรัฐสภา เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เปาหมายท่ี 4 เปาหมาย
ดานการศึกษา แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ มาเชื่อมโยงกับอำนาจหนาท่ีของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 และกำหนดเปนกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

 ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580)   

คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ป โดยกำหนด
วิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตร ดังนี้  
 วิสัยทัศน  
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
 ความม่ันคง หมายถึง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง        
ท้ังภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และ
ปจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน 
ประเทศมีความม่ันคง ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย   
ทรงเปนพระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึด
เหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนำไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่อง
และโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือ
พัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและ
รายไดท่ีม่ันคง พอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน 
และน้ำ มีท่ีอยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 
 ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน  
จนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุข ไดรับ
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวน          
มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจน 
เศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ 
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ท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ เพ่ือใหสามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอก
ประเทศ ตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต เพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ี
เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีสำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและ
การคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการ
คมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทำธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น 
ยังมีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทาง
การเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจรญิ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใช การรักษา และการ
ฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอ
สิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ
มากข้ึนและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละ เพ่ือผลประโยชน
สวนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน และใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของ
ประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการ
พัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 เปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง 
สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ ในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม    
สรางการเติบโต บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชนสวนรวม 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 ซ่ึงเก่ียวของกับภารกิจของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
   1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญ คือ ประเทศชาติ
ม่ันคง ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง 
ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนน
การพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญ ใหมีความพรอมสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไข
ปญหาดานความม่ันคงท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบ
บูรณาการท้ังกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบานและ
มิตรประเทศ ท่ัวโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเอ้ืออำนวยประโยชนตอการดำเนินการของ
ยุทธศาสตรชาติ ดานอ่ืน ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายท่ีกำหนด 
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   2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนา    
ท่ีมุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก  
    1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบของประเทศในดานอ่ืน ๆ นำมาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือใหสอด
รับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม 
    2) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของ
ประเทศในมิติตาง ๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
    3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับ
อนาคต บนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ 
ใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนใน
เวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความ
เหลื่อมล้ำของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 
   3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมาย
การพัฒนาท่ีสำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมี
ความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ 
มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ
ภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตสูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง 
เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
   4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมาย       
การพัฒนาท่ีสำคัญท่ีใหความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม 
ชุมชน ทองถ่ิน มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิด รวมทำเพ่ือ
สวนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน   
การเสริมสราง ความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากร
ไทย ท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ  สามารถพ่ึงตนเอง 
และทำประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและ
สวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 
   5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม      
มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพ่ือนำไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติดาน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธและแผนงาน และการให     
ทุกฝายท่ีเก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยเปนการ
ดำเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต     
โดยใหความสำคัญกับการสรางสมดุล ท้ัง 3 ดาน อันจะนำไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 
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   6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน 
และประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท 
หนวยงานของรัฐท่ีทำหนาท่ีในการกำกับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขันมีขีด
สมรรถนะสงู ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม
มีความทันสมัยและพรอมท่ีจะปรับตวัใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทำงานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยาง
คุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปด
โอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ความมัธยัสถ 
และสรางจิตสำนึกในการปฏิเสธ ไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย
ตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจำเปนมีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสูการ
ลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ      
เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
  

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
  ตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติวา เม่ือมี
พระบรมราชโองการประกาศใชยุทธศาสตรชาติแลว ใหคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติแตละดาน
จัดทำแผนแมบทเพ่ือบรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ เสนอคณะกรรมการพิจารณาใหความ
เห็นชอบ และเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนแมบทเพ่ือบรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนดไว         
ในยุทธศาสตรชาติ มีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมท้ังการจัดทำ
งบประมาณรายจายประจำปตองสอดคลองกับแผนแมบทดวย โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
ประกอบดวย 23 ประเด็น 62 แผนยอย (ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ณ วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซ่ึงเก่ียวของกับ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 14 ประเด็น 26 แผนยอย ดังนี้ 
  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (1) ประเด็นความม่ันคง 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความม่ันคง ประกอบดวย แผนยอย จำนวน 5 แผน          
เก่ียวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 แผน ดังนี้ 
     แผนยอย 3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
   3.1.1 แนวทางการพัฒนา 

2) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใตการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักรู ถึง
ความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงคเสริมสรางความรักและภาคภูมิใจในความเปนคนไทยและ
ชาติไทย ผานทางกลไกตาง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตรในเชิงสรางสรรค นอมนำและเผยแพร
ศาสตรพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริตาง ๆ ใหเกิดความ
เขาใจอยางถองแท และนำไปประยุกตปฏิบัติใชอยางกวางขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ     
พระราชกรณียกิจอยางสม่ำเสมอ  
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   แผนยอย 3.2 การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
   3.2.1 แนวทางการพัฒนา 
   สวนการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ 

1) ปองกันและปราบปรามยาเสพติด มุงยึดแนวคิดการแกไขปญหายาเสพติดตั้งแต ตนน้ำ- กลางนำ้- 
ปลายน้ำ ในการดำเนินการอยางเปนระบบ กลาวคือ (5) การปองกันยาเสพติดในแตละกลุมเปาหมายอยางเหมาะสม 
เปนรูปธรรม โดยการปลูกฝงคานิยมและองคความรูท่ีเหมาะสม อันจะสงผลกระทบตอความคิดและโนมนาวให
เกิดความเห็นท่ีคลอยตามอยางถูกตอง (6) การปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดลอม) ท่ีเหมาะสม โดยการเสริมสราง 
ปจจัยท่ีเอ้ือตอการไมเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติดของแตละกลุมเปาหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 

2) ปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงทางไซเบอร มุงเนนการวางกลยุทธ/ยุทธวิธีใน
การแกไขปญหาดานความม่ันคงทางไซเบอร ใหครอบคลุมสภาพปญหาของภัยคุกคามทางไซเบอร       
ซ่ึงไดแก การโจมตีทางไซเบอรของกลุมแฮกเกอร การจารกรรมหรือเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล การโจมตี
ตอกลุมโครงสรางพ้ืนฐานสำคัญทางสารสนเทศ และการเผยแพรขอมูลเพ่ือความปนปวนอันกระทบตอ
ประชาชน รวมท้ังอาจสงผลกระทบตอความม่ันคง 

9) ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต มุงจัดการกับเง่ือนไข
ปญหาท่ีมีอยูเดิมท้ังปวงใหหมดสิ้นไป และเฝาระวังมิใหเกิดเง่ือนไขใหมข้ึน โดยนอมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชา มาเปนกรอบแนวทางนำในการดำเนินงานแกไขและปองกัน
ปญหา ตลอดไปจนถึงการผลักดันยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ไปสูการปฏิบัติจริง
ในพ้ืนท่ี เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาท่ีสาเหตุอยางแทจริง พรอมนำ
ความสงบสันติสุขอยางยั่งยืนกลับคืนสูประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต รวมท้ังสรางความเชื่อม่ัน
ใหกับประชาชนท้ังประเทศ และนานาชาติตอไป  
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (3) ประเด็นการเกษตร 

  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการเกษตร ประกอบดวย แผนยอย จำนวน 6 แผน 
เก่ียวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 แผน ดังนี้ 
  แผนยอย 3.5 เกษตรอัจฉริยะ 

    3.5.1 แนวทางการพัฒนา 
2) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม    

ทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงองคความรูดานการผลิตและ
การตลาดตาง ๆ ตลอดจนการใชประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล 
ฐานขอมูลสารสนเทศทางการเกษตรตาง ๆ เพ่ือการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรใหเปน
เกษตรกรอัจฉริยะท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขัน 
  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (5) ประเด็นการทองเท่ียว 

  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการทองเท่ียว ประกอบดวย แผนยอย จำนวน 6 แผน 
เก่ียวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1  แผน ดังนี้ 
  แผนยอย 3.6 การพัฒนาระบบนิเวศการทองเท่ียว 

   3.6.1 แนวทางการพัฒนา 
   4) พัฒนาชุมชน ผูประกอบการ และบุคลากรดานการทองเท่ียวทุกภาคสวนใหมีความ
พรอมในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว รวมท้ังสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
และประชาชนในการพัฒนาการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี  
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  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (6) ประเด็น พ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ 
  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นพ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ ประกอบดวย แผนยอย 

จำนวน 6 แผน เก่ียวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1  แผน ดังนี้ 
   แผนยอย 3.1 การพัฒนาเมืองนาอยูอัจฉริยะ 

   3.1.1 แนวทางการพัฒนา 
ใหความสำคัญกับการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูอัจฉริยะท่ีสามารถรองรับกิจกรรม    

ทางเศรษฐกิจ ท่ีอยูอาศัย ลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีทุกกลุม 
และผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในเมืองท่ีมีศักยภาพ ซ่ึงมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสมัยใหม
มาพัฒนาระบบบริหารจัดการเมืองในทุกมิติใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแบงการพัฒนาเมืองออกเปน  
2 รูปแบบ ไดแก  

1) เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจ โดยพัฒนาเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภาค 
ไดแก กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม ขอนแกน เมืองในระเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
สงขลา และภูเก็ต ใหมีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทียบเทาเมืองขนาดใหญในระดับ
นานาชาติและมีความนาอยู  
   2) พัฒนาเมืองขนาดกลางใหเปนเมืองนาอยูท่ีเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สังคม
และการบริการใหกับพ้ืนท่ีโดยรอบ โดยเนนการตอยอดจากฐานเศรษฐกิจท่ีมีในพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดการ
กระจายความเจริญไปสูพ้ืนท่ีโดยรอบ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจ โดยสรางเครือขายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาค ซ่ึงการพัฒนาแบงตามภาคไดดังนี้ 
      ภาคเหนือ เนนการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ การทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม และการเกษตรมูลคาสูง และการใหบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและ
โครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมแกพ้ืนท่ีโดยรอบ  
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนนการพัฒนาการคาและกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม 
การเกษตรมูลคาสูง และการใหบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและโครงสรางพ้ืนฐานทาง
สังคมแกพ้ืนท่ีโดยรอบ  
    ภาคกลางและตะวันออก เนนการพัฒนาและสงเสริมการคาและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีมีอยูเดิม และการใหบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและโครงสรางพ้ืนฐานทาง
สังคมแกพ้ืนท่ีโดยรอบ  
    ภาคใต เนนการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรม
การเกษตรครบวงจร และการใหบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและโครงสรางพ้ืนฐานทาง
สังคมแกพ้ืนท่ีโดยรอบ  
  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (9) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบดวย แผนยอย 
จำนวน 3 แผน เก่ียวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3  แผน ดังนี้ 
  แผนยอย 3.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

  3.1.1 แนวทางการพัฒนา 
4) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพแหลงทองเท่ียวท้ังเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  

เชิงนิเวศและอนุรักษ เชิงสุขภาพ แหลงทองเท่ียวทางศิลปวิทยาการ แหลงทองเท่ียวเพ่ือนันทนาการ 
รวมท้ังแหลงทองเท่ียวสรางใหม พรอมท้ังปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาเสนทาง กิจกรรมทองเท่ียว จัดพ้ืนท่ีเพ่ือ
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การทองเท่ียว ใหมีคุณภาพ จัดการพ้ืนท่ีและสิ่งแวดลอมเพ่ือการสรางบรรยากาศท่ีดีสำหรับการทองเท่ียว
ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

5) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำหรับการทำ
วิจัยตอยอดเพ่ือขยายผลงานวิจัยไปสูเชิงพาณิชย และพัฒนาศูนยการเรียนรูและศูนยบริการ รวมท้ัง
จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน และฝกอบรม ตอยอดโครงสรางพ้ืนฐานใหเปนแหลงสนับสนุน       
การถายทอดเทคโนโลยท้ัีงในและตางประเทศ รวมถึงการใหบริการวิเคราะหทดสอบของภูมิภาคอาเซียน 

6) พัฒนาเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใหเปนเมืองอัจฉริยะท่ีมีความนาอยู
และทันสมัยระดับนานาชาติ เปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจสอดคลองกับนโยบาย 
  แผนยอย 3.2 การพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต 

4) ยกระดับสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีใหเปนศูนยกลางการพัฒนาและการเรียนรู    
ดานเทคโนโลยีนวัตกรรมเก่ียวกับปาลมและยางพารา และศึกษาแนวทางการอนุรักษทรัพยากร      
ทางทะเล ปาไมและปาชายเลน ใหมีความอุดมสมบูรณและสวยงาม 

5) รักษาและเผยแพรวัฒนธรรมพ้ืนบานและพัฒนาแหลงทองเท่ียวชั้นนำแหงใหม    
กับแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงเลียบชายฝงทะเลอาวไทย เชื่อมโยงฝงอันดามัน และพัฒนาเปนพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจใหมดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวคุณภาพ 
  แผนยอย 3.3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

   3.3.1 แนวทางการพัฒนา 
2) สงเสริมใหเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ตามศักยภาพ 

โดยพัฒนาตอยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีท่ีมีอยูเดิม รวมท้ังยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันของพ้ืนท่ีใหเอ้ือตอการคา การลงทุน และการทองเท่ียว และเปนพ้ืนท่ีหลัก       
ในการขับเคลื่อนการสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในสวนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพ้ืนท่ี
บริเวณชายแดนใหมีความพรอมสำหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบาน ซ่ึงจะชวยสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในพ้ืนท่ี รวมท้ังสงเสริมความสามารถในการแขงขันของประเทศในภาพรวม  
  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (10) ประเด็น การปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม 
  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
ประกอบดวย แผนยอย จำนวน 3 แผน เก่ียวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1  แผน ดังนี้ 
   แผนยอย 3.1 การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะ 
และการเปนพลเมืองท่ีดี 
   3.1.1 แนวทางการพัฒนา 

2) บูรณาการเรื่องความซ่ือสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม และดานสิ่งแวดลอม ในการ
จัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดใหมีการเรียนการสอนตามพระราชดำริ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดใหมีการเรียนรูทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังการตระหนักรู และการมีสวนรวมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
รองรับการเปลี่ยนแปลงท้ังในประเทศและตางประเทศ 

5) การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม สรางจิต
สาธารณะและจิตอาสาโดยใชประโยชนจากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 
เพ่ือรับผิดชอบตอสวนรวม สรางเสริมผูนำการเปลี่ยนแปลง และตนแบบท่ีดีท้ังระดับบุคคลและองคกร 
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โดยการยกยองผูนำท่ีมีจิตสาธารณะและจิตอาสา และมีความรับผิดชอบตอสังคม สงเสริมสนับสนุนใหมี
กลไกการดำเนินงานในการสรางเสริมการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตอาสา เพ่ือสังคมและสวนรวม    
โดยสงเสริมและสนับสนุนองคกรสาธารณะท่ีไมหวังผลประโยชน 
  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (11) ประเด็น ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นศักยภาพคนตลอดชวงชวีิต ประกอบดวย แผนยอย 
จำนวน 5 แผน เก่ียวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4  แผน ดังนี้ 
   แผนยอย 3.1 การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 
    3.1.1 แนวทางการพัฒนา 
   2) สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน 
สรางกระบวนการเรียนรูและพัฒนาทักษะของประชากรใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต    
สรางความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในการแกปญหาและพัฒนาสังคม 
รวมท้ังสนับสนุนดานวิชาการและสรางนวัตกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือใหองคกร
เครือขายชุมชนมีความเขมแข็ง และมีกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนท่ีท่ีประชาชน ชุมชน องคกรภาครัฐ 
ภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนา เฝาระวัง และติดตามการดำเนินงานสงผลใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษย       
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดอยางเปนรูปธรรม การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน โดยเนนใหพอแม 
มีวัฒนธรรมท่ีปลูกฝงใหลูกเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรูชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมท้ังสงเสริมใหทุกภาคสวนเปดพ้ืนท่ี
แหงการเรียนรู และจัดกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายและเหมาะสม เอ้ือแกครอบครัวทุกลักษณะ 
   3) พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางภาคีการพัฒนาตาง ๆ  โดยการเชื่อมโยงขอมูล ท่ีเก่ียวกับการศึกษา 
การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดชวงชีวิต เพ่ือเสริมและสรางศักยภาพของการ
ดำเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามพันธกิจของแตละหนวยงานใหมีความเขมแข็งและตอบโจทย
ประเทศ เปนฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถประเมินจุดออน จุดแข็งและศักยภาพบุคคลของประเทศ นำไปสูการตัดสินใจระดับนโยบาย
และปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคนไทยอยางมีทิศทางและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึง
ขอมูลท่ีสนับสนุนการผลิตกำลังแรงงานท่ีมีทักษะตรงตอความตองการของตลาดงานในอนาคต และใช
ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาตอ มีธนาคารคลังสมองเพ่ือรวบรวมผูสูงอายุท่ีมีความรู ประสบการณ 
และทักษะเพ่ือถายทอดความรู ประสบการณ และทักษะใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติ 
   แผนยอย 3.2 การพัฒนาเดก็ตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย 
    3.2.1 แนวทางการพัฒนา 
   3) จัดใหมีการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีดีท่ีสมวัย
ทุกดาน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ท่ีเนนการพัฒนาทักษะสำคัญดานตาง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะดานความคิดความจำ ทักษะการ
ควบคุมอารมณ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรูจักประเมินตนเอง ควบคูกับการ
ยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัใหมีความพรอมท้ังทักษะความรู จริยธรรม และความเปนมือ
อาชีพ ตลอดจน ผลักดันใหมีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหครอบคลุมท้ังการพัฒนาทักษะ การเรียนรู
เนนการเตรียมความพรอมเขาสูระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยใหมีพัฒนาการท่ีสมวัย      
และการเตรียมทักษะการอยูในสังคมใหมีพัฒนาการอยางรอบดาน 
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   แผนยอย 3.3 การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน 
    3.3.1 แนวทางการพัฒนา 
   1) จัดใหมีการพัฒนาทักษะท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะดานการคิด
วิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาท่ีซับซอน ความคิดสรางสรรค การทำงานรวมกับผูอ่ืน 
   2) จัดใหมีการพัฒนาทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใชเทคโนโลยี        
ท่ีสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
   3) จัดใหมีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะ        
ท่ีเชื่อมตอกับโลกการทำงาน  
   4) จัดใหมีพัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ การบมเพาะ  
การเปนนักคิด นักนวัตกร และการเปนผูประกอบการใหม รวมท้ังทักษะชีวิตท่ีสามารถอยูรวมและ
ทำงานภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม 
  แผนยอย 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
    3.4.1 แนวทางการพัฒนา 
   1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในชวงวัยทำงานใหมีคุณภาพ
มาตรฐานสอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความตองการของตลาดงาน รวมท้ังเทคโนโลยี
สมัยใหมเพ่ือสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมข้ึนใหกับประเทศ 
     2) เสริมสรางวัฒนธรรมการทำงานท่ีพึงประสงค และความรูความเขาใจและทักษะ
ทางการเงิน เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมท้ังสรางเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับวัยทำงานผานระบบการคุมครองทางสังคมและการสงเสริมการออม 
   3) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝมือใหเปนผูประกอบการใหม      
และสามารถพัฒนาตอยอดความรูในการสรางสรรคงานใหม ๆ และมีโอกาสและทางเลือกทำงานและสรางงาน 
    แผนยอย 3.5 การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ 
    1) สงเสริมการมีงานทำของผูสูงอายุใหพ่ึงพาตนเองไดทางเศรษฐกิจ และรวมเปนพลัง
สำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ รวมท้ังสนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลัง     
ใหผูประกอบการมีการจางงานท่ีเหมาะสมสำหรับผูสูงอายุ ตลอดจนจัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะในการ
ประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และสงเสริมทักษะการเรียนรูในการ
ทำงานรวมกันระหวางกลุมวัย 
    3) สงเสริมสนับสนุนระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุ พรอมท้ังจัดสภาพแวดลอม 
ใหเปนมิตรกับผูสูงอายุ อาทิ สิ่งอำนวยความสะดวกในการใชชีวิตประจำวันท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ        
เมืองท่ีเปนมิตรกับผูสูงอายุท้ังระบบขนสงสาธารณะ อาคารสถานท่ี พ้ืนท่ีสาธารณะ และท่ีอยูอาศัยให
เอ้ือตอการใชชีวิตของผูสงูอายุและทุกกลุมในสังคม 
  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู 

  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู ประกอบดวย แผนยอย                
จำนวน 2 แผน เก่ียวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 แผน 
  แผนยอย 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

   3.1.1 แนวทางการพัฒนา 
   1) ปรับเปล่ียนระบบการเรียนรูสำหรับศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย 4 แนวทางยอย  
ไดแก (1) พัฒนากระบวนการเรียนรูในทุกระดับชั้น ตั้งแตปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ท่ีใชฐานความรูและระบบคิด
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ในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนหลักสูตร
ฐานสมรรถนะใหไดมาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นนำท่ีไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ
อยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปท่ีเปดเผยตอสาธารณะเก่ียวกับการนิเทศ การติดตาม
ประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเนนการศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาใน ระดับอุดมศึกษาโดย
เนนการเรียนรูท่ีผูกกับงาน เพ่ือวางรากฐานใหมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีสามารถตอบสนองความตองการ
ของประเทศไดในหลากหลายมิติ ท้ังในดานการผลิตกำลังคนท่ีมีสมรรถนะและทักษะในสาขาท่ีเปนท่ี
ตองการของตลาด การพัฒนาผูประกอบการยุคใหมท่ีมีศักยภาพในการสรางธุรกิจใหมท่ีมีใชเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และสามารถไปสูตลาดตางประเทศได รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรท่ีสามารถสรางสรรค
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ สามารถสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในดานเศรษฐกิจ
และสังคมเปนอยางดี (2) พัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรม
เสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเขากับเนื้อหาและวิธีการ
สอน โดยใชเทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎี การเรียนรูแบบใหมในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม 
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ควรมีคุณลักษณะท่ีมีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ การเชื่อมตอ
และมีสวนรวม (3) พัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบูรณาการ  ท่ีเนนการลงมือปฏิบัติ มีการสะทอนความคิด/
ทบทวนไตรตรอง โดยเนนการเรียนการสอนท่ีเสริมสรางทักษะชีวิต และสามารถนำมาใชตอยอดในการ
ประกอบอาชีพไดจริง และ (4) พัฒนาระบบการเรียนรูท่ีใหผูเรียนสามารถกำกับการเรียนรูของตนได เพ่ือให
สามารถนำองคความรูไปใชสรางรายได รวมถึงมีทักษะดานวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใชสื่อผสมอยาง
หลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผูเรียนมีเนื้อหาที่ไมยึดติดกับตัวสื่อ 
เลือกประกอบเนื้อหาไดเอง คนหา แกไข จดบันทึกได เก็บประวัติการเรียนรูอยางเปนระบบ มีระบบการ
ประเมินผลการเรียนรูท่ีรวดเร็วและตอเนื่อง โดยผูเรียนมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีเปนท่ีตองการ
ของตลาดแรงงาน 
   2) เปล่ียนโฉมบทบาท “คร”ู ใหเปนครูยุคใหม ประกอบดวย ๓ แนวทางยอย ไดแก  
(1) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารยยุคใหม” ใหเปน “ผูอำนวยการการ
เรียนรู” มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหมท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ 
โดยเนนการเปนผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาท่ี
ตนเองสอน (2) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแตการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามา
เปนครู ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหม โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูท่ีสามารถสราง
ทักษะในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมี
ครูท่ีชำนาญในดานการสอนภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ท่ีไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจำนวนท่ี
เพียงพอตอความตองการของนักเรียน อีกท้ังยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครูท่ีผานการศึกษา
ในระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 ท่ียังไมผานการประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ 
และ (3) สงเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่อง ครอบคลุมท้ัง
เงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม โดยผูท่ีมีใบ
ประกอบวิชาชีพจะตองเปนผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
ในสาขาท่ีตนเองสอน มีความรู ทักษะ และสามารถสรางสมรรถนะท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานฝมือ
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แรงงานและมาตรฐานอาชีพใหแกผูเรียน และมีอัตรากำลังเพียงพอตอความตองการของสถานศึกษา
ตามเกณฑมาตรฐานอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
    3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ประกอบดวย      
6 แนวทางยอย ไดแก (1) ปฏิรูปโครงสรางองคกรดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยเนนการ
สรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ ตั้งแตระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสราง
แรงจูงใจและความรับผิดชอบของหนวยงานและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบท่ีเหมาะสม (2) จัดใหมี
มาตรฐานข้ันต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึนมีการกำหนดมาตรฐานข้ัน
ต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ ท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในดานความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐาน 
อุปกรณการเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน จำนวนครูท่ีครบชั้น ครบวิชา จำนวนพนักงาน
สนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน (3) ปรับปรุงโครงสรางการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเพ่ิม
คุณภาพการศึกษามีการปรับปรุงโครงสรางการศึกษาท่ีเนนสายอาชีพมากข้ึน มีการเรียนการสอนและ
การเรียนรูท่ีใชเทคโนโลยีสมัยใหม เกิดทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาท่ี 3 
ทักษะและความรูในการประกอบอาชีพใหม ๆ อยางคลองตัว เพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทาง
การศึกษาอยางเปนรูปธรรม (4) เพ่ิมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา สงเสริมภาค
ประชาสังคมปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนพ้ืนท่ีเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู
และทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ไดแก การอานออก เขียนได คิดเลขเปน โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม (5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษา
ออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบ    
การสอบท่ีนำไปสูการวัดผลในเชิงทักษะท่ีจำเปนสำหรับศตวรรษท่ี 21 มากกวาการวัดระดับความรู และ 
(6) สงเสริมการวิจัยและใชเทคโนโลยีในการสรางและจัดการความรู การเรียนการสอนและการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับบริบทพ้ืนท่ี ซ่ึงรวมถึงการบูรณาการความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา
กับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพ่ือเสริมสรางระบบนิเวศนวัตกรรมท่ีเขมแข็ง 
   4) พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต ประกอบดวย 5 แนวทางยอย ไดแก (1) จัดให
มีระบบการศึกษาและระบบฝกอบรมบนฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพสูงและยืดหยุน (2) มีมาตรการจูงใจ
และสงเสริมสนับสนุนใหคนเขาสูใฝเรียนรู พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ (3) พัฒนา
ระบบการเรียนรูชุมชนใหเขาถึงไดทุกท่ีทุกเวลา โดยความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคม (4) พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอรม สื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษา
ในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ และ (5) พัฒนาโปรแกรมประยุกตหรือ
สื่อการเรียนรูดิจิทัลท่ีมีคุณภาพท่ีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนใน
การเรียนรูและพัฒนาตนเองผานเทคโนโลยีสมัยใหมได 
   5)  สรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบดวย 5 แนวทางยอย 
ไดแก (1) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเดนเฉพาะ
สาขาสูระดับนานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพท่ีกำหนดสมรรถนะและ
ทักษะพ้ืนฐานสำหรับสาขาอาชีพตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ    
ใน 10 กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย S-curve และ New S-curve เพ่ือเปนเครื่องมือในการยืนยัน และ
พัฒนาสมรรถนะของแรงงาน และมีกรอบแนวคิดในการคาดการณอุปสงคแรงงานในอนาคตในสาขา
อาชีพตาง ๆ และมีแนวทางทบทวนและปรับปรุงใหแมนยำมากข้ึนเปนระยะ (2) สรางเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการ
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พัฒนาศูนยวิจัย ศูนยฝกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค (3) จัดใหมีการเรียนรูประวัติศาสตรชาติ
ไทยและประวัติศาสตรทองถ่ิน (4) จัดใหมีการเรียนรูประวัติศาสตร ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและ
พัฒนาการของประเทศเพ่ือนบานในสถานศึกษา และสำหรับประชาชน และ (5) สงเสริมสนับสนุน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับประเทศเพ่ือนบานในภูมิภาคเอเชียอาคเนย 
   แผนยอย 3.2 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 

   3.2.1 แนวทางการพัฒนา 
   1) พัฒนาและสงเสริมพหุปญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจดัการกลไกการคัดกรองและการ
สงตอเพ่ือสงเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปญญาใหเต็มตามศักยภาพ สงเสริมสนับสนุนครอบครัว ในการ
เสริมสรางความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพท้ังดานกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรีย
ศิลป  สงเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสรางและพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ี
มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปญญา และสงเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแกภาคเอกชน และสื่อในการ
มีสวนรวมและผลักดันใหผูมีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเดนในระดับนานาชาติ 
  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (17) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
ประกอบดวยแผนยอย จำนวน 2 แผน เก่ียวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1  แผน ดังนี้ 
  แผนยอย 3.1 การคุมครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสุขภาพ 
     3.1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) ขยายฐานความคุมครองทางสังคม โดยกําหนดระดับมาตรฐานข้ันต่ำของสวัสดิการ
แตละประเภทแตละกลุมเปาหมายใหเหมาะสมและชัดเจน เพ่ือปองกันไมใหประชาชนทุกชวงวัยตองเจอ
สภาวะความยากจนกรณีประสบเหตุการณท่ีทำใหตองสูญเสียรายได เพ่ือเปนหลักประกันในการดำเนิน
ชีวิตทางสังคมได โดยการจัดระบบหรือมาตรการในรูปแบบตาง ๆ ใหสามารถคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน
ของประชาชนทุกคน บริการสังคม การประกันสังคม การชวยเหลือทางสังคม การคุมครองอยางเปน
ทางการและไมเปนทางการ ซ่ึงครอบคลุมถึงการจัดโครงขายการคุมครองทางสังคม สําหรับผูดอยโอกาส
และคนยากจน ใหสามารถเขาถึงบริการพ้ืนฐานของภาครัฐไดอยางมีคุณภาพ และการจัดการกับความ
เสี่ยงทางสังคมท่ีเกิดข้ึนจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติตาง ๆ เพ่ือปดชองวางการคุมครอง
ทางสังคมตาง ๆ ในประเทศไทย 
  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (18) ประเด็น การเติบโตอยางย่ังยืน 
  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน ประกอบไปดวย แผนยอย 
จำนวน 5 แผน เก่ียวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 แผน ดังนี้ 
  แผนยอย 3.3 การสรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
   3.3.1 แนวทางการพัฒนา 
     3) มุงเปาสูการลงทุนท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน      
ของภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพ่ือเอ้ืออำนวยใหใชมาตรการใหม ๆ ดานเศรษฐศาสตร การเงิน และการคลัง ในการสงเสริม
และสนับสนุนจูงใจใหภาคสวนท่ีเก่ียวของสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และการปรับตัวรองรับผลกระทบและภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไดอยางมีประสิทธิผล กำหนดใหโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐตองจัดทำการวิเคราะห
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และประเมิน ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือออกแบบโครงการใหสอดคลองกับ
สภาพภูมิอากาศ ในปจจุบันและในอนาคต รวมท้ังความเสี่ยงจากภัยพิบัติรูปแบบตาง ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  แผนยอย 3.5 การยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

    3.5.1 แนวทางการพัฒนา 
1) สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานส่ิงแวดลอมและคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีของคนไทย โดยปรับปรุงกลไกและพัฒนาเครื่องมือตาง ๆ ของภาครัฐ ใหเอ้ือตอการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนทุกภาคสวนใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือรองรับการเติบโตท่ีมี
คุณภาพในอนาคตสรางความรู ความเขาใจ การตระหนักรู และการมีสวนรวมดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ใหรองรับการเปลี่ยนแปลงท้ังในระดับประเทศและระดับสากล โดยสอดแทรกใน
หลกัสูตรการศึกษาและ/หรือการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตท้ังในระบบและนอกระบบ 
    แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครฐั 
  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
ประกอบดวย แผนยอย จำนวน 5 แผน เก่ียวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 แผน ดังนี้ 
  แผนยอย 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน 

3.1.1 แนวทางการพัฒนา 
      1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออำนวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน 
ผูประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการใหมีความสะดวก มีการเชื่อมโยงหลาย
หนวยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความตองการของผูรับบริการ รวมท้ัง
อำนวยความสะดวกทางการคา การลงทุน และการดำเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการข้ันตอนการออก
ใบอนุญาตตาง ๆ การใหบริการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาท่ีมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและ
สอดคลองกับมาตรฐานสากล  
   2) พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช ตั้งแตตน 
จนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากลอยางคุมคา มีความรวดเร็ว โปรงใส            
เสียคาใชจายนอย ลดขอจำกัดทางกายภาพ เวลา พ้ืนท่ีและตรวจสอบได ตามหลักการออกแบบท่ีเปน
สากล เพ่ือใหบริการภาครัฐเปนไปอยางปลอดภัย สรางสรรค โปรงใส มีธรรมาภิบาลเกิดประโยชนสูงสุด 
ปรับวิธีการทำงาน จาก “การทำงานตามภารกิจท่ีกฎหมายกำหนด” เปน “การใหบริการท่ีใหความสำคัญ      
กับผูรับบริการ” ปรับปรุงวิธีการทำงานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐท่ีมีคุณคาและไดมาตรฐานสากล  
โดยเปลี่ยนจากการทำงานดวยมือ เปนการทำงานบนระบบดิจิทัลท้ังหมด เชื่อมโยงและบูรณาการปฏิบัติงาน   
ของหนวยงานภาครัฐเขาดวยกันเสมือนเปนองคกรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสรางบริการใหมท่ี
เปนพลวัตสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณและขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจ               
และผูใชบริการ และเปดโอกาสใหเสนอความเห็นตอการดำเนินงานของภาครัฐไดอยางสะดวก ทันสถานการณ  
    แผนยอย 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 

   3.2.1 แนวทางการพัฒนา 
3) จัดทำงบประมาณตอบสนองตอเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ เพ่ือใหงบประมาณ      

เปนเครื่องมือสำคัญท่ีจะขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหนวยงานท้ังใน
ภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร ภารกิจพ้ืนท่ี และภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมายใหสามารถ
ดำเนินการไดตามเปาหมายของแตละแผนงาน/โครงการ และเปาหมายรวมตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว 
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สอดคลองกับสถานการณและความเรงดวนในแตละชวงเวลา โดยใชเครื่องมือดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยรวมกัน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอยางยั่งยืน  

5) กำหนดใหมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติ 
และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ท้ังในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร และภารกิจพ้ืนท่ี             
มีการติดตามประเมินผลท้ังกอนเริ่มโครงการ ระหวางดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน เปนการ
ติดตามประเมินผลท้ังระบบ ตั้งแตปจจัยนำเขา กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ และ
ผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ โดยพัฒนาการเชื่อมโยงขอมูล เพ่ือใหสามารถ
ตรวจสอบ และนำไปสูการปรับแนวทาง การดำเนินงานท่ีเหมาะสมไดอยางตอเนื่อง พรอมท้ังเปดโอกาส
ใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการติดตามประเมินผล และจัดใหมีการรายงานการติดตาม
ประเมินผลในการบรรลุเปาหมายตอสาธารณะเปนประจำ รวมท้ังการตรวจสอบ โดยองคกรอิสระตอง
เปนไปเพ่ือสงเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ  
  แผนยอย 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
      3.4.1 แนวทางการพัฒนา 
     1) พัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเปน “ภาครัฐทันสมัย เปดกวาง เปนองคกรขีดสมรรถนะ
สูง”สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา เทียบไดกับมาตรฐานสากล รองรับ
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานท่ีมีความหลากหลายซับซอนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาใหมีการนำขอมูลและขอมูลขนาดใหญมาใชในการพัฒนา
นโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การใหบริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการ
เชื่อมโยงการทำงานและขอมูลระหวางองคกรท้ังภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ       
การสรางแพลตฟอรมดิจิทัลท่ีภาครัฐสามารถใชรวมกัน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงขอมูลท่ีสะดวกและ
รวดเร็ว เชื่อมโยงขอมูลของหนวยงานภาครัฐใหมีมาตรฐานเดียวกันและขอมูลระหวางหนวยงานท่ี
เก่ียวของ ตลอดจนเพ่ือใหภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผูประกอบการสามารถใชประโยชนจากขอมูลใน
การขยายโอกาสทางการคาท้ังในประเทศและตางประเทศ 
   2) กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการท่ีตั้ งอยูบนขอมูลและหลักฐาน          
เชิงประจักษ มุงผลสัมฤทธิ์ มีความโปรงใส ยืดหยุนและคลองตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ขอมูลขนาดใหญ 
ระบบการทำงานท่ีเปนดิจิทัล มาใชในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาขอมูลเปดภาครัฐใหทุก
ภาคสวนสามารถเขาถึง แบงปน และใชประโยชนไดอยางเหมาะสมและสะดวก รวมท้ังนำองคความรูใน
แบบสหสาขาวิชาเขามาประยุกตใช เพ่ือสรางคุณคาและแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการตอบสนองกับ
สถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลา พรอมท้ังมีการจัดการความรูและถายทอดความรูอยางเปนระบบเพ่ือ
พัฒนาภาครัฐ ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู และการเสริมสรางการรับรู สรางความเขาใจ การพัฒนา
วัฒนธรรมองคกร เพ่ือสงเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอยางเต็มศักยภาพ  
   3) ปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดโครงสรางองคการและออกแบบระบบการบริหารงาน
ใหมใหมีความยืดหยุน คลองตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองตอบริบทการเปลี่ยนแปลงไดใน   
ทุกมิติ ไมยึดติดกับการจัดโครงสรางองคการแบบราชการและวางกฎเกณฑมาตรฐานกลางอยางตายตัว 
มีขนาดท่ีเหมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซ้ำซอนของการดำเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยน
บทบาท ภารกิจ โครงสรางองคการ ระบบการบริหารงาน รวมท้ังวางกฎระเบียบไดเองอยางเหมาะสม
ตามสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป เนนทำงานแบบบูรณาการไรรอยตอและเชื่อมโยงเปนเครือขายกับ  
ทุกภาคสวน ท้ังนี้ เพ่ือมุงไปสูความเปนองคการท่ีมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์
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เทียบไดกับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ยังมีความเปนสำนักงานสมัยใหม ใชประโยชนจากขอมูล
ขนาดใหญเพ่ือวิเคราะหคาดการณลวงหนาและทำงานในเชิงรุก สามารถนำเทคโนโลยีอันทันสมัยเขามา
ประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสรางคุณคาในการทำงาน 
   แผนยอย 3.5 การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

    3.5.1 แนวทางการพัฒนา 
   2) เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐใหเปนไปตามระบบ
คุณธรรมอยางแทจริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตสำนึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรใหสามารถสนองความตองการในการ
ปฏิบัติงานมีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกงทำงานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผล
และเลื่อนระดับตำแหนงของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 
โดยมีกลไกการปองกันการแทรกแซงและการใชดุลยพินิจโดยมิชอบ การสรางความกาวหนาใหกับ
บุคลากรภาครัฐตามความรูความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสรางกลไกใหบุคลากร
ภาครัฐสามารถโยกยายและหมุนเวียนไดอยางคลองตัวเพ่ือประโยชนของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนา
ระบบการจางงานบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมีรูปแบบท่ีหลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปตาง ๆ 
อาทิ การจางงานท่ีมีลักษณะชั่วคราว ให เปนเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบคาตอบแทนท่ีเปนธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสม
สอดคลองกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการกำหนดและพิจารณาคาตอบแทนและสิทธิประโยชนของ
บุคลากรภาครัฐใหมีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาด
การจางงานไดอยางสมเหตุสมผล โดยไมใหเกิดความเหลื่อมล้ำของคาตอบแทนและสิทธิประโยชนตาง ๆ 
ระหวางบุคลากรของรัฐ 
   3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมีความรูความสามารถสูง มีทักษะการคิด
วิเคราะหและการปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
ใหมีสมรรถนะใหม ๆ ทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม ทักษะดานดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบ
ความคิดในการทำงานเพ่ือใหบริการประชาชนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชา
สังคมเพ่ือประโยชนของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการ
เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิต
บริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถบูรณาการการทำงานรวมกับภาคสวนอ่ืนไดอยาง
เปนรูปธรรม และมีสำนึกในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตาม
หลักการและหลักวิชาชีพดวยความเปนธรรมและเสมอภาค กลายืนหยัดในการกระทำท่ีถูกตอง คำนึงถึง
ประโยชนของสวนรวมมากกวาประโยชนของสวนตน ตลอดจนสงเสริมใหมีการคุมครองและปกปอง
บุคลากรภาครัฐท่ีกลายืดหยัดในการกระทำท่ีถูกตองและมีพฤติกรรม  การปฏิบตัิงานตามจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
     4) สรางผูนำทางยุทธศาสตรในหนวยงานภาครัฐทุกระดับอยางตอเนื่องและเปน
ระบบ เพ่ือใหผูนำและผูบริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ มีความเขาใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมท้ังระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการนำ
หนวยงาน และมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานเพ่ือประโยชนของสวนรวม เปนท้ังผูนำทาง
ความรูและความคิด ผลักดันภารกิจ นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร เปนแบบอยาง
ท่ีดีตอผูรวมงานและตอสังคม เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติระยะยาว โดยตองไดรับการ
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ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดใหตนเอง มีความเปนผูประกอบการสาธารณะ เพ่ิมทักษะใหมี
สมรรถนะท่ีจำเปน และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะชวยทำใหสามารถแสดงบทบาทของการเปนผูนำ
การเปลี่ยนแปลง เพ่ือสรางคุณคาและประโยชนสุขใหแกประชาชน 
  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (21) ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประกอบดวย แผนยอย จำนวน 2 แผน เก่ียวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 แผน ดังนี้ 
  แผนยอย 3.1 การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     3.1.1 แนวทางการพัฒนา 
   1) ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเปนพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝง 
และหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ มุงเนนการปรับพฤติกรรม 
“คน”โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเปนพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะ
ไดวาสิ่งใดเปนประโยชนสวนตน สิ่งใดเปนประโยชนสวนรวม มีความละอายตอการกระทำความผิด     
ไมเพิกเฉยอดทนตอการทุจริต และเขามามีสวนรวมในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการ
สงเสริมการสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือนำไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
คานิยมท่ียึดประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนสวนตน และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสงเสริมวัฒนธรรมสุจริตผานหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับท่ีเด็กไทยทุกคน
ตองเรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมือง
ไทยในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็มข้ัน สามารถทำหนาท่ีความเปนพลเมืองท่ีดี มีจิตสำนึกยึดม่ัน
ในความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสวนรวม มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  
   2) สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐให มีความใส
สะอาด ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางเปดเผย โปรงใส 
ถูกตองเปนธรรม ไมคดโกง รูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาท่ีการงาน การสรางธรรมาภิบาล     
ในการบริหารงาน ตลอดจนการสรางจิตสำนึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรของ
องคกร โดยการสนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาท่ีรัฐเขามามีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริต
ในหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจง
เบาะแส เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูแจงเบาะแส 
  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (22) ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุ ติธรรม 
ประกอบดวย แผนยอย จำนวน 2 แผน เก่ียวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 แผน 
  แผนยอย 3.1 การพัฒนากฎหมาย  

  3.1.1 แนวทางการพัฒนา 
   1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และมาตรการตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
บริบทและเอ้ือตอการพัฒนาประเทศ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ ทบทวนความจำเปนและความเหมาะสม
ของกฎหมายท่ีมีอยูทุกลำดับชั้นของกฎหมาย แกไขปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย ยกเลิกกฎหมายท่ีมี
เนื้อหาไมจำเปนหรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ เพ่ือใหกฎหมายชวยสรางสรรคความเปนธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ำ และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม มีความสอดคลองกับขอตกลงระหวาง
ประเทศท่ีเปนประโยชนตอประชาชนโดยรวม ใหเอ้ือตอการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐในการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือรองรับการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัดท่ีมีประสิทธิภาพ เอ้ือตอการใชนวัตกรรมท้ังใน
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ภาครัฐและเอกชนใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป เอ้ือตอการประกอบธุรกิจท้ังในและ
ตางประเทศท้ังในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการทองเท่ียว โดยเฉพาะการกำหนดวงรอบใน
การทบทวนปรับปรุงแกไขกฎหมายใหทันสมัยอยูตลอดเวลา รวมท้ังการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมายทุกรอบระยะเวลาท่ีกำหนด  
      2) มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอยางมีสวนรวม ตองดำเนินการใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นของผูเก่ียวของ วิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ 
รวมท้ังเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหตอประชาชน และนำมาประกอบการ
พิจารณาในกระบวนการ  ตรากฎหมายทุกข้ันตอน เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับและทุกลำดับศักดิ์ให
สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เอ้ืออำนวยตอการบริหารราชการแผนดิน 
การดำเนินงานของภาครัฐท่ีเหมาะสม การพัฒนาประเทศ การใหบริการประชาชน การประกอบธุรกิจ 
และการแขงขันระหวางประเทศ 
     3) พัฒนาการบังคับใชกฎหมาย โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมสมัยใหม
มาใชในกระบวนการบังคับใชกฎหมายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ และเปนธรรม 
และกอให เกิดความคุมคาทางเศรษฐกิจ สามารถกลาวหาและจับกุมผูกระทำผิดไดอยางถูกตอง และ
รวดเร็ว รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด และเปนธรรม  
      4) สงเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย สนับสนุนการ
ใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนากฎหมาย การบังคับใชและการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการกระบวนการทางกฎหมายโดยเพ่ิมชอง
ทางการมีสวนรวม ของประชาชนตั้งแตตนจนจบกระบวนการ เพ่ือใหกฎหมายเปนเครื่องมือในการพัฒนา
ประเทศ และมีเนื้อหาเปนไปเพ่ือประโยชนสวนรวม 
  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (23) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประกอบดวย แผนยอย 
จำนวน 5 แผน เก่ียวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 แผน ดังนี้ 
    แผนยอย 3.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานสังคม 
    3.2.1 แนวทางการพัฒนา 
   1) พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา
และประยุกตใชนวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศตลอดทุกชวงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก  
วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย เพ่ือใหประชาชนไทย 
มีทักษะความรู และเปนกำลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีสำคัญ อาทิ โภชนาการและสุข
ภาวะในชวงปฐมวัย การปลูกฝงความเปนคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตรและ
กระบวนการสอน การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ ระบบบริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตรทางการกีฬา 
  แผนยอย 3.5 ดานปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
     3.5.1 แนวทางการพัฒนา 

5) การเพ่ิมจำนวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือผลิต (เชิงปริมาณ) และพัฒนา
ศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ    
ใหเพียงพอท้ังภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพ่ือรองรับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศดวยการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพรอมสำหรบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต 
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  แผนการปฏิรูปประเทศ 
            รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดใหรัฐจัดใหมียุทธศาสตรชาติ  
เพ่ือเปนเปาหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 กำหนด   
ใหทำการปฏิรูปประเทศเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาไปสูประเทศท่ีมีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนา 
อยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาส
ทัดเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี รวมท้ังมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยจะตองดำเนินการปฏิรูปอยางตอเนื่องในชวง
หาปขางหนา เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไวในแผนการปฏิรูปแตละดาน คือ 1) ดานการเมือง 2) 
ดานการบริหารราชการแผนดิน 3) ดานกฎหมาย 4) ดานกระบวนการยุติธรรม 5) ดานเศรษฐกิจ 6) 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 7) ดานสาธารณสุข 8) ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ 9) ดานสังคม 10) ดานพลังงาน 11) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ  
ประพฤติมิชอบ (ภาพรวมแผนการปฏิรูปประเทศ : สศช. มีนาคม 2561) 12) ดานการศึกษา และดานตำรวจ    
มีประเด็นท่ีเก่ียวของกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 8 ดาน ดังนี ้
    1. แผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง 
   การธำรงไวซ่ึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขท่ีมีความม่ันคง มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กอใหเกิดประโยชนสุขแก
ประเทศชาติ บานเมืองและประชาชน สรางการมีสวนรวม รูจักยอมรับความเห็นท่ีแตกตางกัน พรรคการเมือง 
ดำเนินกิจกรรมโดยเปดเผยและตรวจสอบไดและพัฒนาเปนสถาบันทางการเมืองของประชาชน ผูดำรง
ตำแหนงทางการเมืองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต และรับผิดชอบตอประชาชนในการปฏิบัติ
หนาท่ีของตน และสรางใหเกิดการแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี โดยมีเปาหมาย
และประเด็นการปฏิรูปท่ีเก่ียวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้
   เปาหมายท่ี 1 ใหประชาชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง    
รวมตลอดท้ังการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐ รูจักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตท่ีแตกตางกัน    
และใหประชาชนใชสิทธเิลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงำไมวาดวยทางใด 
   ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
    พันธกิจท่ี 1 การใหการศึกษาและเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของพลเมือง 
    กลยุทธท่ี 1 การใหการศึกษาและเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของพลเมือง 
    กลยุทธ ท่ี  2 จัดให มีการใหความรูทางดานการเมืองการปกครอง (Political 
Education) วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯ         
    2. แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน 
     เปาหมายปรับเปลี่ยนภาครัฐ สูการเปน “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน” 
ตามยุทธศาสตรชาติท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการของประชาชน อันจะสงผลให
ภาครัฐไดรับความเชื่อถือไววางใจจากประชาชน (Public Trust) แผนปฏิรูประเทศดานการบริหาร
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ราชการแผนดิน กำหนดประเด็นปฏิรูปไว 6 ประการ และกำหนดกลยุทธ แผนงาน ไวในแตละประเด็นปฏิรูป    
ในสวนของสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของอยู 5 ประเด็นปฏริูป 
     ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 : ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน 
กาวสูรัฐบาลดิจิทัล  
      กลยุทธท่ี 2 นำระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน และการบรหิารราชการ 
       แผนงานท่ี 1 การพัฒนาหรือนำระบบดิจิทัลมาใชปฏิบัติงานและการบริหารราชการ 
      เปาหมาย : หนวยงานภาครัฐสามารถดำเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ    
โดยการนำเทคโนโลยดีิจิทัลมาใชงาน 
      กิจกรรม : พัฒนาหรือนำระบบดิจิทัล เพ่ือรองรับทำงานตามภารกิจเฉพาะของ
หนวยงาน พัฒนาหรือนำระบบดิจิทัล เพ่ือรองรับงานพ้ืนฐานของหนวยงาน เชน งานสารบรรณ งานแผน      
และงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหารบุคคล เปนตน  
      กลยุทธท่ี 3 บูรณาการขอมูลของหนวยงานภาครัฐเพ่ือการบริหารราชการแผนดิน 
      แผนงานท่ี 1 การปรับปรุงพัฒนาการจัดทำ รวบรวมและวิเคราะหขอมูลดิจิทัล
ของหนวยงานภาครัฐ   
           เปาหมาย 1 :  หนวยงานของรัฐมี Chief Data Officer ซ่ึงมีอำนาจหนาท่ี      
ท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล 
        กิจกรรม :กำหนดใหมีผูรับผิดชอบหลักในการกำหนดชดุขอมูลสำคัญ การจัดทำ 
การรวบรวม การวิเคราะห และการพัฒนาคุณภาพขอมูลของหนวยงาน (Chief Data Officer) 
        เปาหมาย 2 :  หนวยงานภาครัฐมีการจัดทำขอมูลสำคัญตามมาตรฐานท่ีกำหนด 
และเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายนอกได 
      กิจกรรม : จัดทำชุดขอมูลสำคัญของหนวยงานใหอยูในรูปแบบดิจิทัลท่ีเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีกำหนด 
        เปาหมาย 3 :  หนวยงานภาครัฐมีขอมูลสำคัญท่ีใชในการตัดสินใจ และการจัด
อันดับของประเทศในดานตาง ๆ 
        กิจกรรม : ขอมูลสำคัญท่ีเก่ียวของกับบริการท่ีกระทบตอชีวิตและความเปนอยู
ของประชาชน หรือภารกิจของหนวยงาน, ขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานสนับสนุน เชน งานสารบรรณ งานแผน 
และงบประมาณ งานพัสดุ ขอมูลกาลังคนภาครัฐ 
      เปาหมาย 4 :  ผูบริหารระดับสูงมีขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน ทันสมัย สำหรับใชใน
การตัดสินใจและการบริหารราชการแผนดิน 
      กิจกรรม : เชื่อมโยงขอมูลสำคัญของตนเขาสูศูนยขอมูลกลางภาครัฐเพ่ือให
ผูบริหารระดับสูงสามารถนำไปใชในการตัดสินใจและการบริหารราชการแผนดินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      แผนงานท่ี 3 สนับสนนุใหนำขอมูลไปใชประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน  
การบรกิารประชาชน และการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
        เปาหมาย 1 :  หนวยงานมีผูรับผิดชอบในการรวบรวม จัดการและวิเคราะหขอมูล 
        กิจกรรม : กำหนดใหมี “กลุมงานสารสนเทศ” ท่ีรับผิดชอบการรวบรวมขอมูล
จากหนวยงานในสังกัด/ หนวยงานท่ีเก่ียวของ และนำขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน 
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      เปาหมาย 2 :  บุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะดานการบริหารจัดการขอมูล การวิเคราะห
และนำเสนอขอมูล 
      กิจกรรม : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในดานการบริหารจัดการขอมูล 
การวิเคราะหและนำเสนอขอมูลและการใชประโยชนรวมกัน 

     ประเด็นปฏิรูปท่ี 3 : โครงสรางภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวไดเร็ว และระบบงานมี
ผลสัมฤทธิ์สูง 
      กลยุทธท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานของรัฐ      
และลด/ละลายความเปนนิติบุคคลของกรม 
       แผนงานท่ี 1 การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรปูองคการ 
          เปาหมาย : สวนราชการมีการจัดทำแผนปฏิรูปองคการ โดยมีการทบทวน 4 ดาน 
ไดแก โครงสราง กระบวนงาน บุคลากร และกฎหมาย 
       กิจกรรม : การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองคการ 
       แผนงานท่ี 2 การปฏิรปูระบบราชการ (Government Reform) 
       เปาหมาย 1 : ปรับปรงุประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ 
       กิจกรรม : การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) 
      กลยุทธท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและสรางความเขมแข็งของการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี 
         แผนงานท่ี 3 ทบทวนและปรับเปลี่ยนการจัดโครงสรางการบริหารราชการ
เปนภาค/เขต ใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (Rezoning) 
      เปาหมาย : ดาเนินการตามแผนได 100% 
    กิจกรรม : จัดทำขอเสนอเบื้องตนในการจัดทำโครงสรางการบริหารราชการ
แบบภาค/จังหวัด 
        ประเด็นปฏิรูปท่ี 4 : กำลังคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมและมีสมรรถนะสูง
พรอมขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ 
       กลยุทธท่ี 1 : จัดกำลังคนใหสอดคลองกับความจำเปนในการบริการสาธารณะ
ท่ีสำคัญ และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
        แผนงานท่ี 1 วางแผนกำลังคนใหสอดคลองกับบทบาทของภาครัฐทิศทางการ
ปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาต ิ
             เปาหมาย : กำลังคนท่ีเหมาะกับงาน/ชนิด/คุณภาพในเวลาท่ีตองการ         
ท่ีสอดคลองกับบทบาทของภาครัฐและทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ 
          กลยุทธท่ี 3 : พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหมเพ่ือสรางความพรอมเชิงกลยุทธ
ใหกับกำลังคนภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets) 

แผนงานท่ี 2 พัฒนาปรับเปลี่ยนทักษะและสมรรถนะกำลังคนเพ่ือพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงบริบทการจัดการภาครัฐ 

เปาหมาย : ภาครัฐมีกำลังคนมีทักษะและสมรรถนะท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลง 
ทันสมัย และเปนสากล 
         แผนงานท่ี 3 เตรียมกำลังคนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุและ
การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

เปาหมาย : ภาครัฐมีแผนและแนวทางในการใชประโยชนกำลังคนสูงอายุท่ีมีศักยภาพ 
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             แผนงานท่ี 4 สรางวัฒนธรรม คานิยม และอุดมการณสาหรับการเปน
เจาหนาท่ีภาครัฐยุคใหมอยางตอเนื่อง 
          เปาหมาย : ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐมีคานิยมและอุดมการณท่ีกลายืน
หยัดกระทำในสิ่งท่ีถูกตองแยกผลประโยชนสวนตนออกจากประโยชนสาธารณะ และดำรงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เจาหนาท่ีของรัฐมีกระบวนทัศนใหม (New Paradigm)และมีจิตวิญญาณ
การเปนผูประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurial Spirit) มีกลไกและมาตรการคุมครอง
เจาหนาท่ีจากการใชอำนาจท่ีไมเปนธรรมโดยผูบังคับบัญชา 
        กิจกรรม : จัดหลักสูตรผูนำคุณธรรมท่ีเปนตัวอยาง, จัดกิจกรรมท่ีเนนการ
เปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรมท่ีเปนรูปธรรม 
        กลยุทธท่ี 4 : ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใชกำลังคนในสวนราชการ
และหนวยงานของรัฐ (Workforce Audit) 
       แผนงานท่ี 1 พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใช
กำลังคนในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ (Workforce Audit) 
          เปาหมาย : รัฐบาลมีสารสนเทศสำหรับการตัดสินใจเพ่ือใหการใชกำลังคน
ภาครัฐมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
           แผนงานท่ี 2 ทบทวนการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล กำลังคน(จำนวน 
สายงาน ตำแหนงระดับ) และระบบการโยกยาย แตงตั้งใหสอดคลองกับความจำเปนตามภารกิจและ
เปนไปตามระบบคุณธรรม (อาทิ การทบทวนสัดสวนของจำนวนตำแหนงระดับสูง และตำแหนงปฏิบัติ
ใหสอดคลองกับความจำเปน เปนตน) 
         เปาหมาย : สวนราชการมีสายงานตำแหนง และระดับสอดคลองกับความ
จำเปนของภารกิจภาครัฐ 
         ประเด็นปฏิรูปท่ี 5 : ระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถดึงดูด สราง และรักษาคนดี
คนเกงไวในภาครัฐ 
      กลยุทธท่ี 1 ดึงดูดผูมีความรูความสามารถและมีจิตสาธารณะเขามาทางานใน
หนวยงานของรฐั 
       แผนงานท่ี 1 การเพ่ิมชองทางและรูปแบบการจางงานเพ่ือดึงดูดและจูงใจผูมี
ความรูความสามารถสูงเขามาปฏิบัติงานในภาครัฐ 
       เปาหมาย : มีระบบ รูปแบบการจางงาน และชองทางการสรรหาบุคลากร
ภาครัฐท่ีหลากหลายเหมาะสมกับภารกิจรวมท้ังวิถีการทำงานและการใชชีวิตของคนรุนใหมและผูท่ีมี
ความรูความสามารถสูง 
        กิจกรรม : พัฒนาระบบการจางงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลคูขนาน 
(Dual Tracks) ท่ีแยกสำหรับผูมีความรูความสามารถสูงเปนการเฉพาะ 
     แผนงานท่ี 2 สรางแรงดึงดูดคนดีคนเกงมาสมัครงานโดยการพัฒนาจุดเดนของสวน
ราชการและหนวยงานของรัฐ เพ่ือสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration) 
       เปาหมาย : สวนราชการมีการพัฒนาจุดแข็งใหเปนแรงดึงดูดและสรางแรง
บันดาลใจใหกับผูสมัครงาน 
       แผนงานท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิผลและความคลองตัวในการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรเขาสูภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
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       เปาหมาย : มีระบบการจัดสอบความรูความสามารถท่ัวไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
       แผนงานท่ี 4 พัฒนาระบบการสอบวัดความรูความสามารถท่ัวไปใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน สำหรับเจาหนาท่ีของรัฐทุกประเภท 
       เปาหมาย : มีระบบการสอบวัดความรูความสามารถท่ัวไป และคุณลักษณะ
การเปนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันของบุคลากรภาครัฐทุกประเภท 
      กลยุทธท่ี 2 สงเสริม จูงใจ และรักษาผู มีความรูความสามารถและมีจิต
สาธารณะไวในภาครัฐ 
     แผนงานท่ี 1 พัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับระบบการบริหารผลการ
ปฏบิัติงาน(Performance Management System) 
       เปาหมาย : การประเมินผลการปฏิบัติงานเท่ียงตรง เปนรูปธรรม และมีความเปน
ธรรม, มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานมีความเขมขน และสามารถคัดกรองบุคลากรท่ีไมมี
ประสิทธิภาพใหออกจากราชการ 
       กิจกรรม : พัฒนาระบบการประเมินผลงานใหวัดประเมินไดอยางเปน
รูปธรรมและมีความเปนธรรม, วางระบบการบริหารและการพัฒนาผูท่ีมีผลงานไมเปนไปตามความ
คาดหวังของหนวยงาน (Managing Underperformers) 
         กลยุทธ ท่ี  3  พัฒนาขีดความสามารถและสรางความผูกพันตอองคกร 
(Engagement) ของบุคลากรภาครัฐ 
     แผนงานท่ี 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับและสายอาชีพ เพ่ือสรางการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดอายุการทำงาน 
       เปาหมาย : เจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับ (อาทิ เจาหนาท่ีใหมระดับมืออาชีพ      
นักบริหารระดับตน นักบริหารระดับกลาง และนักบริหารระดับสูง) ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและ
สอดคลองกับสายอาชีพ ชวงอายุ และพ้ืนท่ีทำงาน 
         แผนงานท่ี 2 พัฒนาเพ่ือเตรียมความพรอมเปนขาราชการ และเจาหนาท่ีภาครัฐยุคใหม 
       เป าหมาย : หลักสูตรปฐมนิ เทศระหวางการทดลองงาน (Induction 
Training) มีประสิทธิผลในการสรางสมรรถนะและทัศนคติใหมในการทำงานภาครัฐ (New Mindsets) 
        แผนงานท่ี 3 ปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล 
       เปาหมาย : การพัฒนาบุคลากรภาครัฐนาไปสูการปรับปรุงและพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงาน, การลงทุนในการพัฒนาบุคลากรมีความคุมคา 
       กิจกรรม : พัฒนาระบบการติดตามและประเมินประสิทธิผลของการพัฒนา
บุคลากร (Development Evaluation), เพ่ิมประสิทธิภาพและลดความซ้ำซอนในการพัฒนาบุคลากร
ของหนวย/สถาบันฝกอบรมภาครัฐ 
        กลยุทธท่ี 5 สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       แผนงานท่ี  2 จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ าหน าท่ีภาครัฐ          
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
       เป าหมาย : ทุกองคกรกลางบริหารงานบุคคลหรือหนวยงานของรัฐ           
นำประมวลจริยธรรมสำหรับเจาหนาท่ีของรัฐไปใชในการบริหารงานบุคคล 
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       แผนงาน ท่ี  3 ส งเสริมการใชพฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมเป น
องคประกอบสำคัญในการบริหารงานบุคคล 
       เปาหมาย : องคกรกลางบริหารงานบุคคลกำหนดหลักเกณฑการใช
พฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมในการเลื่อนตำแหนง การลดตำแหนง การยายตำแหนง เปนตน 
        กลยุทธท่ี 6 พัฒนาทางกาวหนาในสายอาชีพและสรางความตอเนื่องในการดำรงตำแหนง 
       แผนงานท่ี 3 สงเสริมการหมุนเวียนบุคลากรในแตละสายอาชีพขาม
หนวยงานในภาครัฐ เพ่ือสรางเสริมประสบการณการทางานท้ังในดานกวางและลึก 
      เปาหมาย : ทุกสายอาชีพมีเสนทางความกาวหนาท่ีเปดกวาง มีโอกาสและ
ประสบการณทำงานท่ีหลากหลาย ทำใหภาครัฐสามารถระดมสรรพกำลังความเชี่ยวชาญมาใชประโยชน
ไดอยางสูงสุด 
    ประเด็นปฏิรูปท่ี 6 : การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ คลองตัว โปรงใส และมีกลไก
ปองกันการทุจริตทุกข้ันตอน 
        กลยุทธท่ี 1 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชปรับปรุงระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ  
ใหมีความคลองตัว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
       แผนงานท่ี 2 เชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน และผูประกอบการ 
          เปาหมาย : หนวยงานของรัฐสามารถเชื่อมโยงระบบขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง
ของตนกับระบบของกรมบัญชีกลางไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      กิจกรรม : หนวยงานภาครัฐเชื่อมโยงระบบขอมูลของหนวยงานตน         
และระบบของกรมบัญชีกลาง เพ่ือใชในการติดตามการดำเนินงาน 
       3. แผนการปฏริูปประเทศดานกฎหมาย 
     กฎหมายเปนเครื่องมือสนับสนุนการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ใหทันตอการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน เปนธรรม และขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมีเปาหมาย 
และประเด็นการปฏิรูปท่ีเก่ียวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้
     เปาหมายท่ี 1 มีกลไกใหการออกกฎหมายเปนกฎหมายท่ีดีและเทาท่ีจำเปน 
รวมท้ังมีกลไกในการทบทวนกฎหมายท่ีมีผลบังคับแลวเพ่ือใหสอดคลองกับหลักการ ตามมาตรา 77 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 มีกลไกใหการออกกฎหมายเปนกฎหมายท่ีดีและเทาท่ี
จำเปน รวมท้ังมีกลไกในการทบทวนกฎหมาย ท่ีมีผลบังคับแลวเพ่ือใหสอดคลองกับหลักการ ตามมาตรา 77     
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
      กิจกรรม จัดทำกฎหมายเพ่ือกำหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดทำรางกฎหมาย  
การกำหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการตรวจสอบความจำเปนในการตรากฎหมาย การรับฟงความคิดเห็น 
ของผูเก่ียวของ การวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย เพ่ือเปนหลักเกณฑประกอบการ
จัดทำรางกฎหมายรวมท้ังกำหนดหลักเกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับแลว 
    6. แผนการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการรักษา ฟนฟูใหสมบูรณและยั่งยืน 
เปนรากฐานในการพัฒนาประเทศอยางสมดุลท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม มีการใช
ประโยชนทรัพยากรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสังคม เกิดความสมดุลระหวางการคุมครองรักษาและ
การใชประโยชนอยางยั่งยืน รวมท้ังมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐาน  
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การมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ โดยมีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูปท่ีเก่ียวของกับสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้
     เปาหมายท่ี 1 ระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหลงกำเนิดมีประสิทธิภาพสงผลตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวติท่ีดีสำหรับประชาชน 
     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 เสริมสรางระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหลงกำเนิดให มี
ประสิทธิภาพ 
      กิจกรรมท่ี 2 ใหความรูและทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัดแยกขยะแตละ
ประเภท รวมท้ังผนวกความรูเรื่องการคัดแยกขยะเขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 
      8. แผนการปฏิรูปประเทศดานส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     การสรางดุลยภาพระหวางเสรีภาพของการทำหนาท่ีของสื่อบนความรับผิดชอบ 
กับการกำกับท่ีมีความชอบธรรม และการใชพ้ืนท่ีดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอยางมีจรรยาบรรณ ดำรงรักษา
เสรีภาพของการแสดงออก การรับรูของประชาชน ดวยความเชื่อวาเสรีภาพของการสื่อสาร คือ เสรีภาพ 
ของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย สื่อเปนโรงเรียนของสังคมในการใหความรูแกประชาชน 
ปลูกฝงวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝงทัศนคติท่ีดี โดยมีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูปท่ีเก่ียวของกับ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้
     เปาหมาย  
     1. การมุงเนนการสรางดุลยภาพระหวางเสรีภาพของการทำหนาท่ีของสื่อบนความ
รับผิดชอบกับการกำกับท่ีมีความชอบธรรม และการใชพ้ืนท่ีดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอยางมีจรรยาบรรณ  
ดำรงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรูของประชาชน ดวยความเชื่อวาเสรีภาพของการสื่อสาร 
คือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย 
     2. สื่อเปนโรงเรียนของสังคม ในการใหความรูแกประชาชน ปลูกฝงวัฒนธรรมของชาติ 
และปลูกฝงทัศนคติท่ีด ี
     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 การปฏิรูปการรูเทาทันสื่อของประชาชน 
     กิจกรรม การจัดสัมมนาเรื่อง “การรูเทาทันสื่อ” ในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัย 
และในสถานท่ีสาธารณะสำหรับกลุมเปาหมายท่ีอยูนอกสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด 
อยางตอเนื่อง      
      9. แผนการปฏิรูปประเทศดานสังคม 
     คนไทยมีหลักประกันทางรายไดในวัยเกษียณท่ีเพียงพอตอการดำรงชีวิตอยางมี
คุณภาพและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูการมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน สังคมไทยเปนสังคมแหงโอกาส
และไมแบงแยก ภาครัฐมีขอมูลและสารสนเทศดานสังคมท่ีบูรณาการทุกหนวยงานและเปดโอกาสให
ประชาชนสามารถเขาถึงได และใหชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการชุมชนได
ดวยตนเอง โดยมีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูปท่ีเก่ียวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เปาหมาย คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูการมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน  
     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 5 การมีสวนรวม การเรียนรู การรับรูและการสงเสริมกิจกรรมทางสังคม 
     กิจกรรมท่ี 2 สรางพลังแผนดิน 
       11. แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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     ประชาชนมีความรูเก่ียวกับการทุจริต มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการของ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน และยกระดับการบังคับใชมาตรการทางวินัยและกฎหมายตอเจาพนักงาน
ของรัฐ โดยมีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูปท่ีเก่ียวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เปาหมาย ประเทศไทยมีระดับคะแนนดชันีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) อยูใน 20 อันดับแรกของโลกในป 2579 
     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 ดานการปองกันและเฝาระวัง 
     กลยุทธท่ี 1 เรงสรางการรับรูและจิตสำนึกของประชาชนในการตอตานการทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
      กิจกรรมท่ี 1.9 สรางทัศนคติ ความรูและปลูกฝงเยาวชนในสถานศึกษาทุก
ระดับใหรังเกียจการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอรรัปชั่นตอประเทศชาติ 
     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2 ดานการปองปราม 
     กลยุทธท่ี 2 ใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูบังคับบัญชา  
มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และเปนตัวอยางในการบริหารงานดวยความซ่ือตรงและรับผิดชอบ กรณีปลอยปละละเลยไมดำเนินการ 
ใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผดิอาญา 
      กิจกรรมท่ี 2.2 ปลุกจิตสำนึกใหเจาหนาท่ีของรัฐมีคุณธรรมความซ่ือตรง 
(Integrity) โดยเนนความซ่ือตรงตอหนาท่ี (ซ่ือสัตยสุจริตตามเปาหมายอยางดีท่ีสุด) และซ่ือตรงตอประชาชน 
     กลยุทธท่ี 3 เสริมสรางหนวยงานตรวจสอบภายในใหเปนกลไกอิสระและมีการเฝา
ระวังการทุจรติในหนวยงาน 
      กิจกรรมท่ี 3.3 วางระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ในสวนราชการเปนประจำทุกป และรายงานผลการปฏิบัติตอผูบังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาท่ีกำหนด          
     กลยุทธท่ี 4 ทำใหการใหสินบนแกเจาหนาท่ีของรฐัเปนเรื่องท่ีนารังเกียจไมพึงกระทำ 
      กิจกรรมท่ี 4.3 พัฒนาแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม
เพ่ือใชในองคกรภาครัฐและเอกชนในการปองกันการใหสินบนและการเรียกรับสินบนของเจาหนาท่ีของ
รัฐในทุกรปูแบบ 
    12. แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  
     แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูป
การศึกษา(กอปศ.) ไดดำเนินการทบทวนบริบทตามขอกำหนดของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
ขอเสนอการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแหงชาติ (สปช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) รวมถึง
สภาวการณแนวโนมสำคัญท่ีสงผลตอการศึกษา ความสอดคลองเชื่อมโยงของยุทธศาสตรชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนการศึกษา
แหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579) รวมท้ังรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานท่ีเก่ียวของและผูมีสวนไดสวนเสียใน
การจัดการศึกษา เพ่ือเปนแนวทางชี้นำท่ีสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ อันจะนำไปสูการ
พัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา และมีศักยภาพในการ
แขงขันกับนานาประเทศ  

    วัตถุประสงคการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาประกอบดวย 4 ดาน 1) ยกระดับ
คุณภาพของการจัดการศึกษา (enhance quality of education) 2) ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา        
(reduce disparity in education) 3) มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ
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ประเทศ (leverage excellence and competitiveness) 4) ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ในการใชทรัพยากร เพ่ิมความคลองตัว ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสราง
เสริมธรรมาภิบาล (improve Efficiency, agility and good governance) ท้ังนี้ วัตถุประสงคขางตน
ครอบคลุมถึงการเรียนรูตลอดชีวิตดวย 
    แผนงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคการปฏิรูปการศึกษาประกอบดวย 7 เรื่อง 29 ประเด็น
ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของกับแผนงานการปฏิรูปการศึกษาท้ัง 7 เรื่อง รวม 22 ประเด็น 
ประกอบดวย 
    เรื่องท่ี  1 การปฏิ รูประบบการศึกษาและการเรียนรู โดยรวมของประเทศ                   
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลำดับรอง มี 3 ประเด็นท่ีเก่ียวของ และ
ตอบสนองเปาหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้ 
      เปาหมายรวม/รายกิจกรรมและตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวของ  
    1. ประเทศไทยมีการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการศึกษาเปนกลไกสำคัญตอการ
บริหารและจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพอยางเหมาะสมสอดคลองกับ (ราง) พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. .... : ตัวช้ีวัด มีการจัดทำ แกไข และปรับปรุง (ราง) กฎหมายลำดับรองท่ีมีความสำคัญ และ (ราง) 
พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. .... ใหสอดคลองกับ (ราง) พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ....ท่ีมีการ
กำหนดดำเนินการภายใน 2 ป  (ภายใน ป 2564) 
    2. ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชนมีความรวมมือในการจัด
การศึกษาอยางสมดุล และภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในรูปแบบตางๆ เพ่ิมข้ึน : ตัวช้ีวัด 
สัดสวนของการจัดการศึกษาในระดับตางๆ โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือภาคเอกชน หรือโดย
ความรวมมือระหวางรัฐ กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือภาคเอกชนท้ังในดานสัดสวนของจำนวน
ผูเรียน จำนวนสถานศึกษา และมูลคาของทรัพยากรท่ีใชเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึนอยางมี
นัยสำคัญตามเปาหมายระยะสั้น (ภายในป 2564) 

    3. มีการบูรณาการการดาเนินงานรวมกันของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการศึกษา
เพ่ือ การดำรงชวีิตและการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตในลักษณะเครือขายความรวมมือ : ตัวช้ีวัด มี
การพัฒนาดัชนีการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตของระบบการศึกษาไทย และผลการดำเนินการตาม
ดัชนีมีระดับเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสำคัญ (ภายในป 2564) 
       กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำแนกรายประเด็นท่ี
เก่ียวของ ดังนี้  
    ประเด็นท่ี 1.1)  การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน 
จัดทำ แกไข และปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของ : กิจกรรม การจัดทำ แกไข และปรับปรุงกฎหมายให
สอดคลองกับ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .....  
     ประเด็นท่ี 1.2) การสรางความรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
เอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา : กิจกรรม 1 การจัดทำขอเสนอวาดวย บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
การจัดการศึกษา กิจกรรม 2 การจัดทำขอเสนอวาดวยการเพ่ิมบทบาทของเอกชนในการจัดการศึกษา
รูปแบบตาง ๆ และการกากับดูแลท่ีเหมาะสม กิจกรรม 3 การจัดทำขอเสนอวาดวย แผนความรวมมือ
ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ครอบคลุมการจัดการทางการคลัง และผูจัดการศึกษา กิจกรรม 4 
การจัดทำขอเสนอวาดวย แนวทางสนับสนุนงบประมาณและงบลงทุนใหสถานศึกษาเอกชนในรูปแบบ
ความรวมมือรัฐและเอกชน สำหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ กิจกรรม 5 การปรับปรุงแกไขกฎหมาย



 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9                              หนา | 29  
 

ท่ีเก่ียวของกับองคกรปกครอง สวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับการศึกษาตามขอเสนอวาดวยบทบาทของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการศึกษา กิจกรรม 6 การปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
การจัดการศึกษาโดยภาคเอกชนตามขอเสนอวาดวยการเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
ในรูปแบบตาง ๆ การกำกับดูแลท่ีเหมาะสม กิจกรรม 7 การจัดทำและขับเคลื่อนตามขอเสนอแนว
ทางการสรางและเพ่ิมสัดสวนของความรวมมือระหวางรัฐ  
    ประเด็นท่ี 1.3) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษา
เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต : กิจกรรม 2 การจัดทำดัชนี
การศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตของการศึกษาไทย (Thailand Lifelong Education Index: TLEI) 
กิจกรรม 3 การบูรณาการการดำเนินงานรวมกันของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ตนเอง และการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตในลักษณะเครือขายความรวมมือ กิจกรรม 4 ระบบการ
เทียบเคียง/เทียบโอนคุณวุฒิทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  
       เรื่องท่ี 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน มี 2 ประเด็นท่ีเก่ียวของ 
และตอบสนองเปาหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้ 
      เปาหมายรวม/รายกิจกรรมและตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวของ  
    1. เด็กปฐมวัย ท้ังเด็กกลุมท่ัวไป และกลุมท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ สามารถ
เขาถึง และไดรับการดูแลและการศึกษาระดับปฐมวัยอยางเหมาะสม มีคุณภาพ ท่ัวถึง และเทาเทียมกัน 
รวมถึงมีระบบคัดเลือกเด็กเขาเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 และการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับ
ชวงวัย มีระบบฐานขอมูลท่ีเอ้ือตอการดูแลท่ีเชื่อมโยงกันไดระหวางหนวยงาน และมีการพัฒนาบุคลากร
ท่ีเก่ียวของ มีกลไกขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานระหวางกระทรวงและหนวยงานท่ีเก่ียวของให
สอดคลองเปนเอกภาพ : ตัวช้ีวัด รอยละของเด็กปฐมวัยท่ีสามารถเขาถึง ไดรับการดูแลและการศึกษา
ระดับปฐมวัยอยางเหมาะสม มีคุณภาพ ท่ัวถึง และเทาเทียมกัน (ภายในป 2565) 
      2. พอ แม ผูปกครองและบุคลากรท่ีเก่ียวของปรับเปลี่ยนกรอบคิด (Mind Set) 
เก่ียวกับความรูความเขาใจท่ีถูกตองในการเตรียมความพรอมกอนการตั้งครรภ การเลี้ยงดู ดูแลและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย : ตัวช้ีวัด รอยละของพอแม ผูปกครองท่ีมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองในการเลี้ยงดู ดูแล และ
พัฒนาเด็กปฐมวัย (ภายในป 2565) 
     กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำแนกรายประเด็น            
ท่ีเก่ียวของ ดังนี้  
    ประเด็นท่ี 2.1) การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเพ่ือใหเด็ก
ปฐมวัยไดรับการพัฒนา รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาให สมกับวัย : กิจกรรม 2 
จัดทำแนวทางการคัดเลือกเด็กเขาเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ดวยวิธีการท่ีเหมาะสมกับชวงวัย 
กิจกรรม 3 จัดทำระบบคัดกรอง และกลไกการติดตามและประเมินผลสำหรับเด็กท่ีมีความตองการ
จำเปนพิเศษ กิจกรรม 4 การจัดทำแนวทางการพัฒนาในชวงรอยเชื่อมตอ (transition period) ระหวางวัย 
2 - 6 ป กิจกรรม 5 การจัดทำแผนปฏิบัติการรวมกันระหวางกระทรวงหลัก ๔ กระทรวงท่ีเก่ียวของเพ่ือ
พัฒนาเด็กปฐมวัย กิจกรรม 6 การจัดทำขอเสนอแผนปฏิบัติการวาดวยการยกระดับคุณภาพของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและศูนยเลี้ยงเด็ก กิจกรรม 7 การสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนรวมท่ีสอดคลองกับ
หลักการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูของเด็กปฐมวัย  
        ประเด็นท่ี 2.2) การสื่อสารสังคมเพ่ือสรางความเขาใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย : 
กิจกรรม 1 การสรางความรูความเขาใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
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      เรื่องท่ี 3 การปฏิรูปเพ่ือลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา มี 2 ประเด็นท่ี
เก่ียวของ และตอบสนองเปาหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้ 
      เปาหมายรวม/รายกิจกรรมและตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวของ  
   1. เด็ก เยาวชน และประชาชน ท่ีขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาสทุกคน มีความ
เสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ รวมถึงเสริมสรางพัฒนาครู
และสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองคความรูท่ีนำไปใชไดจริงเพ่ือ
ยกระดับความสามารถของคนไทยไดอยางยั่งยืน : ตัวช้ีวัด 1. รอยละผูขาดแคลนทุนทรัพยและดอย
โอกาสในระบบการศึกษาท่ีไดรับการอุดหนุนเงินทุนเพ่ือบรรเทาอุปสรรคการเขาถึงการศึกษาท่ี
สอดคลองกับความจำเปนรายบุคคลจนสำเร็จการศึกษาและการพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ (มากกวารอย
ละ 95 ภายในป 2564)  2. ตัวชี้วัดทางการศึกษาของเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก (SDG4) ของ
ประเทศไทยมีแนวโนมดีข้ึนสูการบรรลุเปาหมายในป 2030 3. ระบบฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ท่ี
เชื่อมโยงและบูรณาการ 6 กระทรวง เพ่ือตรวจสอบความถูกตองแมนยำ และสนับสนุนการวิเคราะหเพ่ือใช
ประโยชนในการสรางความเสมอภาคทางการศึกษา (ครอบคลุมขอมูลเด็กเยาวชนผูขาดแคลนทุนทรัพย
และดอยโอกาสมากกวารอยละ 75 ของประเทศ ภายในป 2564) 
    2. ครู บุคลากรทางการศึกษา ไดรับเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชนเก้ือกูลอ่ืนท่ีเหมาะสม โดยใหคำนึงถึงการปฏิบัติงานท่ีมีความยากลำบาก หรือการปฏิบัติงาน
ในพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงภัยหรือหางไกล : ตัวช้ีวัด จำนวนครูท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้ง กระจายตัวออกไปในพ้ืนท่ีท่ี
มีความขาดแคลนครู (ภายในป 2564) 
      กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำแนกรายประเด็นท่ี
เก่ียวของ ดังนี้  
       ประเด็นท่ี 3.1) การดำเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา : กิจกรรม 1 
สงเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพ่ือบรรเทาอุปสรรคการมาเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษ
และยากจน ใหมีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและตามศักยภาพ 
กิจกรรม 4 สนับสนุนใหเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษากลับเขาสูระบบการศึกษาและพัฒนาทักษะ
อาชีพ กิจกรรม 5 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู กิจกรรม 6 พัฒนาองคความรูเพ่ือ
การจัดการเชิงระบบเพ่ือความ-เสมอภาคทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน กิจกรรม 7 สงเสริมการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือสรางสังคมแหงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาท้ังในและตางประเทศ  
     ประเด็นท่ี 3.3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีหางไกล หรือใน
สถานศึกษา ท่ีตองมีการยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน : กิจกรรม 3 พัฒนาระบบสอบบรรจุและแตงต้ัง
คร ูใหกระจายตัวออกไปในพ้ืนท่ีท่ีมีความขาดแคลนครู  
      เรื่องท่ี 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผูประกอบ
วิชาชีพครูอาจารย มี 5 ประเด็นท่ีเก่ียวของ และตอบสนองเปาหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้ 
      เปาหมายรวม/รายกิจกรรมและตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวของ  
          1. มีแผนการผลิตและพัฒนาครูตามความตองการของประเทศ (demand-side 
financing) โดยใหมีการจัดแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรการศึกษาระดับชาติและระดับพ้ืนท่ี ตลอดจน
วางระบบคัดเลือกและจัดสรรอัตรากำลังครู โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีความขาดแคลน และมีการวิเคราะห
อัตรากำลังในการผลิตและพัฒนาครู เพ่ือขอจัดสรรทุนกับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา: 
ตัวช้ีวัด มีการบรรจุครูครบตามอัตราท่ีกำหนดในสถานศึกษา (ภายในป 2567 – 2572) 
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    2. มีระบบขอมูลครู (Teacher Data System) เพ่ือรวบรวมขอมูลการผลิต การใช 
และการคาดการณอัตรากำลังครูในสาขาท่ีขาดแคลน : ตัวช้ีวัด ระบบขอมูลครู (Teacher Data 
System) มีความนาเชื่อถือและถูกตองสอดคลองกับสภาพการณจริง อยางนอยรอยละ 80 (ภายในป 2562) 
    3. มีหนวยงานกลางภายในกระทรวงศึกษาธิการในการบริหารจัดการการพัฒนาทาง
วิชาชีพใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา มีระบบและกลไกใหครูมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง มีระบบในการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะหลักกอนท่ีจะบรรจุเปนครูชำนาญการ มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนเครือขายครู National Professional Teacher Platform (NPTP) : 
ตัวช้ีวัด 1. รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนในการพัฒนาทางวิชาชีพท่ีเหมาะสม 
(ภายในป 2562)  2. ครูทุกคนสามารถเขาถึงระบบการพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง (ภายในป 2565)   
3. รอยละ 80 ของครูชำนาญการท่ีมีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานท่ีกำหนด (ภายในป 2565) 4. รอยละ 
80 ของจำนวนครูท่ัวประเทศเขารวมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนเครือขายครู National 
Professional Teacher Platform (NPTP) (ภายในป 2565)  
     4. มีระบบในการพิจารณาคาตอบแทนท่ีเหมาะสม รวมท้ังมีกลไกในการเลื่อนวิทย
ฐานะท่ีไดรับการปรับปรุงใหม และการคงวิทยฐานะของครู : ตัวช้ีวัด ครูทุกคนไดรับการพิจารณา
คาตอบแทน รวมท้ังการเลื่อนและการคงวิทยฐานะตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด (ภายในป 2564)  
    5. มีการกำหนดสมรรถนะหลกัของผูบริหาร  มีมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารในดาน
ตาง ๆ   มีระบบการเลื่อนระดับของผูบริหาร โดยพิจารณาถึงผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากความกาวหนาในการพัฒนา
สถานศึกษาและการยกระดับคุณภาพของผูเรียนเปนสำคัญ รวมท้ังมีระบบการคงวิทยฐานะใหผูบริหาร
พัฒนาทางวิชาชีพ : ตัวช้ีวัด 1. มีขอกำหนดสมรรถนะหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร  
(ภายในป 2562)  2. มีแผนอัตรากำลังและการพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร มีระบบคัดกรองและพัฒนา
ผูบริหารท่ีนำไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ (ภายในป 2563)   
      6. มีขอเสนอในการปรับบทบาทหนาท่ีและอำนาจของสำนักงาน ก.ค.ศ. และยกราง     
หรือปรับแกกฎหมายท่ีเก่ียวของกับครูและบุคลากรทางการศึกษา : ตัวช้ีวัด 1. ดัชนีความเชื่อม่ันของ
ขาราชการครูในเรื่องความกาวหนาทางวิชาชีพอยางเปนธรรมบนผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน(ภายในป 
2564) 2. ระบบการเลื่อนวิทยฐานะเปนไปอยางถูกตองเปนธรรม ตอบสนองตอการพัฒนาของผูเรียน 
(ภายในป 2564) 3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของ ก.ค.ศ. (ภายในป 2563)             
4. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ภายในป 2563) 
    กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำแนกรายประเด็นท่ี
เก่ียวของ ดังนี้  
    ประเด็นท่ี 4.1) การผลิตครู และการคัดกรองครู เพ่ือใหไดครูท่ีมีคุณภาพตรงกับความ
ตองการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเปนครู : กิจกรรม 2 ในเปาหมายรวมท่ี 1 ครูรุนใหมท่ี
ไดรับการบรรจุไมนอยกวาก่ึงหนึ่งจบการศึกษาโดยผานแผนการผลิตและพัฒนาครู : กิจกรรม 1        
ในเปาหมายรวมท่ี 2 มีระบบขอมูลครู (Teacher Data System) เพ่ือรวบรวมขอมูลการผลิต การใช
และการคาดการณอัตรากำลังครูในสาขาท่ีขาดแคลน  
      ประเด็นท่ี 4.2) การพัฒนาวิชาชีพครู : กิจกรรม 1 จัดตั้งหนวยงานกลางในการ
บริหารจัดการการพัฒนาทางวิชาชีพใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา : กิจกรรม 5 จัดทำระบบและ
กลไกใหมเพ่ือใหครูมีการพัฒนาตนเองหรือวิชาชีพอยางตอเนื่อง : กิจกรรม 10 จัดทำระบบในการ
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ประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะหลักสำหรับครูชำนาญการ : กิจกรรม 11 จัดทำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขับเคลื่อนเครือขายครู National Professional Teacher Platform (NPTP)  
        ประเด็นท่ี 4.3) เสนทางวิชาชีพครูเพ่ือใหครูมีความกาวหนาไดรับคาตอบแทนและ
สวัสดิการท่ีเหมาะสม : กิจกรรม 2 แกไขปรับปรุงหลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทน การเลื่อนวิทยฐานะ    
และการคงวิทยฐานะของครู  
      ประเด็นท่ี 4.4) การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาในสถานศึกษา : กิจกรรม 1 จัดทำขอกำหนดสมรรถนะหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของผูบริหาร : กิจกรรม 3 จัดทำแผนอัตรากำลังและการพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร : กิจกรรม 4 ระบบ
คัดกรองและพัฒนาผูบริหาร ใหมีสมรรถนะหลักและไดมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร  
    ประเด็นท่ี 4.5) องคกรวิชาชีพครู และปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของ : กิจกรรม 3 
กำหนดบทบาทหนาท่ีและอำนาจของ ก.ค.ศ. โดยเนนระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล : กิจกรรม 
5 ยกรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....  
      เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 มี 5 ประเด็นท่ีเก่ียวของ และตอบสนองเปาหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี ้
      เปาหมายรวม/รายกิจกรรมและตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวของ  
    1. การจัดการศึกษาทุกระดับใชหลักสูตรท่ีเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ
แนวทางการ จัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน : ตัวช้ีวัด จำนวนครูท่ีมี
สมรรถนะในการจัดการเรียนรูเชิงรุก แนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุก และการวัดประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนใหมุงเนนสมรรถนะ (ภายในป 2562) 
     2. ครูมีความรู ความเขาใจสามารถจัดการเรียนรูเชิงรุกได ครูมีความรู ความเขาใจ
สามารถออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนได ศึกษานิเทศกมีความรูความเขาใจ
สามารถใหคำแนะนำหรือชวยเหลือครูออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการ
นำไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมใหผูเรียน : ตัวช้ีวัด 1. จำนวนครูท่ีไดรับการพัฒนาใหสามารถจัดการ
เรียนรูเชิงรุกได (ภายในป 2562) 2. จำนวนครูท่ีไดรับการพัฒนาใหสามารถออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติม
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนได (ภายในป 2562)  3. จำนวนศึกษานิเทศกท่ีมีความรูความเขาใจสามารถ
ใหคำแนะนำหรือชวยเหลือครูออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการนำไปจัดการ
สอนหรอืจัดกิจกรรมใหผูเรียน (ภายในป 2562)     
      3. จัดตั้งคลังชุดการสอนสำเร็จรูปรายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีผาน   
การคัดกรองจากผูเชี่ยวชาญใหครูเขาถึงเพ่ือนำไปใชและเรียนรูเพ่ือพัฒนาข้ึนเองได สถานศึกษามี
รายวิชาเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีพัฒนาข้ึนเอง สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร 
ความพรอม จุดเนนของสถานศึกษา และเกณฑการจบหลักสูตร : ตัวช้ีวัด 1. จำนวนชุดการสอนสำเร็จรูป
รายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีผานการคัดกรองจากผูเชี่ยวชาญใหครูเขาถึง เพ่ือนำไปใช
และเรียนรูเพ่ือพัฒนาข้ึนเองได (ภายในป 2562) 2. จำนวนรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ซ่ึงสถานศึกษาพัฒนาข้ึนใชเอง ท่ีผานการประเมิน โดยผูเชี่ยวชาญเห็นวาสอดคลองกับจุดมุงหมายของ
หลักสูตร ความพรอม จุดเนน ของสถานศึกษาและเกณฑการจบหลักสูตร (ภายในป 2562) 
     4. จัดใหมีศูนยรวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือใหครูและนักเรียนเลือกใช
ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณการเรียนรู : ตัวช้ีวัด 1. มีการจัดตั้งศูนยรวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  
(ภายในป 2562) 2. จำนวนสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา (ภายในป 2562) 
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    5. จัดให มีระบบเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู  เชื่อมโยงกับ National Digital 
Learning Platform เพ่ือเผยแพรแนวปฏิบัติท่ีดีและแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการจัดการศึกษาเพ่ือ
บรรลุผลดานการเสริมสรางคุณภาพและจริยธรรมใหแกผูเรียน ท้ังในระบบการศึกษา และการศึกษา
เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต ปรับปรุงรูปแบบ กิจกรรม และสาระการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสรางคุณธรรม
และจริยธรรมใหแกผูเรียน : ตัวช้ีวัด 1. มีระบบการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของผูเรียนชัดเจน (ภายในป 2565)  2. มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริม
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกผูเรียนไดเพ่ิมมากข้ึน (ภายในป 2565)  3. มีการจัดสิ่งแวดลอมใน
สถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน  (ภายในป 2565) 
   6. จัดทำจรรยาบรรณ (Code of conduct) ท่ีมุงสงเสริมการประพฤติปฏิบัติอยาง
มีคุณธรรมและจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา : ตัวช้ีวัด  ครู ผูบริหาร 
และบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Code of conduct) ท่ีกำหนด (ภายในป 2563) 
   7. รวมปรับปรุงการทดสอบระดับชาติ และพัฒนานาแบบทดสอบใหวัดสมรรถนะ
ตามหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพ โดยเนนความสอดคลองระหวางสมรรถนะท่ีคาดหวังตามหลักสูตรกับ
เครื่องมือ/ขอคำถามท่ีใชวัด ผูเรียนไดรับการจัดสรรโอกาสและไดเขาศึกษาตอดวยดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย : ตัวช้ีวัด วิธีการจัดสรรโอกาสและการคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอท่ีหลากหลาย มีความ
เปนธรรม และสามารถลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (ภายในป 2562) 
         8. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง ตามปรัชญาและเปาหมายของสถานศึกษา และมีระบบความ
รับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพ้ืนฐานสมรรถนะหลักของผูเรียน  สถานศึกษา
มีแนวปฏิบัติ การประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพการศึกษา เปนระบบท่ีมี
ความเชื่อมโยงสอดคลอง ไมสรางภาระตอสถานศึกษาและการปฏิบัติหนาท่ีการจัดการเรียนของครู 
สถานศึกษาไดรับการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง สามารถสรางความเชื่อม่ันใหผูมีสวนเก่ียวของและ
สาธารณชนได และเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาของครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษา : ตัวช้ีวัด  1. มีขอเสนอวาดวยการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยวัดจากรอยละของ
สถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาในตัวชี้วัดท่ีสถานศึกษากำหนด  (ภายในป 2562)  2. มีประกาศ/กฎกระทรวง 
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และขอกำหนดดานคุณภาพของการจัดการศึกษาสำหรับการประกันคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพการศึกษา (ภายในป 2562) 3. สถานศึกษามีความเทาเทียมดานคุณภาพ
การศึกษามากข้ึน (ภายในป 2563) 
       9. สถานศึกษาระดับตาง ๆ มีระบบคุมครองดานความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพ
อยางเหมาะสม มีแอพพลิเคชั่นสำหรับการติดตาม ดูแล คุมครองผูเรียนในสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติตามมาตรการการคุมครองผูเรียนในสถานศึกษา ผูเรียนไดรับการ
ชวยเหลือดูแล และคุมครองท้ังดานความปลอดภัย สุขภาพและสวัสดิภาพ สถานศึกษามีระบบคุมครอง
ผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ : ตัวช้ีวัด 1. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบคุมครองผูเรียน ท้ังดานความ
ปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพ (ภายในป 2562) 2. มีแอพพลิเคชั่นท่ีครู ผูเรียน และนักเรียน 
สามารถเขาถึงไดรวดเร็ว ครอบคลุมทุกสถานศึกษาในทุกพ้ืนท่ี (ภายในป 2562) 3. จำนวนผูเรียนท่ี
ไดรับการบริการดูแลและคุมครอง (ภายในป 2565) 4.รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบคุมครองผูเรียน 
(ภายในป 2563) 
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     กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำแนกรายประเด็นท่ี
เก่ียวของ ดังนี้  
      ประเด็นท่ี 5.1)  การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ : กิจกรรม 2 พัฒนาครูในการจัดการเรียนรูเชิงรุก และ
การวัดประเมินผล เพ่ือพัฒนาผูเรียน รวมท้ังการพัฒนาความรู และสมรรถนะดานเนื้อหาสาระท่ีสอน ดานศาสตร       
การสอนดานการใชสื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรูและการสอน ดานการพัฒนาทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
และดานบทบาทของครูในยคุใหม : กิจกรรม 3 สนับสนุนชุดการสอน สื่อ ตัวอยางรายวิชา สนับสนุนชุด
การสอน สื่อ ตัวอยางรายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม : กิจกรรม 4 จัดใหมี
ศูนยรวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  
      ประเด็นท่ี 5.2) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม : กิจกรรม 1 
จัดทำขอเสนอแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรมใหกับผูเรียน : กิจกรรม 2 ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมใหแกผูเรียน : กิจกรรม 3 จัดทำจรรยาบรรณ (Code of conduct) ท่ีมุง
สงเสริมการประพฤติปฏิบัติอยางมีคุณธรรมและจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับ
สถานศึกษา  
     ประเด็นท่ี 5.3)  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบ
คัดเลือกเขาศึกษาตอ : กิจกรรม 1 จัดทำขอเสนอวาดวยการปรับระบบการทดสอบระดับชาติ : กิจกรรม 2 
จัดทำขอเสนอใหมีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการในการจัดสรรโอกาสและการคัดเลือกเขาศึกษาตอ
และประกาศใช 
    ประเด็นท่ี 5.4) การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา : กิจกรรม 1 จัดทำขอเสนอวา
ดวยการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาผานการประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการ
รับรองคุณภาพ : กิจกรรม 2 ประกาศ/กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และขอกำหนดดานคุณภาพ
ของการจัด การศึกษาสำหรับการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา ใหสถานศึกษา
นำไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา : กิจกรรม 3 จัดสรรงบประมาณ และมีระบบสนับสนุน
การดำเนินงาน เพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  
      ประเด็นท่ี 5.5) ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิการของผูเรียน : กิจกรรม 2 
พัฒนาระบบการคุมครองผูเรียนในสถานศึกษาท่ีมีความทันสมัยและรวดเร็ว เพ่ือใหครู ผูเรียน และผูปกครอง 
เขาถึงขอมูลและแกไขปญหาฉุกเฉินไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ : กิจกรรม 3 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีความรูความเขาใจในการใชระบบการคุมครองผูเรียนในสถานศึกษา : กิจกรรม 4 
จัดบริการการดูแลคุมครองผูเรียน ท้ังในดานความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพ ครอบคลุมสถานศึกษา
ทุกสังกัดท่ัวประเทศ : กิจกรรม 5 สงเสริมสนับสนนุระบบการคุมครองผูเรียนใหมีประสิทธิภาพตอเนื่องและยั่งยืน  
         เรื่องท่ี 6 การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเปาหมาย
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา มี 2 ประเด็นท่ี
เก่ียวของ และตอบสนองเปาหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้ 
      เปาหมายรวม/รายกิจกรรมและตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวของ 
          1. สถานศึกษาของรัฐมีความเปนอิสระและมีธรรมาภิบาลในการบริหารและจัด
การศึกษา ครอบคลุมดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคลากร 
ดานการบริหารงานท่ัวไป และมีความรับผิดชอบตอคุณภาพของการจัดการศึกษา มีรางกฎหมายท่ี
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เก่ียวของวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา ท้ัง
ดานการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป : 
ตัวช้ีวัด มีกฎกระทรวง 2 ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและบังคับใชเปนกฎหมาย (ภายในป 2563) 
    2. กระทรวงศึกษาธิการมีโครงสรางท่ีแบงแยกอำนาจและหนาท่ีเพ่ือรองรับรูปแบบ
ใหมท่ีแยกความรับผิดชอบในดานนโยบาย (Policy) ดานกำกับดูแลสงเสริม (Regulator) ดานการ
สนับสนุนตางๆ (Supporter) และดานการดำเนินการหรือการปฏิบัติการ (Operator) มุงเนนการกระจาย
อำนาจ ธรรมาภิบาลรับผิดชอบตอการสนับสนุนสถานศึกษา และมีบทบาท หนาท่ี และอำนาจสอดคลอง
กับบทบัญญัติในกฎหมาย วาดวยการศึกษาแหงชาติ : ตัวช้ีวัด มีการปรับโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ
ภายในกรอบเวลาท่ีกำหนด (ภายในป พ.ศ.2564) 
       กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำแนกรายประเด็นท่ี
เก่ียวของ ดังนี้  
      ประเด็นท่ี 6.1)  สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา : 
กิจกรรม จัดทำรางกฎหมายเก่ียวกับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการท้ัง 4 ดาน (วิชาการ 
งบประมาณ บุคคล และบริหารงานท่ัวไป)  
    ประเด็นท่ี 6.3) การปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ : กิจกรรม จัดทำ
ขอเสนอการปรับปรุงบทบาทหนาท่ีและอำนาจท่ีสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษา
แหงชาติฉบับใหม  
    เรื่องท่ี 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform) มี 3 ประเด็นท่ีเก่ียวของ และตอบสนอง
เปาหมายรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้ 
      เปาหมายรวม/รายกิจกรรมและตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวของ 
    1. มีแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน
ลักษณะ Social Enterprise และคนทุกชวงวัยนำไปใชอยางแพรหลาย เกิดเครือขายท่ัวประเทศและ
นำไปสูการเรียนรูตลอดชีวิตและการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปสูสากล : ตัวช้ีวัด 1. มีโครงสราง
พ้ืนฐานของแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัล (ภายในป 2563) 2.มีแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลท่ีเกิด
จากการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในลักษณะ Social Enterprise และคนทุกชวงวัยนำไปใชอยาง
แพรหลาย เกิดเครือขายท่ัวประเทศ และนำไปสูการเรียนรูตลอดชีวิตและการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนไทยไปสูสากล (ภายในป 2563) 
    2. มีระบบขอมูลรายบุคคลของผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา 
หนวยงาน และกระบวนการท่ีเก่ียวของในทุกระดับการศึกษา ทุกระบบการศึกษา สามารถใชประกอบการ
จัดสรรงบประมาณดานการศึกษาไดอยางครอบคลุมการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระบบ ระบบขอมูล
และสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา (Education Management Information System : 
EMIS) ซ่ึงมีฐานขอมูลกลางรายบุคคลท่ีอางอิงจากเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เปนรูปแบบ
เดียวกันของทุกหนวยงานท่ีจัดการศึกษาท้ังในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ และสามารถเชื่อมโยง
ขอมูลได ประกาศกฎหมายการบริหารขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา จัดโครงสรางองคกรศูนย
ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ : ตัวช้ีวัด 1. รอยละความสำเร็จของฐานขอมูลกลางรายบุคคล 
ไดแก 1) ผูเรียน 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) สถานศึกษา 4) หนวยงานท่ีเก่ียวของในทุกระดับ
การศึกษาและทุกระบบการศึกษา (บังคับใชระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา ภายในป 2562 สวนราชการ 
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ท่ีจัดการศึกษาสงมอบขอมูลท่ีเก่ียวของกับการศึกษาแกศูนยขอมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาแหงชาติ 
ตามกฎหมายท่ีกำหนด ภายในป 2565) 2.รอยละความสำเร็จของการจัดทำกฎหมายการบริหารขอมูล
และสารสนเทศทางการศึกษา (ภายในป 2564)   
    3. เสริมสรางทักษะการรูดิจิทัลและการรู เทาทันสื่อของประชาชน กำหนด
สมรรถนะ ดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อ (Digitaland media literacy) ท่ีปรับตามความจำเปนในแตละ
ชวงวัยท่ีเหมาะสม  บูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของในการเสริมสรางสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทัน
สื่อ คูมือความรูเก่ียวกับสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อ สำหรับผูปกครอง นักเรียน วัยทำงาน 
ผูสูงอายุ ดำเนินงานรวมกับศูนยการเรียน และศูนยดิจิทัลชุมชน ในการพัฒนาทักษะดิจิทัลใหกับ
ประชาชน เนนกลุมผูสูงอายุนำรองการประเมินระดับสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อแตละชวง
วัย และทบทวนแกไข ปรับปรุง ประชาชนในวัยเรียนและผูสูงอายุมีระดับสมรรถนะดานดิจิทัลและการ
รูเทาทันสื่ออยูในระดับดีมาก ตัวช้ีวัด 1. จัดทำขอเสนอวาดวยการเสริมสรางสมรรถนะดานดิจิทัลและการ
รูเทาทันสื่อของประชาชนแลวเสร็จ (ภายใน ป 2562) 2. มีการบูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของในการ
เสริมสรางสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อ(ภายในป 2565) 3. รอยละ 60 ของประชาชนในวัย
เรียนและผูสูงอายุมีระดับสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่ออยูในระดับดีมาก (ภายในป 2565) 
       กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำแนกรายประเด็นท่ี
เก่ียวของ ดังนี้  
      ประเด็นท่ี 7.1) การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัล
แหงชาติ : กิจกรรม 2 นำผลการใชสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมท่ีไดรับมาประมวล และดำเนินการผูกรวม
และนำมาพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัล : กิจกรรม 3 ขยายเครือขาย
แพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัล โดยการสรางความรวมมือของภาคสวนท่ีเก่ียวของ (PPP)  
    ประเด็นท่ี 7.2) ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data for Education) : 
กิจกรรม 1 จัดทำระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data In Education) : กิจกรรม 2 จัดทำ
กฎหมายการบริหารขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 
     ประเด็นท่ี 7.3) การพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในดานความฉลาดรู    
ดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรูสารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรูสื่อ (media 
literacy) เพ่ือการรูวิธีการเรียนรู (learning how to learn) ในการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนการมี
พฤติกรรมท่ีสะทอนการรูกติกา มารยาท จริยธรรมเก่ียวกับการใชสื่อและการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต : 
กิจกรรม 1 จัดทำขอเสนอวาดวยการเสริมสรางสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อของประชาชน : 
กิจกรรม 2 เสริมสรางสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อ : กิจกรรม 3 ประเมินสมรรถนะดาน
ดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อของคนไทย 
 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560-2564 ) 
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทำแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564 สำหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยใน
ระยะ 5 ป ซ่ึงเปนการแปลงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพ่ือเตรียม
ความพรอมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีความม่ันคง ม่ัง
ค่ัง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงการพัฒนาประเทศในระยะของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการท่ีสำคัญ คือ  
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   1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือใหเกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ    
อยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดี ซ่ึง
เปนเง่ือนไขท่ีจำเปนสำหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนซ่ึงมุงเนนการพัฒนาคน มีความเปนคนท่ีสมบูรณ 
สงัคมไทยเปนสังคมคุณภาพ มีท่ียืนและเปดโอกาสใหกับทุกคนในสังคมไดดำเนินชีวิตท่ีดีมีความสุข และ
อยูรวมกัน อยางสมานฉันท ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มีคุณภาพ 
และมีเสถียรภาพ การกระจายความม่ังค่ังอยางท่ัวถึงและเปนธรรม เปนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ 
สิ่งแวดลอม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต คานิยม ประเพณีและวัฒนธรรม 
   2) ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”มุงสรางคุณภาพชีวิต และสุขภาวะท่ีดี สำหรับคน
ไทย พัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติ
ท่ีดี รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคม
ผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ รวมถึงการสรางคนใหใชประโยชนและอยูกับสิ่งแวดลอมอยางเก้ือกูล อนุรักษ 
ฟนฟูใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม  
   3) ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศ
ไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564 วิสัยทัศน “ประเทศไทย           
มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
   4) ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทย ป 2579” ท่ีเปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ 
ระยะ 20 ป มาเปนกรอบในการกำหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา 
ควบคูกับกรอบเปาหมายท่ียั่งยืน (SDGs)  
   5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมลาและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโต จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” 
   6) ยึด “หลักการนำไปสูการปฏิบัติให เกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ป ท่ีตอยอดไป              
สูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว”  
  วัตถุประสงค 
   1. เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยคานิยม
ท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกง
ท่ีมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 
   2. เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการ
เขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความ
เขมแข็งพ่ึงพาตนเองได 
   3. เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความ
เขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน      
สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
   4. เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถ
สนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

5. เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการ
ทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
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6. เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ   
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม 

7. เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตาง ๆ   
ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหประเทศ
ไทยมีบทบาทนำและสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือ ตาง ๆ 
ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 
 เปาหมายรวม เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกำหนดเปาหมายรวมการ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบดวย 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ท่ีดี ของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ                 
มีความรับผิดชอบและทำประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิต
วิญญาณมีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเปนไทย 
  2. ความเหลื่อมล้ำทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เขมแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมี
คุณภาพอยางท่ัวถึงและเปนธรรม  
  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจ
ฐานบริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กท่ีเขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและ
บริการมีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิต
และบริการฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิต
และการใหบริการสูภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ  

5. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี 
และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย  

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได 
กระจาย อำนาจและมีสวนรวมจากประชาชน 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร ซ่ึงเก่ียวของกับภารกิจ       
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 10 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ใหความสำคัญกับการวางรากฐาน      
การพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพ่ือใหคนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม      
ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะท่ีดีข้ึน     
คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูและความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมท้ังสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมี
สวนรวมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมล้ำในสังคม มุงเนนลดปญหา       
ความเหลื่อมล้ำดานรายไดของกลุมคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกตางกัน แกไขปญหาความ
ยากจน เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจ     
ฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพ่ือใหชุมชนพ่ึงพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
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  ยุทธศาสตรท่ี  3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน เนนให
เศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคสงออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตวัและเปน
กลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมข้ึน การลงทุนภาครัฐ
และเอกชน มีการขยายตัวอยางตอเนื่องและมาจากความรวมมือกันมากข้ึน ประชาชนและ
ผูประกอบการเขาสูระบบภาษีมากข้ึน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ
สูงข้ึน นอกจากนี้  ยังเนนใหเศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอยางเขมแข็ง ภาคการเกษตรเนน
เกษตรกรรมยั่งยืนและใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การทองเท่ียวสามารถ
ทำรายไดและแขงขันไดมากข้ึน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจมากข้ึน     
ภาคการเงินมีประสทิธิภาพเพ่ิมข้ึน 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน มุงเนนการ
รักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสรางความม่ันคงดานน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำใหมีประสิทธิภาพ การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ลดมลพิษและลดผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินท่ีเกิดจากสาธารณภัย  

ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความ
ม่ันคั่งและย่ังยืน เนนในเรื่องการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของ
ประเทศ สังคมมีความสมานฉันท ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความม่ันคง ประชาชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบ
อาชีพท่ีสรางรายไดเพ่ิมข้ึน ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความม่ันคงกับนานา
ประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตาง ๆ ควบคูไปกับการรักษาผลประโยชนของชาติมีความพรอม
ตอการรับมือภัยคุกคาม ท้ังภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ  และแผนงานดานความม่ันคงมีการบูรณาการ
สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ       
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย เรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง        
โดยมุงเนนในเรื่องการลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การใหบริการของภาครัฐ รวมท้ังประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การปรับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหอยูใน
ระดับท่ีดีข้ึน และการลดจำนวนการดำเนินคดีกับผูมิไดกระทำความผิด 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส มุงเนนในเรื่อง
การลดความเขมของการใชพลังงานและลด ตนทุนโลจิสติกสของประเทศ การพัฒนาระบบขนสงทาง
รางและทางน้ำ เพ่ิมปริมาณการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถใน
การรองรับปริมาณผูโดยสารของทาอากาศยานในกรุงเทพมหานครและทาอากาศยานในภูมิภาค      
การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกสและการอำนวยความสะดวกทางการคา การพัฒนา
ดานพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการใชพลังงานข้ันสุดทาย และลดการ
พ่ึงพากาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาดานสาธารณูปการ 
(น้ำประปา) 
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ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เนนการ
เพ่ิมความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการ
ประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแขงขันของภาคการ
ผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ มุงเนนในเรื่องการลด
ชองวางรายไดระหวางภาคและมีการกระจายรายไดท่ีเปนธรรมมากข้ึน การเพ่ิมจำนวนเมืองศูนยกลาง
ของจังหวัด เปนเมืองนาอยูสำหรับคนทุกกลุมในสังคม พ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการเพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณ
ชายแดน 

 

 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2562 - 2565)   
   นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2562 - 2565) ไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพ่ือเปนแผนหลักของชาติ 
ท่ีเปนกรอบทิศทางการดำเนินการปองกัน แจงเตือน แกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพ่ือธำรงไว             
ซ่ึงความม่ันคงแหงชาติ  
   กรอบแนวคิดนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562-2565)    
รวม 7 กรอบแนวคิด ชุด ท่ี  1) ขอกฎหมายรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.
2560 ชุดท่ี 2) นอมนำศาสตรพระราชาเปนหลักการทำงานดานความม่ันคง ชุดท่ี 3) การใหความสำคัญ
กับความม่ันคงแบบองครวม (Comprehensive Security) ชุดท่ี 4) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ 
แผนระดับชาติและยุทธศาสตรของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ชุดท่ี 5) ประชารัฐ ชุดท่ี 6) ความม่ันคง
ภายในประเทศ ชุดท่ี 7) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและความสัมพันธระหวาง
ไทยกับนานาประเทศ 
    วิสัยทัศน “มีเสถียรภาพภายในประเทศ มีศักยภาพในการลดภัยขามเขตพรมแดนไทย           
มีบทบาทสรางสรรคในภูมิภาคและประชาคมโลก” 
  นโยบายความม่ันคงแหงชาต ิประกอบดวย 16 นโยบาย 
     นโยบายท่ี 1 : เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
     นโยบายท่ี 2 : สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ 
    นโยบายท่ี 3 : ปองกันและแกไขการกอเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 
   นโยบายท่ี 4 : จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพ่ือปองกันและแกไขปญหาขามพรมแดน 
   นโยบายท่ี 5 : สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ 
   นโยบายท่ี 6 : ปกปอง รักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล 
   นโยบายท่ี 7 : จัดระบบ ปองกัน และแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง 
   นโยบายท่ี 8 : เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความม่ันคงภายใน 
   นโยบายท่ี 9 : เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 
   นโยบายท่ี 10 : เสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 
   นโยบายท่ี 11 : รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   นโยบายท่ี 12 : เสริมสรางความม่ันคงทางพลงังานและอาหาร 
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   นโยบายท่ี 13 : พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของชาติ 
   นโยบายท่ี 14 : เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ 
   นโยบายท่ี 15 : พัฒนาระบบงานขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ 
   นโยบายท่ี 16 : เสริมสรางดุลยภาพในการดำเนินความสัมพันธระหวางประเทศ 
  แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ ประกอบดวย 19 แผน 
   1. แผนการเสริมสรางความม่ันคงของมนุษย 
   2. แผนการขาวกรองและการประเมินสถานการณดานความม่ันคง 
   3. แผนการเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบ   
                        ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   4. แผนการพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ 
      5. แผนการพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ 
         6. แผนการสรางความสามัคคีปรองดอง 
   7. แผนการปองกันและแกไขปญหาการกอเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
    8. แผนการบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง 
    9. แผนการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 
   10. แผนการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
   11. แผนการเสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต 
   12. แผนการรักษาความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดน 
   13. แผนการรักษาความม่ันคงทางทะเล 
   14. แผนการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ 
   15. แผนการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงทางไซเบอร 
   16. แผนการรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ 
   17. แผนการรักษาความม่ันคงทางพลังงาน 
   18. แผนการรักษาความม่ันคงดานอาหารและน้ำ 
   19. แผนการรักษาความม่ันคงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวของนโยบายและแผนระดับชาติวา
ดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) จำนวน 6 แผน ดังนี้  
    1. แผนการเสริมสรางความม่ันคงของมนุษย รองรับทุกนโยบายความม่ันคงแหงชาติ  
   เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต       
มีสวนรวมและมีความพรอมเผชิญปญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปญหาดานความม่ันคง 
     ตัวช้ีวัด (1) ระดับการเสริมสรางความสามัคคีของคนในชาติ  
          (2) ระดับการมีสวนรวมของหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินองคกรภาคประชาสงัคม และประชาชนท่ัวไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานดานความม่ันคง 
   มีกลยุทธ 6 ขอ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของในกลยุทธท่ี 5 ของแผน : 
สงเสริมการเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย ปลูกฝงวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน คานิยมท่ีดีงาม ความภูมิใจ    
ในชาติการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอนท้ังในระบบและนอกระบบสถานศึกษา   
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในดานความม่ันคง  
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3. แผนการเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รองรับนโยบายท่ี 1 : เสริมสรางความ
ม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร สถาบันพระมหากษัตริยภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดรับการธำรงรักษาดวยการปกปอง เชิดชู เทิดทูน อยางสมพระเกียรติ 

ตัวช้ีวัด  
(1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย 
(2) ระดับความเขาใจของทุกภาคสวนเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย 
มีกลยุทธ 4 กลยทุธ สำนกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของ จำนวน 2 กลยุทธ ไดแก 
(2) สงเสริมทุกภาคสวนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในตางประเทศใหตระหนักรูและ

เขาใจถึงบทบาทและคุณคาของสถาบันพระมหากษัตริยในฐานะศูนยรวมจิตใจของชาติ รวมถึงสรางความ
เขาใจถึงหลักการ เหตุผล และความจำเปนในการพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย 
 (3) นำศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชเพ่ือ    
การพัฒนาท่ียั่งยืน รวมถึงขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแบบอยางท่ี          
ทรงวางรากฐานไว  พรอม ท้ั งเผยแพรผลการดำเนินงานใหแพรหลายเปน ท่ีประจักษ ท้ั งใน              
และตางประเทศ 
     7. แผนการปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต รองรับนโยบาย     
ความม่ันคงแหงชาติ นโยบายท่ี 3 : ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  
    เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินและอยูรวมกันอยางสันติสุข  
     ตัวช้ีวัด  

(1) จำนวนเหตุการณความรุนแรงในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต  
(2) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจชายแดนภาคใต  
(3) ระดับความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใตภายในประเทศ    

และการกลาวถึงปญหาการกอเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตในเวทีนานาชาติ ไมสงผล
กระทบตอการแกไขปญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตของรัฐบาล 

    มีกลยุทธ 8 กลยุทธ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของ จำนวน 2 กลยุทธ ไดแก 
(1) บูรณาการการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปนระบบ มีเอกภาพ และเปดโอกาส 

ใหภาคประชาชนมีสวนรวม โดยนอมนำยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม ซ่ึงเปนศาสตรพระราชาเปนหลักในการปฏิบัติ รวมท้ังให
ความสำคัญกับการดำเนินงานดวยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองคความรู นำหลักวิชาการสากลมา
ประยุกตใชในการแกไขปญหา ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอยางตอเนื่อง เพ่ือให
บรรลุผลสัมฤทธิ์โดยตรงตอสาเหตุหลักของปญหา 

(5) สงเสริมสภาวะแวดลอมท่ีเอ้ืออำนวยตอการสรางสันติสุข โดยยึดม่ันแนวทางสันติวิธี 
และสรางความเขาใจใหภาคสวนตาง ๆ ภายในประเทศ รวมท้ังภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ีใหเขามามีสวนรวม 
ในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต การเฝาระวังแนวคิดสุดโตงท่ีเผยแพรสูกลุมผูปกครอง 
ครอบครัว สตรี เยาวชน ท้ังในและนอกสถานศึกษาซ่ึงอยูในพ้ืนท่ี นอกพ้ืนท่ีและในตางประเทศอยาง
ท่ัวถึง ตลอดจนสงเสริมใหมีการจัดระบบการศึกษาท่ีเก้ือหนุนใหเกิดสภาวะสันติสุข 
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10. แผนการปองกันและปราบปรามยาเสพติด รองรับนโยบายท่ี 5 : สรางเสริม
ศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ และนโยบายท่ี 8 : เสริมสรางความเขมแข็ง
และภูมิคุมกันความม่ันคงภายใน 

 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร การแพรระบาดของยาเสพติดลดลง และสังคมไทยมีความ
ปลอดภัยจากยาเสพติด 

ตัวช้ีวัด 
(1) ระดับความสำเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 (2) ระดับความสำเร็จของกลไกความรวมมือระหวางประเทศในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

   มีกลยุทธ 5 กลยุทธ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของ จำนวน 1 กลยุทธ ไดแก 
  (4) รณรงคใหเด็ก เยาวชน ผูใชแรงงาน และประชากรกลุมเสี่ยง ตระหนักรูถึง

โทษของยาเสพติด เพ่ือปองกันการเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน
ในการเฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดในระดับพ้ืนท่ี โดยใชกลไกประชารัฐ 

 11. แผนการเสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต รองรับนโยบายท่ี 9 : 
เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต  

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร หนวยงานภาครัฐมีระบบปองกันและแกไขการทุจริต 
รวมท้ังประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ 

ตัวช้ีวัด 
(1) คาดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 
(2) ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการตอตานการทุจริต 
มีกลยุทธ 5 กลยทุธ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของ จำนวน 1 กลยุทธ ไดแก 
(4) รณรงคใหความรูแกทุกภาคสวนถึงภัยทุจริต เพ่ือสรางคานิยมตอตานและปฏิเสธการทุจริต 

 19. แผนการรักษาความม่ันคงดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รองรับนโยบาย 
ท่ี 11 : รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เพ่ือเปนรากฐานการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด 
(1) ระดับความสาเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เพ่ือเปนรากฐานการพัฒนาอยางสมดุล 
(2) ระดับความสาเร็จในการจัดการสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพและสามารถปองกันหรือ

ลดผลกระทบตอชุมชนจากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานระดับสากลและพันธกรณีของไทย 

มีกลยุทธ 6 กลยุทธ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของ จำนวน 1 กลยุทธ ไดแก 
(2) เสริมสรางใหทุกภาคสวนมีจิตสานึกและตระหนักถึงสิทธิและหนาท่ีในการมีสวนรวม 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางม่ันคงและยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐ 
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นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  
  นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 
โดยไดกำหนดนโยบายไว 12 ดาน นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง มีนโยบายท่ีเก่ียวของกับภารกิจของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้    
    นโยบายหลัก 12 ดาน เกี่ยวของภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 9 เรือ่ง 
  นโยบายหลักท่ี 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
     1.1 สืบสาน รักษา ตอยอดศาสตรพระราชาและโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนหลักสําคัญในการบําบัดทุกข และบํารุงสุขใหประชาชน และ
พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมท้ังสงเสริมการเรียนรูหลักการทรงงาน การนํามาประยุกตใช
ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาประเทศ เพ่ือประโยชนในวงกวาง รวมท้ังเผยแพรศาสตรพระราชา
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไปสูเวทีโลกเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยางยั่งยืน 
      1.2 ตอยอดการดําเนินการของหนวยพระราชทานและประชาชน จิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดําริใหเปนแบบอยางการบําเพ็ญสาธารณประโยชน ในพ้ืนท่ีตาง ๆ เพ่ือ
บรรเทาความเดือดรอน แกไขปญหาใหแกประชาชน และพัฒนาความเปนอยูของประชาชน โดยระดม
พลังความรัก ความสามัคคีท้ังของหนวยงานในพระองคหนวยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชน 
     1.3 สรางความตระหนักรูเผยแพรและปลูกฝงใหประชาชนมีความรู ความเขาใจท่ี
ถูกตองและเปนจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจ เพ่ือประชาชน ตลอดจนพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยทุกพระองคเพ่ือกอใหเกิดการมีสวนรวมอยางถูกตองกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ในบริบทของไทย 
    นโยบายหลักท่ี 2 การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุข
ของประเทศ 
   2.2 ปลูกจิตสํานึก เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีความเปนชาติไทย การมีจิตสาธารณะและ
การมีสวนรวมทําประโยชนใหประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติ ความสามัคคีปรองดองและความ
เอ้ือเฟอเผื่อแผระหวางกันของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝงวินัยของคนในชาติ
หลักคิดท่ีถูกตอง สรางคานิยม “ประเทศไทยสําคัญท่ีสุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับ
สภาพแวดลอมท้ังภายใน และภายนอกสถานศึกษาใหเอ้ือตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
      2.4 สรางความสงบและความปลอดภัย ตั้งแตระดับชุมชน โดยกําหนดใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของเฝาระวัง ดูแล และรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความสงบสุข
ของประชาชน และปญหายาเสพติดในระดับชุมชนและหมูบานอยางตอเนื่อง และสนับสนุนให
ประชาชนมีสวนรวมกับภาครัฐในการสรางความปลอดภัยในพ้ืนท่ี 
      2.5 แกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจังท้ังระบบ ดวยการบังคับใช กฎหมายอยาง
เครงครัด ปราบปรามแหลงผลิตและเครือขายผูคายาเสพติด โดยเฉพาะผูมีอิทธิพลและเจาหนาท่ีของรัฐ
ท่ีเก่ียวของอยางเด็ดขาด ปองกันเสนทางการนําเขาสงออกโดยรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน การลดจํานวน
ผูคาและผูเสพรายใหม และใหความรูเยาวชนถึงภัยยาเสพติดอยางตอเนื่อง รวมท้ังฟนฟูดูแลรักษาผูเสพ
ผานกระบวนการทางสาธารณสุข 
     นโยบายหลักท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย 

   5.3 พัฒนาภาคเกษตร 
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   5.3.3 พัฒนาองคกรเกษตรกรและเกษตรกรรุนใหม โดยเพ่ิม ทักษะการประกอบการ
และพัฒนาความเชื่อมโยงของกลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ ในทุกระดับ โดยเฉพาะดาน
การตลาด การคาออนไลนระบบบัญชีเพ่ือขยายฐานการผลิตและฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกรให
เขมแข็ง มีความสามารถในการแขงขัน รวมท้ังการพัฒนาเกษตรกรรุนใหมไปสูเกษตรกรอัจฉริยะ เพ่ือการ
พัฒนาภาคเกษตรไดอยางม่ันคงตอไปในอนาคต 

     5.4 พัฒนาภาคการทองเท่ียว 
   5.4.5 สงเสริมใหเกิดการกระจายรายไดจากธุรกิจทองเท่ียวสูชุมชน โดยพัฒนา

เครือขายวิสาหกิจใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหวางธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน 
และการพัฒนาเชื่อมโยงในเชิงกลุมพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังพัฒนาทักษะและองคความรูของทองถ่ิน ชุมชน 
และสถาบันการศึกษา เพ่ือสนับสนุนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและทำธุรกิจการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีใหมากข้ึน 
อาทิ การพัฒนายุวมัคคุเทศก 

   5.8 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
    นโยบายหลักท่ี 6 การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 

   6.1 สงเสริมพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 
       6.1.1 พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอยางตอเนื่อง โดยพัฒนาระบบโครงสราง

พ้ืนฐานท่ีทันสมัยใหเปนไปตามเปาหมาย พัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบใหเปนเมืองมหานครการบิน ศูนยกลาง
ทางการแพทยของเอเชีย และเมืองอัจฉริยะท่ีมีความนาอยู และทันสมัยระดับนานาชาติยกระดับภาค
การเกษตรใหเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คมนาคม ดิจิทัล วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ
เรงพัฒนาบุคลากร รวมท้ังทบทวนกฎระเบียบ เพ่ือรองรับและสงเสริมอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีใช
เทคโนโลยีข้ันสูงอยางโปรงใสและเปนธรรม 

        6.1.2 สงเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต และการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใตโดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงและโลจิสติกส เพ่ือเพ่ิมชองทางการสงออกสินคาทางทะเล
ของประเทศและของภาคใต โดยเฉพาะการสงออกไปยังเอเชียใตพัฒนาการเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวใน
พ้ืนท่ีฝงอันดามันกับฝงอาวไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรจาก
ทรัพยากรในพ้ืนท่ีและประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ังใหความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองนาอยู 

       6.1.3 เพ่ิมพ้ืนท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจแหงใหมในภูมิภาค อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิง
พ้ืนท่ีในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนท่ีเศรษฐกิจฐานชีวภาพ และพ้ืนท่ีท่ีมีความไดเปรียบ
เชิงท่ีตั้งท่ีสามารถพัฒนาเปนฐานอุตสาหกรรมในอนาคต โดยพัฒนาใหสอดคลองกับศักยภาพและ
โอกาสของพ้ืนท่ี สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนและภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของในการยกระดับ
รายได และคุณ ภาพชี วิตของประชาชนใน พ้ืน ท่ี  รวม ท้ั งการจัดการผลกระทบ ท่ีอาจมีต อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

       6.1.4 เรงขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษชายแดนอยางตอเนื่อง           
โดยสนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีใชเทคโนโลยีสูงข้ึน สอดคลองกับศักยภาพ
ของพ้ืนท่ีและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทบทวนการใหสิทธิประโยชนดานการลงทุนใหเหมาะสมกับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามศักยภาพพ้ืนท่ีพัฒนาเมืองชายแดนใหมีความนาอยู รวมท้ังใชเทคโนโลยี
สนับสนุนการดูแลดานความม่ันคงและรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ีและสงเสริมใหภาคประชาชนและ
ภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวม ในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน      
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   6.2 สงเสริมและเรงรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนาอยูท่ัวประเทศ โดยมุงเนนไปท่ีการ
พัฒนาเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ไดแก กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จังหวัดเชียงใหม 
นครราชสีมา ขอนแกน เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต ภายใตแนวคิดการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเมืองนาอยูท่ีมีระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โครงสรางพ้ืนฐานทางสังคม 
และพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเพียงพอ กระตุนใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ พรอมท้ังสงเสริมให
เกิดการจางงานในพ้ืนท่ี 
     นโยบายหลักท่ี 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย  

   8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
       8.1.1 จัดใหมีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอยางตอเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนใหมีโอกาส

พัฒนาตามศักยภาพ เพ่ือสรางคนไทยท่ีมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผานครอบครัวท่ีอบอุน             
ในทุกรูปแบบครอบครัว เพ่ือสงตอการพัฒนาเด็กไทยใหมีคุณภาพสูการพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการ
ใหความชวยเหลือท่ีคํานึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพ้ืนท่ี เตรียมความพรอมการเปนพอแม ความรู
เรื่องโภชนาการและสุขภาพ การอบรมเลี้ยงดูการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผานการใหบริการ
สาธารณะท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ัวประเทศใหได
มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผูดูแลเด็กปฐมวัยใหสามารถจัดการศึกษาได
อยางมีคุณภาพ  
         8.1.2 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคํานึงถึงพหุปญญาท่ีหลากหลายของเด็ก   
แตละคนใหไดรับการสงเสริมและพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ ผานการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ี
เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติท่ีเปนระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน  
      8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม 
         8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรูและการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ และอาชีพของคนทุกชวงวัย
สําหรับศตวรรษท่ี 21 โดยปรับโครงสรางหลักสูตรการศึกษาใหทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีและการ
เรียนรูผานประสบการณจริงเขามามีสวนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก 
การผลิตและพัฒนาครูท่ีนําไปสูการมีครูสมรรถนะสูง เปนครูยุคใหมท่ีสามารถออกแบบและจัดระบบ
การสรางความรูสรางวินัย กระตุน และสรางแรงบันดาลใจ เปดโลกทัศนมุมมองของเด็กและครูดวยการ
สอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหมากข้ึน ควบคูกับหลักการทางวิชาการ 
          8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผูเรียนท้ังใน
สวนฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความตองการของประเทศใน
อนาคต และเปนผูเรียนท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและสามารถกํากับการเรียนรูของตนเองได รวมถึงมี
ทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามท่ีสามารถสื่อสารและแสวงหาความรูได มีความพรอมท้ังทักษะ
ความรูทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตกอนเขาสูตลาดแรงงาน 
     8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 
            8.5.1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ำและความยากจน 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุงเนนการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนท่ี 
ท่ีสามารถชวยแกปญหาความเหลื่อมล้ำ สรางโอกาสสําหรับผูดอยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงวัย
ควบคูไปกับการพัฒนาทุนมนุษยใหพรอมสําหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความ
เหมาะสมไดอยางเปนรูปธรรม โดยระยะแรกจะใหความสําคัญกับการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาดาน
สุขภาพของประชาชนอยางครบวงจร ท้ังระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
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        8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย  
       8.6.1 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนท่ีคํานึงถึงความจําเปนและศักยภาพ          
ของสถาบันการศึกษาแตละแหง พรอมท้ังจัดใหมีมาตรฐานข้ันต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสราง
ระบบวัดผลโรงเรียนและครูท่ีสะทอนความรับผิดชอบตอผลลัพธท่ีเกิดกับผูเรียน คืนครูใหนักเรียนโดย
ลดภาระงานท่ีไมจําเปน รวมถึงจัดใหมีระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการ
เชื่อมโยงหรือสงตอขอมูลครอบครัวและผูเรียนระหวางหนวยงานตาง ๆ ตั้งแตแรกเกิดจนถึงการพัฒนา
ตลอดชวงชีวิต ตลอดจนพัฒนาชองทางใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชวีิต 
           8.6.2 พัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูผานระบบดิจิทัล พรอมท้ังสงเสริมใหมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสรางสรรค ท่ี เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด               
ท่ีหลากหลาย เพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับชวงวัย ตลอดจนพัฒนา
แหลงเรียนรูและอุทยานการเรียนรูสําหรับเยาวชนท่ีเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และสงเสริมการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสมสําหรับผูท่ีเขาสูสังคมสูงวัย  
         8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยบูรณาการการดําเนินงานระหวางหนวยจัด
การศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุงเนนกลุมเด็กดอยโอกาสและกลุมเด็กนอก
ระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ ใหสอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและ
ลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยง จับคูระหวางโรงเรียนขนาดใหญท่ีมีคุณภาพ
การศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และการสงเสริมใหภาคเอกชน ชุมชน
ในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมในการออกแบบการศึกษาในพ้ืนท่ี สนับสนุนเด็กท่ีมีความสามารถแตไมมีทุน
ทรัพยเปนกรณีพิเศษ ตลอดจนแกไขปญหา หนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสรางหนี้กองทุนเงิน
ใหกูยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบการใหกูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีเหมาะสม  
         8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกชวงวัย โดยกําหนดระบบท่ีเอ้ือตอการพัฒนาทักษะและ
เพ่ิมประสิทธิภาพของทุกชวงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรูและประสบการณหนวยการเรียนท่ี
ชัดเจน สงเสริมเยาวชนท่ีมีศักยภาพดานกีฬาใหสามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ การกําหนดมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน การจัดใหมีระบบท่ีสามารถรองรับความตองการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกชวงวัย 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพ ใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานท่ีอาจจะเปลี่ยนไปตาม
แนวโนมความกาวหนาทางเทคโนโลยใีนอนาคต  
         8.6.5 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง โดยสอดแทรกการปลูกฝงวินัย และอุดมการณท่ี
ถูกตองของคนในชาติ หลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย 
และกติกาของสังคมเขาไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคูไปกับการสงเสริมกลไกสรางความ
เขมแข็งของสถาบันครอบครัวในทุกมิติอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดลอมท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษาใหเอ้ือตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมท้ังลงโทษผูละเมิด
บรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม ตลอดจนสงเสริม ใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ  
    8.7 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน เนนออกแบบ
หลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะตาง ๆ ท่ีใชในการดํารงชีวิตประจําวัน และทักษะอาชีพของคน
ทุกชวงวัย ในพ้ืนท่ีและชุมชนเปนหลัก พรอมท้ังศึกษาแนวทางการพัฒนา เปนรูปแบบธนาคารหนวยกิต 
ซ่ึงเปนการเรียนเก็บหนวยกิตของวิชาเรียนเพ่ือใหผู เรียนสามารถ เรียนขามสาขาวิชาและขาม
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สถาบันการศึกษาหรือทํางานไปพรอมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรท่ีสนใจ เพ่ือสรางโอกาสของ
คนไทยทุกชวงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองท้ังในดานการศึกษาและการดํารงชีวิต การพัฒนา
ระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
    นโยบายหลักท่ี 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
     9.4 สรางหลักประกันทางสังคม ท่ีครอบคลุมดานการศึกษา สุขภาพ การมีงานทํา      
ท่ีเหมาะสมกับประชากรทุกกลุม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาหมาย เพ่ือชวยเหลือกลุมคนยากจนและ
กลุมผูดอยโอกาสโดยตรง จัดใหมีระบบบําเหน็จบํานาญหลังพนวัยทํางาน ปฏิรูประบบภาษีใหสงเสริมความ
เสมอภาคทางสังคม สรางความเสมอภาคทางการศึกษาผานกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษา ผานการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมถึงคุมครองแรงงานท้ังใน
ระบบและนอกระบบใหไดรับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยท่ีดีในการทํางาน ไดรับรายไดสวัสดิการและ
สิทธิประโยชนท่ีเหมาะสมแกการดํารงชพี 
     นโยบายหลักท่ี 10 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดลอมเพ่ือสราง
การเติบโตอยางย่ังยืน 
     10.5 แกไขปญหากาซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ   โดยมุงเนนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก สรางสังคมคารบอนต่ำและปลอดฝุนละอองขนาด
ไมเกิน 2.5 ไมครอนกําหนดมาตรการควบคุมการเผาพ้ืนท่ีเพ่ือทําการเพาะปลูก ปรับปรุงการบริหาร
จัดการภัยพิบัติท้ังระบบ และการสรางความรูความเขาใจของประชาชน ในการรับมือและปรับตัวเพ่ือ
ลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สนับสนุนการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ 
พรอมท้ังปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือมุงสูเปาหมายตามพันธกรณีระหวางประเทศท่ีไทยเขารวม
และใหสัตยาบันไว 
      10.8 แกไขปญหาการจัดการขยะและของเสียอยางเปนระบบ โดยเริ่มจากการสงเสริม
และใหความรูในการลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การนํากลับมาใชซ้ำ การคัดแยกขยะ
ตั้งแตตนทาง เพ่ือลดปริมาณและตนทุนในการจัดการขยะของเมือง และสามารถนําขยะกลับมาใช
ประโยชนไดโดยงาย รวมท้ังพัฒนาโรงงานกําจัดขยะและของเสียอันตรายท่ีไดมาตรฐาน 
   นโยบายหลักท่ี 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
      11.1 พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม โดยพัฒนาให
ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม มีการจัดรูปแบบองคกรใหมท่ีมีความยืดหยุนคลองตัว และเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศ รวมท้ังจัดอัตรากําลังเจาหนาท่ีของรัฐใหสอดคลองกับโครงสรางหนวยงานและภารกิจงานท่ี
เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีรัฐใหสามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางทันทวงที พรอมท้ังปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการ
แผนดินใหเกิดความเชื่อมโยงสอดคลองกัน ตั้งแตข้ันวางแผน การนําไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล 
การปรับปรุงการทํางานใหมีมาตรฐานสูงข้ึน และปรับปรุงโครงสรางความสัมพันธระหวางราชการ
บริหารสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 
      11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติอนุญาตของทางราชการท่ีมีความสําคัญตอการ
ประกอบธุรกิจและดําเนินชีวิตของประชาชนใหเปนระบบดิจิทัล และสามารถเชื่อมโยงขอมูลตอเนื่องกัน
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ตั้งแตตนจนจบกระบวนการ พรอมท้ังพัฒนาโปรแกรมออนไลน เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการ
ของภาครัฐไดอยางทันทีและทุกเวลา  
      11.3 พัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญในการบริหารราชการแผนดินท่ีมีระบบการ
วิเคราะหและแบงปนขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนขอมูลขนาด
ใหญในระบบบริการประชาชนท่ีเปนไปตามความตองการเฉพาะตัวบุคคลมากข้ึน 
     11.4 เปดเผยขอมูลภาครัฐสูสาธารณะ โดยหนวยงานของรัฐในทุกระดับตองเปดเผย
และเชื่อมโยงขอมูลซ่ึงกันและกัน ท้ังในระหวางหนวยงานของรัฐดวยกันเอง และระหวางหนวยงานรัฐกับ
ประชาชน เพ่ือใหทุกภาคสวนมีความเขาใจถึงสถานการณ และแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ ของประเทศ
ท่ีมีความซับซอน ปรับเปลี่ยนใหเปนการทํางานเชิงรุก เนนการยกระดับไปสูความรวมมือกันของทุกภาค
สวนอยางจริงจัง แสวงหาความคิดริเริ่มและสรางนวัตกรรม โดยมีการคาดการณสถานการณวิเคราะห
ความเสี่ยงและผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนไวลวงหนา เพ่ือใหสามารถเตรียมความพรอมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันในดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
      11.5 สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสรางความเชื่อม่ัน 
ศรัทธา และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาขาราชการ บุคลากร และเจาหนาท่ีของรัฐอยางจริงจัง โดยเฉพาะการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดใหคํานึงถึงผลประโยชนของชาติ และเนนประชาชนเปนศูนยกลาง 
พรอมกับยึดม่ันในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและความรูความสามารถพรอมตอการ
ปฏิบัติงาน ดําเนินการปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิตความเปนอยู ตลอดจนสรางขวัญกําลังใจและความผูกพัน
ในการทํางาน 
      11.7 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพ่ือเอ้ือตอการทําธุรกิจและการใชชีวิตประจําวัน  
       11.7.1 ปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ การอํานวยความสะดวก 
ตนทุนคาใชจาย กฎหมาย กฎ และระเบียบตาง ๆ ของภาครัฐ ใหสามารถ สนับสนุนและเอ้ือตอการ
ประกอบธุรกิจท้ังภายในและภายนอกประเทศและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงบริบทตาง ๆ โดย
ครอบคลุมกระบวนการตั้งแตจัดตั้งธุรกิจจนถึงการปดกิจการ พรอมท้ังกํากับและสงเสริมใหหนวยงาน
ภาครัฐปฏิบัติตามและบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ยุติธรรม เสมอภาค เทาเทียม ถูกตองตามหลักนิติ
ธรรม และเปนไปตามปฏิญญาสากล ตลอดจนเรงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูลตาง ๆ ของ
หนวยงานภาครัฐใหมีความเชื่อมโยงกัน อยางไรรอยตอ เพ่ือใหประชาชนสามารถติดตอราชการได
โดยสะดวก รวดเร็ว โปรงใส และตรวจสอบได 
    นโยบายหลักท่ี 12 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 
กระบวนการยุติธรรม  
     12.1 แกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดใหมีมาตรการและระบบเทคโนโลยี
นวัตกรรมท่ีชวยปองกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอยางจริงจังและเขมงวด รวมท้ังเปนเครื่องมือ
ในการติดตามการแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอยางเปนระบบ พรอมท้ังเรงสรางจิตสํานึกของ
คนในสังคมใหยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริต ถูกตอง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคสวนใหเขามามีสวน
รวมในการปองกันและเฝาระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 
   นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง เกี่ยวของภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 5 เรื่อง 
    นโยบายเรงดวนท่ี 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต โดยตอยอด
อุตสาหกรรมเปาหมายและวางรากฐานการพัฒนาภายใตแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ      
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เมืองอัจฉริยะ และการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานท่ีทันสมัย รวมท้ังวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยี
สื่อสารไรสายในระบบ 5G ควบคูไปกับการพัฒนาทักษะของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 
และชุมชนในการเขาถึงตลาดในประเทศและตลาดโลก ผานแพลตฟอรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการใช
ประโยชนของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม ในการใหบริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสราง
ผูประกอบการอัจฉริยะท้ังในสวนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม เกษตรกร รวมถึง
ผูประกอบการยุคใหม พรอมท้ังสงเสริมการใชปญญาประดิษฐเพ่ือเปนฐานในการขับเคลื่อนประเทศ
ดวยปญญาประดิษฐในอนาคต  

   นโยบายเรงดวนท่ี 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 โดยสรางแพลตฟอรมการเรียนรู
ใหมในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูมุงสูระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเทคโนโลยี   
ดานวิศวกรรม คณิตศาสตร โปรแกรมเมอรและภาษาตางประเทศ สงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร 
(Coding) ตั้งแตระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตําบล สงเสริมการพัฒนาหลักสูตร
ออนไลนของสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพ่ือแบงปนองคความรูของสถาบันการศึกษาสูสาธารณะ เชื่อมโยง
ระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สรางนักวิจัยใหมและนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สรางความรูความเขาใจการใชเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลนและโครงขาย
สังคมออนไลนของคนไทยเพ่ือปองกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซ
เบอรและสามารถ ใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการกระจายขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง การสรางความ
สมานฉันท และความสามัคคีในสังคม รวมท้ังปลกูฝงคุณธรรม จริยธรรมท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิต  
      นโยบายเรงดวนท่ี 8 การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ท้ังฝาย
การเมือง และฝายราชการประจํา โดยเรงรัดการดําเนินมาตรการทางการเมืองควบคูไปกับมาตรการทาง
กฎหมายเม่ือพบผูกระทําผิดอยางเครงครัด นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการเฝาระวัง การทุจริต
ประพฤติมิชอบอยางจริงจังและเขมงวด และเรงรัดดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย เม่ือพบ
ผูกระทําผิดอยางเครงครัด เพ่ือใหภาครัฐปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเร็วท่ีสุด พรอมท้ังให
ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและเฝาระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

    นโยบายเรงดวนท่ี 9 การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพ้ืนท่ี
ชายแดนภาคใต โดยเรงรัดการแกไขปญหายาเสพติดโดยใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวน และการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด รวมถึงการรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและประเทศ 
ทุกภูมิภาค ปราบปรามแหลงผลิตและเครือขายผูคายาเสพติด ท้ังบริเวณชายแดนและพ้ืนท่ีภายใน ฟนฟู
ดูแลรักษาผูเสพผานกระบวนการทางสาธารณสุข สรางโอกาส สรางอาชีพ รายได และการยอมรับของ
สังคมสําหรับผูท่ีผานการฟนฟูและเรงสรางความสงบสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนํา
ยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักในการดําเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูของประชาชนท้ังในดานการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี เรงรัดการใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากความไมสงบ รวมท้ังจัด
สวัสดิการท่ีเหมาะสมสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐในพ้ืนท่ี โดยใหเปนการแกไขปญหาภายในของประเทศ
ดวยกฎหมายไทยและหลักการสากล  

   นโยบายเรงดวนท่ี 10 การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน โดยมุงสูความเปน
รัฐบาลดิจิทัลท่ีโปรงใสตรวจสอบไดพัฒนาระบบจัดเก็บและเปดเผยขอมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบ
การอนุมัติ และอนุญาตของทางราชการท่ีสําคัญใหเปนระบบดิจิทัลท้ังบุคคลและนิติบุคคลเพ่ือลดการใช
ดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรัฐ ลดภาระคาใชจายของประชาชน ลดข้ันตอนท่ียุงยากเกินความจําเปน       
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ลดขอจํากัดดานกฎหมายท่ีเปนปญหาอุปสรรคตอการทําธุรกิจและการดํารงชีวิตของประชาชน แกไข
กฎหมายท่ีไมเปนธรรม ลาสมัย และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ ผานการทดลองใชมาตรการ
ดานกฎระเบียบตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและขับเคลื่อนการใหบริการในทิศทางท่ีตรงกับความ
ตองการของประชาชนและภาคธุรกิจ  

 

    เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เปาหมายท่ี 4   
สรางหลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริมโอกาสในการ
เรียนรูตลอดชีวิตสำหรับทุกคน 
   ประเทศไทยไดรวมรับรองเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)      
ในการประชุมสุดยอดสหประชาชาติสมัยสามัญ (UN General Assembly) ครั้งท่ี 70 ณ กรุงนิวยอรก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือวันท่ี  25 กันยายน 2558 ซ่ึงประกอบดวย 17 เปาหมาย (Goals) 169 
เปาประสงค (Targets) มีระยะเวลาดำเนนิการตั้งแตป พ.ศ. 2558-2573 (ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2030) และประเทศไทยไดมี
การดำเนินการเพ่ือกำหนดและจัดทำกรอบแนวทางตามกลไกติดตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือให
เกิดกลไกการติดตามผลการดำเนินงานท่ีเปนรูปธรรม โดยแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(กพย.) โดยมีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน และคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (กพย.) 3 คณะ 
    เปาหมายท่ี 4 เปนเปาหมายดานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเปนผูรับผิดชอบหลัก
เพียงกระทรวงเดียวและมีหนวยงานอ่ืนมีบทบาทเปนหนวยงานสนับสนุน กระทรวงศึกษาธิการได
แตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษาเพ่ือรับผิดชอบ 
(1) กำหนดนโยบายและอำนวยการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา (2) กำหนด
เปาหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาท่ียั่งยืนในเปาหมายท่ี 4 และเปาหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับดาน
การศึกษา ท่ีสอดคลองกับบริบทการศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศ (3) จัดทำ 
Roadmap การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในเปาหมายท่ี 4 (4) ใหคำปรึกษาและกำหนดกรอบ
การติดตามประเมิน และการรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนใน
เปาหมายที ่ 4 และเปาหมายอื ่นที ่เกี ่ยวของกับการศึกษา และ (5) ทำหนาท่ีกำกับ ติดตามการ
ดำเนินการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษาของสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ใหเปนไปตาม Roadmap 
  ตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา เปาหมายท่ี 4 สรางหลักประกันให
การศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริมโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับทุกคน 
ประกอบดวย เปาประสงค 10 ขอ (ขอมูล : เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดเปาหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา ในสวนของประเทศไทย SDG 4 National Indicators วันท่ี 7-8 
สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพมหานคร) และจำแนกเปน 2 สวนคือ (1) สวนท่ีเปน
ตัวชี้วัดระดับโลกท่ีทุกประเทศจะตองรายงาน และ (2) สวนท่ีกำหนดตัวชี้วัดทดแทนและตัวชี้วัดเพ่ิมเติม 
เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนไปไดในการเก็บขอมูลในประเทศและการจัดทำฐานขอมูลของประเทศท่ีมี
อยูแลว รวมท้ังมอบหมายผูรับผิดชอบในการดำเนินการในแตละประเด็นดวย  
      ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสวนเกี่ยวของกับเปาหมายการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน เปาหมายท่ี 4 สรางหลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม 
และสงเสริมโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับทุกคน (SDG4) ใน 6 เปาประสงค ดังนี้ 
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  เปาประสงคที่ 4.1 (SDG 4.1) : สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ เทาเทียม และไมมีคาใชจาย นำไปสูผลลัพธ
ทางการเรียนท่ีมีประสิทธิผล ภายในป พ.ศ.2573 ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ 
   4.1.1) รอยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 3 (ป.3) ท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test: NT) ระดับ ป. 3 ผานเกณฑท่ีกำหนด : 
ตัวชี้วัดทดแทน : คาเปาหมาย รอยละ 50 ภายในป พ.ศ. 2565 (สพฐ. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สช. : 
หนวยรวมสนับสนนุ) 
      4.1.4) อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม : คาเปาหมายไวท่ี
รอยละ 100 ภายในป พ.ศ. 2564 (สกศ. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / ศทก. : หนวยสนับสนุน) 
     4.1.5) อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม :  คาเปาหมาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 100 มัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 80 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ. : 
หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / ศทก. : หนวยสนับสนุน) 
   4.1.6 อัตราการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตัวชี้วัด                                 
เพ่ิมเติม :  คาเปาหมายระดับประถมศึกษา รอยละ 100 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 100 สวนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ รอยละ 90 สายอาชีวศึกษา รอยละ 80 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ. :      
หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / ศทก. : หนวยสนับสนุน) 
  เปาประสงคที ่4.2 (SDG 4.2) : สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเขาถึงการ
พัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ ภายในป 
2573 เพ่ือใหเด็กเหลานั้นมีความพรอมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ 
   4.2.1 รอยละของเด็กอายุต่ำกวา 5 ป ท่ีมีพัฒนาการทางดานสุขภาพ การเรียนรู 
และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย ตัวชี้วัดหลัก : คาเปาหมาย รอยละ 92 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ. : 
หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก สสช. และ UNICEF  สธ. / สป. : หนวยสนับสนุน) 
   4.2.2 อัตราการเขาเรียนปฐมวัย (อยางนอย 1 ป กอนถึงเกณฑอายุเขาเรียน
ประถมศึกษา) ตัวชี้วัดหลัก : คาเปาหมาย รอยละ 90 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ., สสช.: หนวยจัดเก็บ
ขอมูลหลัก / สป. : หนวยรวมสนับสนุน) 
  เปาประสงคที่ 4.3 (SDG 4.3) : สรางหลักประกันใหชายและหญิงทุกคนเขาถึงการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีสามารถจายได ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ 
    4.3.1 อัตราการเขาเรียนของเยาวชนและผูใหญ ท้ังในระบบนอกระบบการศึกษา 
ตัวชี้วัดหลัก ประกอบดวยตัวชี้วัดยอยตอไปนี้ 
    4.3.1.1 อัตราการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา ตัวชี้วัด
ยอยเทียบตัวชี้วัดทดแทน : คาเปาหมาย สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษา : สายสามัญ
ศึกษา 45 : 55 ภายในป พ.ศ. 2564 (สกศ., ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. : หนวยรวมสนับสนุน) 
    4.3.1.2 อัตราการเขาเรียนระดับอุดมศึกษา ตัวชี้วัดยอยเทียบตัวชี้วัดทดแทน :             
คาเปาหมาย ระดับอนุปริญญา ประเภทอาชีวศึกษา 60 ระดับอุดมศึกษา 50 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ., 
ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก) 
      4.3.1.3 จำนวนผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับ ปวช. ตัวชี้วัดทดแทน : คาเปาหมาย 
ระหวางกำหนด (ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / กศน. : หนวยสนับสนุน) 
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       4.3.1.4 จำนวนนักศึกษา/ผูรับบริการหลักสูตรการอบรม ตัวชี้วัดยอยภายใต
ตัวชี้วัดหลัก : คาเปาหมายระหวางกำหนด (สศก., ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. : หนวยรวมสนับสนุน) 
      เปาประสงคที ่4.7 (SDG 4.7) : สรางหลักประกันวาผูเรียนทุกคนไดรับความรูและทักษะท่ี
จำเปน  สำหรับสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอยางยั่งยืนและการมี
วิถีชีวิตท่ียั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหวางเพศ การสงเสริมวัฒนธรรมแหงความสงบสุข และ
ไมใชความรุนแรง การเปนพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมี
สวนรวมของวัฒนธรรมตอการพัฒนาท่ียั่งยืน ภายในป 2573 ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ 
     4.7.1 มีการดำเนินการเก่ียวกับ (i) การศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลก และ (ii) 
การจัด การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมถึงความเสมอภาคทางเพศ และสิทธิมนุษยชน ซ่ึงถูกให
ความสำคัญทุกระดับใน (a) นโยบายการศึกษาของประเทศ (b) หลักสูตร (c) ระดับการศึกษาของครูและ (d) 
การประเมินผลนักเรียน ตัวชี้วัดหลัก (สป. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก) 
  เปาประสงคที่ 4.A  (SDG 4.A) : สรางและยกระดับอุปกรณและเครื่องมือทางการ
ศึกษาท่ีออนไหวตอเด็ก ผูพิการ และเพศภาวะ และใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนรูท่ีปลอดภัย ปราศจาก
ความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ 
   4.A.1 สัดสวนของโรงเรียนท่ีมีการเขาถึง (a) ไฟฟา (b) อินเทอรเน็ตท่ีใชในการเรียน
การสอน (c) เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชในการเรียนการสอน (d) โครงสรางพ้ืนฐานและวัสดุอุปกรณท่ีไดรับ
การปรับใหเหมาะสมกับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางรางกาย ตัวชี้วัดหลัก (ศทก.สป. : หนวยจัดเก็บ
ขอมูลหลัก / สป. : หนวยรวมสนับสนุน) 
    เปาประสงคที่ 4.C  (SDG 4.C) : เพ่ิมจำนวนครูท่ีมีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผาน       
ทางความรวมมือระหวางประเทศในการฝกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ประเทศพัฒนานอยท่ีสุด และรัฐกำลังพัฒนาท่ีเปนเกาะขนาดเล็ก ภายในป 2573 ตัวชี้วัดท่ีกำหนด ประกอบดวย 
       4.C.1 สัดสวนของครูในระดับ (a) กอนประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา (c) มัธยมศึกษา
ตอนตน และ (d) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา) ท่ีอยางนอยไดรับ
การอบรมครู (เชน การฝกอบรมการสอน) ท้ังกอนประจำการ (Pre-Service) หรือระหวางประจำการ (In-Service)            
ในระดับ/เกณฑมาตรฐานของประเทศ ตัวชี้วัดหลัก : คาเปาหมาย 100 (สกศ., สป. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก) 
 

   แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579  
     แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เปนแผนท่ีวางกรอบเปาหมายและทิศ
ทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและความ
เสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนใหมี
สมรรถนะในการทำงานท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิด
การจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษาประกอบดวย หลักการ
จัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียม และท่ัวถึง (Inclusive 
Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของ
สังคม (All For Education) อีกท้ังยึดตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ  คุณ ภาพของคนชวงวัย           
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได และวิกฤติ
ดานสิ่งแวดลอม โดยนำยุทธศาสตรชาติมาเปนกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ 
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
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   วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 
ดำรงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21 
   วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ี
สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และ
ยุทธศาสตรชาติ 
    3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรัก
สามัคคี และรวมมือผนึกกำลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพ่ือนำประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความ
เหลื่อมลำ้ภายในประเทศลดลง 
   ยุทธศาสตรแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579  ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร       
ซ่ึงเก่ียวของกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการท้ัง 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
    เปาหมาย 
     1. คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
     2. คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ี
พิเศษไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
     3. คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
     2. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
     3. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ 
(พ้ืนท่ีสูงพ้ืนท่ีตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา 
และวัฒนธรรม กลุมชน-ชายขอบ และแรงงานตางดาว) 
     4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัย
จากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร เปนตน 
    ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสราง      
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
     เปาหมาย 
      1. กำลังคนมีทักษะท่ีสำคัญจำเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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      2. สถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญ
และเปนเลิศเฉพาะดาน 
      3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและ
มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
     แนวทางการพัฒนา 
      1. ผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความตองการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สงเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนท่ีมีความเชีย่วชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 
      3. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีสราง
ผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
    ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
     เปาหมาย 
      1. ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 
      2. คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 
      3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตาม
หลักสูตรไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 
      4. แหลงเรียนรู สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจำกัดเวลาและสถานท่ี 
      5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
      6. ระบบการผลิตคร ูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล 
      7. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
      แนวทางการพัฒนา 
      1. สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 
     2. สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรูตางๆ ให
มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจำกัดเวลาและสถานท่ี 
     3. สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
     5. พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
     7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
    ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
     เปาหมาย 
      1. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
      2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจทัิลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย 
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      3. ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอง      
เปนปจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
     แนวทางการพัฒนา 
      1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
      2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย 
      3. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเขาถึงได 
    ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
     เปาหมาย 
      1. คนทุกชวงวัย มีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
      2. หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
      3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิต   
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
     แนวทางการพัฒนา 
      1. สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
      2. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และ
สื่อการเรียนรูตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
      3. พัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริมคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
    ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
     เปาหมาย 
     1. โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว 
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได 
     2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
     3. ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความ
ตองการของประชาชนและพ้ืนท่ี 
     4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ
ลักษณะท่ีแตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกำลังแรงงานของประเทศ 
     5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม 
สรางขวัญกำลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 
     แนวทางการพัฒนา 
     1. ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจดัการศึกษา 
     2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
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     4. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
     5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
  
 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไดจัดทำให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561- 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติวา
ดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2562 – 2565) แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตรชาติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
         1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง เพ่ือใหประเทศมีความม่ันคง ปลอดภัย และมีความ

สงบเรียบรอยในทุกระดับและทุกมิติ  โดยมุงเนนการเสริมสรางความม่ังคงของสถาบันหลักชาติ เรงรัด
เสริมสรางความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน พัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย เรงรัด การปองกันและปราบปรามยาเสพติดตั้งแตตนน้ำ – กลางน้ำ – ปลายน้ำ บูรณา
การการปองกันและแกไขปญหาการกอเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต การปองกันและ
บรรเทาสาธรณภัย การปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงทางไซเบอร การรักษาความม่ังคง
ภายในประเทศและในพ้ืนท่ีชายแดน สงเสริมการปองกันอธิปไตยท้ังทางบก ทางทะเล ทางอากาศ 
พัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอความม่ันคง พัฒนาระบบการ
เตรียมพรอมแหงชาติและระบบภัยพิบัติ บูรณาการกลไกการบริหารจัดความม่ันคง สงเสริมความ
รวมมือดานความม่ันคง เศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ังการพัฒนาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากลและ
พันธกรณีระหวางประเทศ สงเสริมสถานะ บทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก พัฒนาดานการ
ตางประเทศใหมีเอกภาพและมีการบูรณาการจากทุกภาคสวน 
  2. ยุทธศาสตรด านการสรางความสามารถในการแข งขัน เพ่ือยกระดับ ขีด
ความสามารถในการแขงขันและสนับสนุนใหเศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพ โดยมุงเนนการ
พัฒนาการเกษตร ไดแกเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และการ
จัดการระบบนิเวศเกษตร สงเสริมอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต ไดแก อุตสาหกรรมชีวภาพ 
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทยครบวงจร อุตสาหกรรมและบริการดิจิ ทัล ขอมูลและ
ปญญาประดิษฐ อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม อุตสาหกรรมความม่ันคง และการ
พัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมฯ การสรางรายไดจากการทองเท่ียว โดยการสรางความหลากหลายดาน
การทองเท่ียว ไดแก ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม เชิงธุรกิจ เชิงสุขภาพ ความงามและแพทย
แผนไทย ทองเท่ียวสำราญทางน้ำ ทองเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค รวมท้ังพัฒนาระบบนิเวศและปจจัย
แวดลอมใหเอ้ือตอการทองเท่ียว โดยเฉพาะดานความปลอดภัยของนักทองเท่ียว การพัฒนาพ้ืนท่ีและ
เมืองนาอยูอัจฉริยะ โดยพัฒนาเมืองศูนยกลางเศรษฐกิจของภาคและเมืองขนาดกลางใหเปนเมืองนาอยู 
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม ระบบโลจิสติกส  พลังงานและดิจิ ทัล การพัฒนา
ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม โดยการสรางผูประกอบการอัจฉริยะ 
สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน ตลาด ขอมูล บริการภาครัฐ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดแก 
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เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมท้ัง
การสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย เพ่ือเตรียมคน       
ในสังคมไทย สำหรับการดำรงชีวิตในโลกศตวรรษท่ี 21 โดยมุงเนนการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรมดวยการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม รวมท้ังเสริมสรางการมีจิตสาธารณะ มีความ
รับผิดชอบตอสังคมมีความซ่ือสัตย มีวินัยและการเปนพลเมืองท่ีดี การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
เนนพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสรางครอบครัวอบอุน เขมแข็ง พัฒนาคุณภาพคนในทุกชวงวัย 
ตั้งแตชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัย วัยเรียน/วัยรุน วัยแรงงานและวัยสูงอายุ การพัฒนาการเรียนรู โดยการ
ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหมีการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 การพัฒนาระบบการเรียนรู
ตลอดชีวิต การวางระบบการเรียนรูโดยใชระบบดิจิทัลแพลตฟอรม รวมถึงการพัฒนาและสงเสริมพหุ
ปญญา การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี โดยสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพ สรางสภาพแวดลอม
ท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดี พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัย พรอมท้ังกระจายบริการสาธารณสุข
อยางท่ัวถึงมีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพการกีฬา 
  4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาพทางสังคม เพ่ือสรางความเปน
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมุนเนนการเสริมสรางพลังในชุมชนใหเกิดการ
สรางพลังทางสังคม การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินใหเขมแข็ง การพัฒนาผูนำการ
เปลี่ยนแปลงสามวัยในทองถ่ิน สงเสริมศักยภาพ บทบาทสตรี และสิทธิมนุษยชนใหทุกเพศสภาพเปน
พลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม การตอยอดการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม การ
รองรับสังคมสูงวัย การสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยการยกระดับศักยภาพการเปนผูประกอบการ
ธุรกิจและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม สงเสริมการบริหารจัดการหนี้สินอยางยั่งยืน การสรางสภาพแวดลอม
และกลไกสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยพัฒนาชองทางการตลาดเพ่ือใหเกิดการหมุนเวียน
เศรษฐกิจในชุมชน/พ้ืนท่ี สงเสริมนวัตกรรมทางการเงินเพ่ือสนับสนุนแหลงทุนใหเศรษฐกิจชุมชน 
พัฒนากลไกการใชประโยชนท่ีดินสาธารณะ สงเสริมใหเกษตรกรปลูกไมมีคาเปนพืชเศรษฐกิจ การสราง
ความเสมอภาพและหลักประกันทางสังคมเพ่ือสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติของ
ประชากรทุกชวงวัยและทุกกลุม 
 5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม      
เพ่ือสรางความสมดุลและยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยมุงเนนการสรางการเติบโตอยางยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจภาคทะเล สังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ การจัดการมลพิษท่ีมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการจัดการขยะและคุณภาพอากาศใหดีข้ึน การยกระดับกระบวนทัศน 
โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ ท้ังการ
จัดการเชิงลุมน้ำเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงดานน้ำของประเทศ การเพ่ิมผลิตภาพของน้ำ การจัดระบบดูแลน้ำ
ในพ้ืนท่ีนิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม พ้ืนท่ีชลประทาน พ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝน พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 
และแหลงทองเท่ียว พัฒนาระบบเสนทางน้ำท่ีมีความสอดคลองกับระบบผังเมือง รวมถึงจัดเตรียม
มาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย และการอนุรักษ ฟนฟูแมน้ำลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติ 
 6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให
ระบบการบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน โดยการพัฒนา             
ระบบการใหบริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ อาทิ การพัฒนารูปแบบการใหบริการ
ภาครัฐ โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกตใช เรงสนบัสนุนใหหนวยงานภาครัฐนำยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท
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ภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
ความม่ังคงแหงชาติ แผนการปฏิรูปประเทศถายทอดสูการปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกำหนดไวใน
ยุทธศาสตรชาติ การบูรณาการเชื่อมโยงภารกิจภาครัฐและการบริหารจัดการการเงินการคลังให
สอดคลองกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ พัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐใหเปนรัฐท่ีทันสมัย เปด
กวาง มีความยืดหยุนและเปนองคกรขีดสมรรถนะสูง รวมท้ังการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยเรงสรางจิตสำนึกการเปนพลเมืองท่ีดี มีความซ่ือสัตย สุจริต พัฒนาการบริหารจัดการการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบแบบบูรณาการ มีมาตรการควบคุม กำกับ และติดตาม 
ตลอดจนการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
    
  

 นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  
    เพ่ื อ ให ก ารด ำ เนิ น ก ารจั ด ก าร ศึ กษ าและการบ ริห ารจั ด ก ารการ ศึ กษ าขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุเปาหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และ
มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ             
พ.ศ. 2564 เพ่ือใหสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเปนกรอบการดำเนินงานในการจัดทำ
แผนและงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พรอมท้ังขับเคลื่อนการดำเนินงานดาน
การศึกษา ใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใชจายงบประมาณอยางคุมคา เพ่ือมุงเปาหมาย คือ 
ผูเรียนทุกชวงวัย ดังนี้ 
   หลักการตามนโยบาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   กระทรวงศึกษาธิการมุงม่ันดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนทุกแผนยอยในประเด็น 12 การพัฒนา              
การเรียนรู และแผนยอยท่ี 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศ          
ดานการศึกษา และนโยบายรัฐบาลท้ังในสวนนโยบายหลักดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู                         
และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย และนโยบายเรงดวน เรื่อง การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 
21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความ
ม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมท้ังนโยบายและแผนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยคาดหวังวาผูเรียน
ทุกชวงวัยจะไดรับการพัฒนาในทุกมิติ เปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ และมีความพรอมรวมขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเรงรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันให กับสังคม และผลักดันใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
   1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุงปฏิรูปองคการเพ่ือหลอม
รวมภารกิจและบุคลากร เชน ดานการประชาสัมพันธ ดานการตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดาน
กฎหมาย ฯลฯ ท่ีสามารถลดการใชทรัพยากรทับซอน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ รวมท้ัง
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยท้ังการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล 
   2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุงปฏิรูปกระบวนการวางแผน
งาน/โครงการแบบรวมมือและบูรณาการ ท่ีสามารถตอบโจทยของสังคมและเปนการพัฒนาท่ียั่งยืน                        
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รวมท้ังกระบวนการจัดทำงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใชจายอยางคุมคา สงผลใหภาคสวนตาง ๆ               
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อม่ันและรวมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 
   3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ       
โดยมุงบริหารจัดการอัตรากำลังใหสอดคลองกับการปฏิรูปองคการ รวมท้ังพัฒนาสมรรถนะและความรู
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล 
  4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู  โดยมุงให
ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21  
  จุดเนนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564    
    1. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
   1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
   - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ัง
แนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาแหงชาติ 

 - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินและหลักสูตรสถานศึกษา              
ตามความตองการจำเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนท่ี 

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะ
หนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจาก
สถานการณจำลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปด
โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากข้ึน 

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพ่ือเปนเครื่องมือในการ
ดำรงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ 

1.2 การเรียนรูตลอดชีวิต 
 - จัดการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกชวงวัย เนนสงเสริมและ

ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) 
 - สงเสริมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสำหรับผู ท่ีเขาสูสังคมสูงวัย อาทิ 

อาชีพท่ีเหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผูสูงวัย 
หลักสูตร BUDDY โดยเนนการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผูเรียน หลักสูตรการเรียนรู
ออนไลน เพ่ือสงเสริมประชาสัมพันธสินคาออนไลนระดับตำบล 

 - สงเสริมโอกาสการเขาถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีตามแนวตะเข็บ ชายแดน 
และพ้ืนท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และ
แรงงานตางดาว) 

 - พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชำนาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบและมีเหตุผลเปนข้ันตอน 
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 - พัฒนาครูอาชีวศึกษาท่ีมีความรูและความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – 
on Experience) เพ่ือใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้น
นำของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเขมขนระยะเวลาอยางนอย 1 ป 

 - พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ ค ว า ม รู ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง บุ ค ล า ก ร
กระทรวงศึกษาธิการ ให มีความพรอมในการปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีศูนยพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดท่ัวประเทศ 
   2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
   - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนำยุทธศาสตร
พระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักในการดำเนินการ 
   - เฝาระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะ                    
ภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร การคามนุษย  
   - สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนท่ี               
ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะ             
การสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   - ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความ
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
   3. การสรางความสามารถในการแขงขัน 
   - สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานท่ีมีคุณภาพ ตามความเปน
เลิศของแตละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนท่ี รวมท้ังสอดคลองกับความตองการของประเทศท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต  
   - สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ และจัดการ
เรียนการสอนดวยเครื่องมือปฏิบัติท่ีทันสมัยและสอดคลองกับเทคโนโลยี โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะการ
วิเคราะหขอมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ 

4. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู 
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนคาใชจายตอหัวในการจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
- ระดมสรรพกำลังเพ่ือสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำรองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา              

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาใหสอดคลองพระราชบัญญัติพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
   5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม 

- ส งเสริมการพัฒนาสิ่ งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่ งแวดลอม            
ใหสามารถเปนอาชีพ และสรางรายได  

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
- ปฏิรูปองคการเพื่อลดความทับซอน เพิ่มประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ                  

ของหนวยงานที่มีภารกิจใกลเคียงกัน เชน ดานประชาสัมพันธ ดานตางประเทศ ดานเทคโนโลยี          
ดานกฎหมาย เปนตน 
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- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเปนอุปสรรคและขอจำกัดในการดำเนินงาน                      
โดยคำนึงถึงประโยชนของผูเรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

- สนับสนนุกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา (Big Data)  
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ           

ใหสอดคลองกับการปฏิรูปองคการ  
- สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมี

คุณภาพไดอยางอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
- จัดตั้งหนวยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
- สงเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมท้ัง

ภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอ้ือตอการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
    การขับเคล่ือนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติ 
   1. ใหสวนราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเนน            
เปนกรอบแนวทางมาใชในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564            
โดยคำนึงถึงมาตรการ 4 ขอ ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหแนวทางในการบริหาร
งบประมาณไว ดังนี้ (1) งดดูงานตางประเทศ 1 ป ยกเวนกรณีท่ีมีความจำเปนและเปนประโยชน             
ตอกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรมสัมมนาท่ีมีขนาดใหญและใชงบประมาณมาก (3) ยกเลิก
การจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณท่ีมีความซ้ำซอน 
   2. ใหมีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและ
จุดเนนสูการปฏิบัติระดับพ้ืนท่ี โดยใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน สำนักงาน
ศึกษาธิการภาคและสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เปนฝายเลขานุการและ
ผูชวยเลขานุการตามลำดับ โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับ
นโยบาย และจัดทำรายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 
   3. กรณีมีปญหาในเชิงพ้ืนท่ีหรือขอขัดของในการปฏิบัติงาน ใหศึกษา วิเคราะหขอมูล  
และดำเนินการแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ีกอน โดยใชภาคีเครือขายในการแกไขขอขัดของ พรอมท้ัง
รายงานตอคณะกรรมการติดตามฯ ขางตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ 
   อนึ่ง สำหรับภารกิจของสวนราชการหลักและหนวยงานท่ีปฏิบัติในลักษณะงานในเชิง
หนาท่ี (Function) งานในเชิงยุทธศาสตร (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนท่ี (Area) ซ่ึงไดดำเนินการ     
อยูกอน เม่ือรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพ่ิมเติมในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นอกเหนือจากท่ีกำหนดหากมีความสอดคลองกับหลักการนโยบายและจุดเนนขางตน ใหถือเปนหนาท่ีของ
สวนราชการหลักและหนวยงาน ท่ีเก่ียวของตองเรงรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบใหการดำเนินการเกิดผลสำเร็จ                   
และมีประสิทธิภาพอยางเปนรปูธรรมดวยเชนกัน 
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 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค  
 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค มี 6 ภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง     

ภาคตะวันออก ภาคใต ภาคใตชายแดน โดยท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดเสนอโครงการเพ่ือ
ขอรับงบประมาณในแผนงานบูรณาการพ้ืนท่ีระดบัภาค ภายใตเปาหมายทิศทางการพัฒนาภาคท้ัง 6 ภาค  

  ภาคเหนือ : ฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุม     
อนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง 

  ภาคกลางและพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร : พัฒนากรุงเทพมหานครสูมหานครทันสมัย และภาค
กลางเปนฐานการผลิตสินคาและบริการท่ีมีมูลคาสูง 

  ภาคตะวันออก : ฐานเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน  
  ภาคใต : ภาคใตเปนเมืองทองเท่ียวพักผอนตากอากาศระดับโลกเปนศูนยกลางผลิตภัณฑ 

ยางพาราและปาลมน้ำมันของประเทศและเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการคาการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืนของโลก 
    ภาคใตชายแดน : เปนแหลงผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสำคัญของ
ประเทศ และเปนเมืองชายแดนเชื่อมโยงการคาและการทองเท่ียวกับพ้ืนท่ีภาคใตและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของมาเลเซียและสิงคโปร 
 

   แผนปฏบัิตริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
  กระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) ดังนี้ 
  วิสัยทัศน 

ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาในทุกมิติใหเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพพรอม
ขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทตามมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ และเทียบเทาระดับสากล 
2. สรางความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
3. ผลิต พัฒนา และสรางเสริมศักยภาพกำลังคนใหมีความพรอมรองรับการพัฒนาประเทศ                     
4. วิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรู นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
เปาประสงครวม  

  1. ผู เรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติและสงเสริมทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

2. ประชาชนทุกชวงวัยและกลุมเปาหมายมีโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมี
คุณภาพอยางท่ัวถึงเสมอภาค 
  3. กำลังคนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพตอบสนองตอความตองการของประเทศ 
  4. ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคความรู และสิ่งประดิษฐ สามารถนำไปใช
ประโยชนหรือตอยอดเชิงพาณิชย 
  5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีสวน
รวมจากทุกภาคสวน 
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ตัวช้ีวัดรวมและคาเปาหมาย  

ตัวช้ีวัดรวม คาเปาหมาย    แหลงขอมูลรายงาน 

1. รอยละของนักเรียนท่ีผานการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
ระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 80 สป. (สช.) 
สพฐ. 

2. อันดับขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศดานการศึกษา (IMD)  

อันดับ 45 สกศ. 

3. จำนวนผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
(วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ทัศนศิลป  
นาฏศิลป ดนตรี กีฬา ฯลฯ) 
 

(3,000)  
(21,812)  
(3,593)  
(720) 

สสวท. 
สพฐ. 
สอศ. 
มวส. 
(สช.) 

4. สัดสวนผูเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทอาชีวศึกษาตอสามัญศึกษา 
(ปวช.1 : ม.4) 

50 : 50 สป. (ศทก.) 
 

5. รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม 
เทคโนโลยี องคความรู และสิ่งประดิษฐท่ี
สามารถนำไปใชประโยชนหรือตอยอดเชิง
พาณิชย 

รอยละ 80 สป. สกศ. สพฐ. 
สอศ. 

6. อัตราการเขาเรียนของผูเรียนแตละระดับ
การศึกษาตอประชากรกลุมอายุ 
    - ระดับปฐมวัย 
    - ระดบัประถมศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
      (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 
 
รอยละ 100 
รอยละ 100 
รอยละ 100 
รอยละ 78 

สกศ. 

7. จำนวนระบบฐานขอมูลกลางของ
กระทรวงท่ีเชื่อมโยงฐานขอมูลรายบุคคลท่ี
อางอิงจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
ระหวางกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงาน
อ่ืน ดานสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ 
แรงงานและการศึกษา  

5 ฐาน สป. (ศทก.) 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และกลยุทธ 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

          เปาประสงค ผูเรียนไดรับการพัฒนาและปลูกจิตสำนึกท่ีถูกตองเก่ียวกับความม่ันคง
และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม 
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        ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และหนวยงานรับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย แหลงขอมูลรายงาน 

1. รอยละของผู เรียนท่ีเขารวมกิจกรรม     
ท่ีสงเสริมสนับสนุนในการสรางภูมิคุมกัน
พรอมรับ มือกับการเปลี่ ยนแปลงและ      
ภัยคุกคามรูปแบบใหมในทุกรูปแบบ 

รอยละ 85 สป. (สช. กศน. สสก.) 
สพฐ. สอศ. 

2. รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษ 
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะอาชีพ เพ่ือการมีงานทำ
หรือนำไปประกอบอาชีพในทองถ่ิน 

รอยละ 80 สป. (กศน. ศปบ.จชต.) 
สอศ. 

   
  กลยุทธ 
  1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบัน
หลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข 
  2. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม
รูปแบบใหม (ยาเสพติด การคามนุษย ภัยจากไซเบอร ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม ฯลฯ) 
  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสรางเสริมโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษา         
การพัฒนาทักษะ การสรางอาชีพและการใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต               
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

  เปาประสงค 
  1. กำลังคนมีทักษะ สมรรถนะ สอดคลองกับความตองการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ 

  2. ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคความรู และสิ่งประดิษฐ สามารถนำไปใช
ประโยชนหรือตอยอดเชิงพาณิชย 
  ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และหนวยงานรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย แหลงขอมูลรายงาน 
  

1. รอยละของกำลังคนท่ีไดรับการพัฒนา
ตามหลักสูตรท่ีตอบสนองอุตสาหกรรม
เปาหมายประเทศ 

รอยละ 90 สป. (สช. กศน.) 
สอศ. สสวท. 

2. สัดสวนผูเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทอาชีวศึกษาตอสามัญศึกษา  
(ปวช.1 : ม.4) 

50 : 50 สป. (ศทก.) 
 

3. รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม 
เทคโนโลยี องคความรู และสิ่งประดิษฐ 
ท่ีสามารถนำไปใชประโยชน หรือตอยอด
เชิงพาณิชย 

รอยละ 80 สป. สกศ. สพฐ. สอศ. 
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 กลยุทธ 
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีทักษะ สมรรถนะตรงตามความตองการของตลาด

งานและการพัฒนาประเทศ 
 2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคความรู และ

สิ่งประดิษฐเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหง    

การเรียนรู 
  เปาประสงค  
  1. ผู เรียนทุกชวงวัยไดรับการศึกษาและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากล 
  2. ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมีทักษะ      
ท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21  
  3. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความ
เปนครูมีสมรรถนะสูงสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีได
อยางมีประสิทธิภาพ 
       ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และหนวยงานรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ป 2564 

แหลงขอมูลรายงาน 
 

1.รอยละของนักเรียน ท่ี มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 
50 ข้ึนไป เพ่ิมข้ึน   

รอยละ 50 สทศ. 
 

2. อันดับขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศดานการศึกษา (IMD)   

อันดับ 45 สกศ. 

3.จำนวนผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
(วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ทัศนศิลป 
นาฏศิลป ดนตรี กีฬา ฯลฯ) 

(3,000)  
(21,812)  
(3,593)  
(720)  

สสวท. 
สพฐ. 
สอศ. 
มวส. 
สป. (สช.) 

4. รอยละของสถานศึกษาไดรูสถานภาพและ
มาตรฐานในดานการเรียน การสอน และการ
บริหารของสถานศึกษาและไดรับขอแนะนำใน
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา 

รอยละ 100 สมศ. 

5.รอยละของนักเรียนท่ีผานการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรระดับ
ดีข้ึนไป 
  

รอยละ 80 สป. (สช.) สพฐ. 
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ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ป 2564 

แหลงขอมูลรายงาน 
 

6. รอยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกระดับและประเภทการศึกษาไดรับการ
สงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เพ่ื อ ให ส ามารถปฏิ บั ติ ห น า ท่ี ได อย าง มี
ประสิทธิภาพ 

รอยละ 90 สป. (กศน. สช.  
สคบศ. ก.ค.ศ.) 
สพฐ. สอศ. คส .สกสค. 
สสวท.. 

 

 กลยุทธ 
 1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

2. พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีความรู และทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 และ
พัฒนาศักยภาพตามพหุปญญา 

 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทาง

การศึกษา 
  เปาประสงค ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
อยางท่ัวถึงเสมอภาคและเหมาะสมกับชวงวัย  
  ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และหนวยงานรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ป 2564 

แหลงขอมูลรายงาน 
  

1. อัตราการเขาเรียนของผูเรียนแตละระดับ
การศึกษาตอประชากรกลุมอาย ุ
    - ระดับปฐมวัย 
    - ระดับประถมศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - 
อาชีวศึกษา) 

 
รอยละ 100 
รอยละ 100 
รอยละ 100 
รอยละ 78 

สกศ. 

2. จำนวนนักเรียนท่ีเปนผูพิการ 
ผูดอยโอกาสไดรับโอกาสในการเขาถึง
บริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตาม
ความตองการจำเปน 

(3,196,638) 
(412,239) 
(10,058) 
(11,124) 

สพฐ. 
สป. (สช.) 
สป. (กศน.) 
สอศ. 

3. จำนวนประชาชนท่ีเขาถึงหลักสูตร/สื่อ/
แหลงเรียนรูท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบการ
เรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 

(10,000,000) 
(1,456,400)  

สป. (กศน.) 
สอศ. 
สป. (สช.) 
สป. (ศทก.) สพฐ. 
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  กลยุทธ 
 1. เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูอยางเทาเทียมและเสมอภาค 

 2. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย 
 3. พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ และการเทียบโอนความรู 

 4. พัฒนาแหลงเรียนรูใหมีคุณภาพ และตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

  เปาประสงค ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ทันสมัย สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายตอบสนองความตองการของผูเรียนและการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตรชาติ 
 
  ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และหนวยงานรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
ป 2564 

แหลงขอมูลรายงาน 
  
1. จำนวนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการศึกษา
ไดรับการจัดทำปรับปรุง แกไข 

6 ฉบับ สป. (สน. สช. ก.ค.ศ.) 
สพฐ. สอศ. คส. 

2. จำนวนระบบฐานขอมูลกลางของกระทรวง 
ท่ีเชื่อมโยงฐานขอมูลรายบุคคลท่ีอางอิงจากเลข
ประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระหวาง
กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอ่ืน       
ดานสาธารณสุข สังคมภูมิสารสนเทศ แรงงาน
และการศึกษา 

5 ฐาน สป. (ศทก.) 

 
 กลยุทธ 

 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 

 

อำนาจหนาท่ีของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
               สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เปนหนวยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการท่ีถูกจัดตั้งข้ึนเพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนท่ี ทำหนาท่ี
ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอำนวยการ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา
การศึกษาแบบรวมมือและบูรณาการกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอ่ืนหรือ
ภาคสวนอ่ืนท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี มีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
  1. กำหนดยุทธศาสตรและบทบาทการพัฒนาภาคตางๆ ใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับ
ทิศทางพัฒนาประเทศนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรการพัฒนา
กลุมจังหวัด รวมท้ังการพัฒนาดานอ่ืนๆ  ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและ
ชุมชนในแตละพ้ืนท่ี 
  2. สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานดานวิชาการ การวิจัย
และพัฒนา 
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  3. กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

   4. สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 
   5. ประสานการบริหารงานระหวางราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคใหเกิดการ
พัฒนาอยางบูรณาการในระดับพ้ืนท่ีของหลายจังหวัด โดยยึดการมีสวนรวมและประโยชนสุขของ
ประชาชนเปนหลัก 
   6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 
  

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

         ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของหนวยงาน (SWOT Analysis)    
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ไดดำเนินการวิ เคราะหสภาพแวดลอมของหนวยงาน              
เพ่ือประกอบการกำหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตรและการวางแผนดำเนินงานของหนวยงานท่ีเหมาะสมตอไป 

 

จุดแข็ง 
1. คุณภาพการศึกษาบางรายวิชามีผลสัมฤทธิ์สูงระดับประเทศ  

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ในทุกวิชาของทุกระดับชั้นของจังหวัดจันทบุรี 
และตราด มีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศและระดับภาค ยกเวนเพียง วิชาวิทยาศาสตรในชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6 

  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ของชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของจังหวัดนครนายก
ในวิชาภาษาอังกฤษคาเฉลี่ยสูงกวาระดับภาค 

     - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ของชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ของจังหวัดนครนายก
ในทุกวิชามีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศและระดับภาค 

  2. โครงสรางการบริหารงานเปนระบบ มีการดำเนินงานตามระเบียบและตาม
กฎหมายกำหนด       
                   - การกำหนดบทบาท อำนาจหนาท่ีและการมอบหมายงานใหแกบุคลากรทุกระดับชัดเจน              
                  - การจัดบุคลากรใหปฏิบัติงานจัดไดตรงตามความรู ความสามารถและสมรรถนะ 

  3. เปนแหลงเพาะปลูกผลไมหลักของประเทศ โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และเงาะ ซ่ึงมี
ปริมาณการผลิตมากพอสำหรับใชบริโภคภายในประเทศ และสงออกไปยังตางประเทศ ซ่ึงสรางรายได
ใหแกทองถ่ินจำนวนมาก และยังเปนแหลงผลิตผลไมและพืชผักท่ีมีเอกลักษณ เชน สมโอและมะยงชิดของ
จังหวดันครนายก ไผตงของจังหวัดปราจีนบุรี และแคนตาลูปของจังหวัดสระแกว เปนตน  
  4. เปนแหลงผลิตสมุนไพรของประเทศไทย และผลิตภัณฑดานสมุนไพรท่ีมีศักยภาพ
และมีชื่อเสียงของประเทศ (จังหวัดปราจีนบุรี/จังหวัดสระแกว/จังหวัดจันทบุรี) โดยจังหวัดปราจีนบุรี
ไดรับคัดเลือกใหเปน 1 ใน 4 เมืองสมุนไพรของประเทศ (Herb City) ภายใตแผนแมบทวาดวยการพัฒนา
สมุนไพรแหงชาติ พ.ศ. 2560-2564 มีโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เปนตนแบบ
ในการผลิตยาสมุนไพร เปนหนวยบริการท่ีมีการขับเคลื่อนการใชสมุนไพร การพัฒนางานวิจัยและการ
ถายทอดองคความรู โรงพยาบาลแพทยแผนไทยวัฒนานคร และโรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแกว
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เปนหนวยในการรักษาพยาบาล เปนศูนยเรียนรูดานการแพทยแผนไทย และสมุนไพรไทย และ
โรงพยาบาลพระปกเกลา จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ท่ีสงเสริมแพทยแผน
ไทย จะเห็นไดวาในกลุมภาคตะวันออก 2 นั้นมีการวางพ้ืนฐานในการท่ีจะพัฒนาสมุนไพรไดท้ังตนทาง 
กลางทาง และปลายทาง ในการเพ่ิมศักยภาพการผลิตสูมาตรฐานสากล สรางโอกาสใหผลิตภัณฑสมุนไพร
แขงขันในตลาดตางประเทศ สรางรายไดใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีสำหรับกลุมผูปลูกสมุนไพรสงเสริมชุมชน 
และการพัฒนาสูการเปนเมืองสมุนไพรแหงเอเชียตอไป 

5. แหลงประมงและปศุสัตว โดยมีพ้ืนท่ีชายฝงทะเลท่ีเหมาะแกการทำประมงน้ำลึก 
และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำชายฝงในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด สวนในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแกวมี
การเลี้ยงโคมากท่ีสุดในกลุมจังหวัดในบริเวณพ้ืนท่ีอำเภออรัญประเทศ อำเภอตาพระยา และอำเภอวังน้ำเย็น 
และจังหวัดปราจีนบุรีเปนแหลงผลิตกุงขาวน้ำจืด และเลี้ยงไกไขท่ีสำคัญ 

 6. มีแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร วัฒนธรรม อยูในพ้ืนท่ีจำนวน
มาก ท้ังการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ และการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรโดยเฉพาะโบราณสถานแบบ
อารยธรรมทวารวดีและอารยธรรมขอมในจังหวัดสระแกวและปราจีนบุรี โดยมีแหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญ
ในแตละจังหวัด ดังนี้ 

 จังหวัดจันทบุรี เปนจุดหมายปลายทางการทองเท่ียว (Destination) ทางทะเล และ
ทางธรรมชาติท่ีสำคัญ โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติประเภทปาเขา น้ำตก อุทยานแหงชาติ และทะเล
มากพอท่ีจะดึงดูดและใหบริการนักทองเท่ียวไดโดยมีพ้ืนท่ีหลายแหงท่ีมีสภาพภูมิอากาศและธรรมชาติท่ี
เหมาะตอการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ท่ีสามารถจัดกิจกรรมไดหลากหลาย ท้ังการทองเท่ียว
แบบผจญภัย ทัวรปา ลองแกง เชน อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ การลองแกงท่ีอำเภอโปงน้ำรอน 
จันทบุรี ตลอดจนในชวงฤดูผลไมจะเปนชวงท่ีจูงใจใหนักทองเท่ียวไดเขาเท่ียวชมสวน และบริโภคผลไม
ราคาถูก 

 จังหวัดตราด เปนจุดหมายปลายทางการทองเท่ียวทางทะเล และทางธรรมชาติ
เชนเดียวกับจังหวัดจันทบุรี ไมวาจะเปนหมูเกาะชาง เกาะกูด หมูเกาะรัง แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ    
ปาชายเลนบานเปร็ดใน - แหลมศอก หมูบานชาวประมงท่ีเกาะชางและเกาะกูด ศูนยราชการุณย
สภากาชาดไทย เขาลาน อุทยานแหงชาติน้ำตกคลองแกว จังหวัดตราด 

 จังหวัดนครนายก มีแหลงทองเท่ียวหลัก คือ แหลงโบราณคดีดงละครอุทยานแหงชาติเขาใหญ 
อุทยานวังตะไคร เข่ือนขุนดานปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ โรงเรียน      
นายรอย จปร. น้ำตกนางรอง น้ำตกสาลิกา ศูนยดอกไมประดับ เปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีสำคัญและอยู
ใกลกรงุเทพฯ     

  จังหวัดปราจีนบุรี แหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญ คือ อุทยานแหงชาติเขาใหญ อุทยาน
แหงชาติปางสีดา และอุทยานแหงชาติทับลาน เปนแหลงโอโซนอันดับเจ็ดของโลก ปจจุบันองคการ
สหประชาชาติไดประกาศใหเปนผืนปามรดกโลก มีแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตรท่ีสำคัญ ไดแก        
สระมรกต เมืองทวารวดีศ ร ีม โหสถ  ตึก เจาพระยาอภัยภู เบศร และผลิตภัณฑ สมุนไพรไทย                 
ณ โรงพยาบาลอภัยภูเบศร วัดสงางาม และแกงหินเพิง  

 จังหวัดสระแกว มีแหลงทองเท่ียวหลัก ไดแก ตลาดโรงเกลือเปนแหลงสินคามือสองท่ี
ใหญท่ีสุดในภูมิภาค อำเภออรัญประเทศ ปราสาทสด็อกกอกธม หลวงพอทองวัดสระแกว หลวงพอขาว
วัดนครธรรม อุทยานแหงชาติปางสีดา อุทยานแหงชาติตาพระยา  ซ่ึงไดรับการประกาศใหเปนสวนหนึ่ง
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ของมรดกโลก รวมท้ัง ถ้ำน้ำ ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง น้ำตก เขาตะกรุบ ละลุ อางเก็บน้ำพระปรง น้ำตกวังผา 
น้ำตกลานแกว น้ำตกแควมะคา น้ำตกถ้ำคางคาว 

 7. เปนแหลงแรรัตนชาติท่ีมีคุณภาพและมีชื่อเสียง โดยเฉพาะจันทบุรีเปนแหลง
เจียระไนอัญมณีท่ีมีคุณภาพและมีชื่อเสียง และเปนยานธุรกิจอัญมณีท่ีสำคัญของประเทศ ท่ีสามารถ
สนับสนุนเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาทางดานการทองเท่ียว 

   8. มีพรมแดนติดกับชายแดนกัมพูชา ซ่ึงเปนจุดการคาชายแดนท่ีอยูใกลกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล และพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกมากท่ีสุด และท่ีตั้งอยู ในเสนทางสูภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทำใหสามารถเขาถึงตลาดท้ังในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเล
ตะวันออก ตลอดจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกัมพูชา-เวียดนามได 

  9. เปนท่ีตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษและมีพ้ืนท่ีติดกับชายแดนของประเทศกัมพูชา 
และมีดานการคา 5 จุด และมีมูลคาการคาชายแดนฝงกัมพูชาท่ีสูงมากท่ีสุด 
 

จุดออน 
1. คุณภาพการศึกษาในบางสาระวิชาอยูในระดับท่ีตองปรบัปรุง  

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) วิชาภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาต่ำกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ  

   - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ของจังหวัดสระแกว และปราจีนบุรี มีคาเฉลี่ย
ต่ำกวาระดับภาคและระดับประเทศ  
         - มีสถานศึกษาบางแหงท่ียังไมผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3  

2. นักเรียนบางสวนมีพฤติกรรมไมพึงประสงค เชน เด็กติดเกมส ทองกอนวัยอันควร         
การทะเลาะวิวาท  

3. อัตราการเรียนตอสายอาชีพของนักเรียนนอยกวารอยละ 50 เนื่องจากนักเรียนและ
ผูปกครองยังไมเห็นประโยชนและคุณคาของการเรียนสายอาชีพ 

4. มีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมมากข้ึน สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
5. การใหบริการทางการศึกษาแกเด็กพิการยังไมครอบคลุมและไมท่ัวถึง 
6. โครงสรางองคกรขาดการเชื่อมโยงระหวางหนวยงานทางการศึกษาในแตละระดับ เชน 

การประสานขอมูล/ทรัพยากรอ่ืนเนื่องจากหนวยงานการศึกษามีตนสังกัดท่ีแตกตางกัน  
7.ขาดแคลนครูผูสอนท่ีตรงวิชาเอก โดยเฉพาะระดับปฐมวัย ทำใหขาดทักษะในการ

พัฒนาศักยภาพปฐมวัยซ่ึงถือวาเปนจุดสำคัญในการเริ่มตนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
8.บุคลากรไมเพียงพอ บางตำแหนง ขาดประสบการณและความตอเนื่องในการสอน 

มีการขาดแคลนบุคลากรในวิชาเฉพาะ เชน ความสามารถดาน ICT และภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะ
บุคลากรในสวนของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

9.หนวยงานท่ีจัดการศึกษายังขาด ความพรอมในเรื่องอาคารสถานท่ี สื่อการเรียนการ
สอน บุคลากร ครุภัณฑการศึกษา เพ่ือสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน  

10.การจัดการศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี ยังมีจุดออน ท่ีผูเรียน ขาดทักษะการคิด
วิเคราะห สรุปความ ตลอดจนทักษะการใชภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร  

11. ครูมีภาระงานอ่ืน นอกเหนอืจากการสอนจึงทำใหการจัดการสอนเรียนการสอนไมเตม็ที  
 12. ขาดแคลนแหลงน้ำ เพ่ือใชอุปโภคบริโภค ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม    

ภาคการทองเท่ียวหรือบริการ อันเนื่องมาจากการขยายตัวของเมือง แหลงอุตสาหกรรม และแหลง
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ทองเท่ียวอยางรวดเร็ว ไดสงผลใหเกิดความตองการใชน้ำเพ่ือนำมาใชในกระบวนการผลิต บริการ และ
อุปโภคบริโภคปริมาณมากกอใหเกิดความขัดแยงเรื่องการใชน้ำ เดิมแหลงน้ำจะถูกใชเพ่ือกิจกรรม
การเกษตรและชุมชนเกษตรขนาดเล็ก และมีขอจำกัดของภูมิประเทศ ทำใหไมสามารถกอสรางอางเก็บน้ำ
ขนาดใหญได  

 13. ขาดการบริหารจัดการในเรื่องการเพาะปลูกผลไมท่ีดีและเหมาะสม ทำใหในชวงท่ี
ผลไมออกมามากและกระจุกตัวทำใหผลไมเนาเสียงาย และขาดการวิจัยและพัฒนาท้ังในดานการผลิต
ใหออกผลผลิตนอกฤดู การเก็บรักษา การลำเลียงถึงท่ีหมายกอนการเนาเสีย ถึงแมวากลุมจังหวัดภาค
ตะวันออก 2 จะเปนแหลงเพาะปลูกผลไมหลักของประเทศ แตผลไมเปนผลิตผลท่ีมีชวงระยะเวลาใน
การเก็บเก่ียว ดูแล รักษาจำกัด    เม่ือพนกำหนดจะเสียหาย และเปนผลผลิตท่ีมีชวงฤดูกาล ไมสามารถ
ผลิตออกไดตลอดป และหากเม่ือใด ขาดน้ำ ก็จะทำความเสียหายใหแกสวนผลไมอยางรุนแรง ทำให
ปริมาณผลผลิตไมแนนอน ไมมีเสถียรภาพ   ดานราคา รวมท้ังยังขาดการบริหารจัดการในชวงท่ีผลไม
ออกมามากและกระจุกตัวอยางเหมาะสมและทันเวลาทำใหผลไมเนาเสียงาย และมีปญหาเรื่องคุณภาพ
มาตรฐานไมสม่ำเสมอ เชน การคัดขนาด บรรจุหีบหอ แปรรูป และเก็บรักษา ดังนั้น หากมีโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปข้ึนมารองรับ นอกจากจะเปนการสงเสริมอุตสาหกรรมถนอมอาหารใหเกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ีไดแลว ยังเปนการชวยใหผลไมมีราคาและรายไดเกษตรกรดีข้ึน 

 14. เกษตรกรยังขาดปจจัยสนับสนุน ความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และความสามารถในการแขงขันทางการตลาด โดยเกษตรกรสวนใหญยังมีฐานะ
ยากจน และขาดเงินทุนในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนได 
นอกจากนี้ ยังตองเชาพ้ืนท่ีเพ่ือทำการเกษตร จึงไมมีแรงจูงใจในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบ
การผลิต 

 15. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีแนวโนมเสื่อมโทรมลง เนื่องจากการ
ขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ท้ังในเชิงเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว การขยายตัว
ของเมือง แหลงอุตสาหกรรม และแหลงทองเท่ียวอยางรวดเร็ว กอใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตมากข้ึนตามลำดับ เนื่องจากการขยายตัวทางการผลิต
ท้ังทางดานเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ทำใหมีการใชและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังปาไม 
แหลงน้ำ ดิน ทรัพยากรทางทะเล  ไปเปนจำนวนมาก อาทิ การทำลายทรัพยากรปาไม ไดสงผลกระทบ
ไปถึงปญหาความแปรปรวนของลมฟาอากาศ กอใหเกิดภาวะฝนแลงน้ำทวมอยูเสมอ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี
จังหวัดจันทบุรี และตราด ทำเกิดความเสียหายตอผลผลิตทางการเกษตร การคมนาคมขนสง การผลิต 
และธุรกิจภาคอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจสวนรวมของกลุมจังหวัด การขยายพ้ืนท่ีทำการเกษตรและ
อุตสาหกรรมไปในพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสม ไดกอใหเกิดปญหามลภาวะ ความอุดมสมบูรณของดินลดต่ำลง
และมีการชะลางพังทลายสูง ความตองการใชน้ำเพ่ือนำมาใชในกระบวนการผลิต บริการ และอุปโภค
บริโภคมีปริมาณมาก กอใหเกิดความขัดแยงเรื่องการใชน้ำ   ซ่ึงแตเดิมแหลงน้ำจะถูกใชเพ่ือกิจกรรม
การเกษตร การทำเกษตรขนาดเล็ก และการอุปโภค บริโภคของชุมชนเทานั้น ปจจุบันตองแยงกันใชน้ำ
ระหวางภาคเกษตร เมือง บริการแกนักทองเท่ียว และอุตสาหกรรมบางสวน แมวาจะไดมีการพัฒนา
แหลงน้ำรองรับไวแลวบางสวนแตดวยขอจำกัดของภูมิประเทศ ทำใหไมสามารถกอสรางอางเก็บน้ำขนาดใหญ
เพ่ิมเติมไดอีก นอกเหนือเข่ือนขุนดานปราการชล จังหวัดนครนายก เข่ือนนฤบดินทรจินดา จังหวัด
ปราจีนบุรี จึงตองมีการวางทอสงน้ำเชื่อมโยงระหวางอางเก็บน้ำท่ีมีอยูเพ่ือนำน้ำมาทดแทนในบางพ้ืนท่ี
ยามขาดแคลน และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการน้ำใหมากข้ึน นอกจากนี้ ยังมีการจับสัตว
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น้ำโดยไมถูกวิธี ทำใหสัตวน้ำตามธรรมชาติลดลงอยางรวดเร็ว รวมท้ังพ้ืนท่ีปาชายเลนในแตละจังหวัด
ลดลงไปจากเดิมมาก เนื่องจากการบุกรุกเพ่ือทำนากุง ซ่ึงยังเปนปญหาท่ีรุนแรงและเรื้อรัง ซ่ึงหากมิได
รับการแกไขจัดการอยางถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ก็จะเปนขอจำกัดท่ีสำคัญยิ่งตอการพัฒนาท่ียั่งยืน
ของกลุมจังหวัด 

 16. แหลงทองเท่ียวเสื่อมโทรมลง กิจกรรมการทองเท่ียวบางชนิดท่ีมุงแตผลประโยชน 
ประกอบกับพฤติกรรมนักทองเท่ียวท่ีขาดจิตสำนึก และความรับผิดชอบตอการอนุรักษทรัพยากรการ
ทองเท่ียวใหคงอยูอยางยั่งยืน ทำใหแหลงทองเท่ียวเสื่อมโทรมลง นอกจากนี้ยังไมมีการจัดทำมาตรฐาน
และควบคุมคุณภาพของสินคาและบริการดานการทองเท่ียว ซ่ึงท่ีผานมาผูประกอบการจะกำหนด
กันเองโดยไมมีหลักเกณฑ ทำใหเกิดความไมเปนธรรมแกนักทองเท่ียว ในขณะเดียวกันก็มีปญหาขาด
แคลนบุคลากรดานการทองเท่ียวท่ีมีความรูทักษะ และความเปนมืออาชพีตามมาตรฐานสากล 

 17. ขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะฝมือสำหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีสูงข้ึน แรงงานในพ้ืนท่ีไมเพียงพอโดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาลผลิต 

 

โอกาส 
1. มีแหลงเรียนรูอยางหลากหลายทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร และอารยธรรม      

มีสถานประกอบการจำนวนมากกระจายอยูท่ัวพ้ืนท่ี สงผลใหผูเรียนมีโอกาสในการเรียนรูเพ่ิมมากข้ึน 
2. มีการคมนาคมท่ีสะดวกและหลากหลาย สงผลใหเด็กเดินทางไปยังแหลงเรียนรูได

สะดวกรวดเร็ว 
3. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา สงผล

ใหมีทรัพยากรเพ่ิมมากข้ึนในการบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. โครงการในพระราชดำริฯในพ้ืนท่ีสงผลใหมีการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพทางการศึกษา ทำใหนักเรียนไดรับโอกาสและไดรับการพัฒนาทักษะชีวิตไดอยางสมบูรณและเปน
รูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

5. จังหวัดในเขตพ้ืนท่ีของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ไดรับการประกาศจัดตั้งเปน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตอุตสาหกรรม สงผลใหเกิดการพัฒนาในทุกๆ ดาน 

6. มีนักเรียนจากกลุมประชาคมอาเซียนมาเขาเรียนในพ้ืนท่ีสงผลใหนักเรียนมีโอกาส
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดานภาษาและวัฒนธรรม 

7. มีสถานประกอบการรองรับการพัฒนาฝมือแรงงานสงผลใหนักเรียนมีแหลงพัฒนา
ทักษะฝมือสูอาชีพอยางชัดเจน 

8. มีโอกาสในการกระจายการขนสงสินคา เนื่องจากท่ีตั้งอยูใกลกับศูนยกลางการ
คมนาคมขนสงทางน้ำ เรือ และอากาศยานของประเทศ โดยตั้งอยูใกลกับทาเรือน้ำลึก และระบบ
โครงขายการขนสงทางถนน รถไฟ และสนามบินท่ีสนับสนุนการเปดประตูการขนสงของประเทศเขาสู
ระบบโครงขายการเดินเรือนานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกับระบบโครงขายการขนสง
หลักของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตางประเทศ 

 9 . ความก าวหน าทางเทคโน โลยี อย างรวด เร็ ว  ท้ั ง เทคโน โลยี ส ารสน เทศ 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี ทำใหมีโอกาสในการปรับกระบวนการผลิต
สินคาท้ังในภาคการเกษตร สมุนไพร การทองเท่ียว และภาคอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาเทคโนโลยีจะ
ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต สงเสริมกระบวนการการผลิตท่ีสะอาด มีสวนชวยประหยัดการใช
ทรัพยากร และลดปริมาณของเสียและมลพิษไดมากข้ึน การเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิ
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ปญญาทองถ่ิน จะสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา สนับสนุนการสรางนวัตกรรม และผลักดันใหเกิดการใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย และจะสรางโอกาสการเรียนรูในการเขาถึงขอมูลขาวสารและความรูไดอยาง
กวางขวาง สามารถปรับตัวรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 
  10. โครงสรางประชากรท่ีกำลังเปลี่ยนแปลงเปนสังคมผูสูงอายุ ทำใหมีโอกาสในการ
ผลิต พัฒนา และปรับปรุงสินคาและบริการท่ีสอดคลองกับความตองการท่ีเปลี่ยนแปลงไป อาทิ การ
ขยายตัวของตลาดอาหารสุขภาพ สมุนไพร และการแพทยพ้ืนบาน สถานท่ีทองเท่ียวและการพักผอน
ของผูสูงอาย ุ

    11. กระแสการรักษาสุขภาพและความนิยมธรรมชาติ ทำใหเกิดความตระหนักในการ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกันจะสรางกระแสความนิยมบริโภคสินคา 
เชิงอนุรักษและสินคาสุขภาพ ซ่ึงสวนใหญมาจากพืช เชน สมุนไพร จึงเปนโอกาสในการพัฒนาภูมิ
ปญญาทองถ่ินในเรื่องพืชสมุนไพรและการดูแลสุขภาพซ่ึงจะเปนทรัพยสินทางปญญาท่ีสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจไดโดยมีความหลากหลายทางชีวภาพเปนแหลงวัตถุดิบท่ีสำคัญ 

     12. นโยบายการพัฒนาดานนวัตกรรม โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตรภายใตไทยแลนด 
4.0 จะนำโครงสรางเศรษฐกิจไปสูเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ซ่ึงนวัตกรรมจะชวยยกระดับ
คุณภาพของระดับรายไดปานกลาง ไปสู ประเทศท่ีมีรายไดสูง และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) จะทำใหภาคตะวันออก 2 ไดรับการพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ดวย 
     13. มีโอกาสในการพัฒนาการสงออกผลิตภัณฑทางการเกษตรเพ่ิมมากข้ึนได 
เนื่องจากพ้ืนท่ีใกลกับแหลงขนสงสินคา นอกเหนือจากการมุงพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑทาง
การเกษตรใหเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงจะชวยเพ่ิมโอกาสในการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตรเหลานี้ไดนั้น ดวย
ความไดเปรียบของท่ีตั้งท่ีอยูใกลกับแหลงขนสงสินคา และเสนทางคมนาคมขนสงสำคัญตาง ๆ ของ
ประเทศ ไมวาจะเปนท าอากาศยานสุวรรณภู มิ  หรือท าเรือแหลมฉบัง ทำให เกษตรกรหรือ
ผูประกอบการสินคาเกษตรมีโอกาสท่ีจะผลักดันการสงออกผลิตภัณฑทางการเกษตรไดสะดวกมากข้ึน 
โดยเฉพาะกลุมผลไม ไมดอก ไมประดับ ท่ีผูบริโภคตางตองการความสดใหมและความรวดเร็วในการ
ขนสง นอกจากนี้สินคาพืชไร ซ่ึงมีแหลงผลิตสำคัญอยูท่ีจังหวัดปราจีนบรุี สระแกว ท่ีจะสามารถเชื่อมโยง
กับทาเรือแหลมฉบังไดโดยสะดวก เนื่องจากตองขนสงครั้งละมาก ๆ และคาขนสงราคาถูก เปนตน  
    14. นักทองเท่ียวมีแนวโนมทองเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตรและสุขภาพ เพ่ิมมากข้ึน 
จากกระแสทางการทองเท่ียวในปจจุบันท่ีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย และชาวตางชาติลวนแสวงหา
กิจกรรมการทองเท่ียวรูปแบบใหมๆ กันมากข้ึน โดยในปจจุบันการทองเท่ียวเชิงนิเวศ และการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเริ่มไดรับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน ดังจะเห็นไดจากการท่ีมักจะมีการจัดอันดับ หรือ
การประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ และวัฒนธรรมตามสื่อตาง ๆ กันอยางมากมาย ซ่ึงถือไดวา
เปนโอกาสสำคัญสำหรับกลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลางท่ีมีแหลงทองเท่ียวลักษณะนี้อยูเปนจำนวนมาก 
ไมวาจะเปนอุทยานแหงชาติเขาใหญ - ทับลาน ในพ้ืนท่ีตอนบนของจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และ
สระแกวซ่ึงเปนท่ีสนใจของนักทองเท่ียวดานธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร 
ปราจีนบุรี และโรงพยาบาลวัฒนานครสระแกว เปนศูนยกลางการคนควาและวิจัยดานการแพทยแผน
ไทยซ่ึงจะสนับสนุนการทองเท่ียวในดานการฟนฟูสุขภาพ และการแพทยแผนไทยไดเปนอยางดี สำหรับ
แหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรในจังหวัดสระแกว จะเชื่อมโยงกับนครวัด นครธมในกัมพูชาผาน
เสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 33 ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของเสนทาง Southern Economic Corridor 
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อุปสรรค 
1. จากภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจท่ีถดถอยสงผลใหนักเรียนออกกลางคันเพ่ิมมากข้ึน 
2. สภาพปญหาการแตกแยก หยารางของครอบครัวสงผลตอการเรียนรูของนักเรียน

และเปนผลตอคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. อัตราการเกิดของประชากรลดลงสงผลใหมีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมมากข้ึน 
4. มีการใชเทคโนโลยีท่ีไมเหมาะสมของประชากรกลุมวัยเรียนสงผลกระทบตอ

พฤติกรรมของประชากรวัยเรียน เชน เด็กติดเกมส ทองกอนวัยอันควร การทะเลาะวิวาท เปนตน   
5. นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบอย รวมถึงการกระจายอำนาจใหสถานศึกษาไมเต็ม 

รูปแบบสงผลใหการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติไมตอเนื่อง และสงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษา 
6. ประชากรในจังหวัดปราจีนบุรี สวนใหญเปนประชากรในเขตชนบท (ประชากรเขต

ชนบท 326,038 คน เขตเมือง 29,729 คน (99:1 ) ซ่ึงสวนใหญ(รอยละ 40.82) มีอาชีพรับจาง และ 
ในขณะท่ีคาครองชีพท่ีสูงข้ึนและการวางงานของผูปกครอง/ผูปกครองท่ีมีรายไดนอย สงผลใหไมสามารถ
สนับสนุนการเรียนของนักเรียนไดอยางเต็มท่ี  

7. ผูปกครอง มีคานิยมสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนยอดนิยม และหรือโรงเรียน
เอกชนเพ่ิมข้ึนทุกปเกิดกระจุกตัวของนักเรียนในโรงเรียนในเขตเมือง ในขณะเดียวกันโรงเรียนนอกเขต
เมืองกลายเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ท่ีขาดความพรอม เนื่องจากขาดการสนับสนุนทรัพยากรทุกดาน 
เพราะจัดสรรงบประมาณตองใชเกณฑจานวนนักเรียนเปนกำหนด  

8. แนวโนมของผูปกครองไมมีเวลา เลี้ยงดูบุตรหลานสงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไม
พึงประสงค  

9. สภาวะเศรษฐกิจสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของผู เรียน การขยายตัว
ภาคอุตสาหกรรม มีผลกระทบตอสังคมในดานสิ่งแวดลอม มีประชากรแฝงจากการขยายตัวของสังคม 
อุตสาหกรรมมากข้ึน สงผลใหบุตรหลาน มีพฤติกรรมเสี่ยงไปในทางไมดีมากข้ึน สงผลให ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ำลง นักเรียนมีแนวโนมออกกลางคันในระดับ ม.ปลายและสายอาชีพ  

10. แนวโนมสถาบันครอบครัวเปนครอบครัวเดี่ยว/ครอบครัวแตกแยกเพ่ิมข้ึน ขาดผู ให           
การอบรม  เลี้ยงดู ใหความรู ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม ชุมชนโดยรอบโรงเรียนมีการแพรระบาด
ของยาเสพตดิ สงผลใหเด็กและเยาวชนมีภาวะเสี่ยง พฤติกรรมไมเหมาะสม  

11.เด็กจากครอบครัวท่ีผูปกครองมีอาชีพท่ีตองยายถ่ิน ท่ีอยูบอย ๆ ทำใหการเรียน  
ไมตอเนื่อง สงผลตอคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน  

12.มีหนวยงานทางการศึกษามากเกินไป จึงไมมีความเสมอภาคในดานการจัดสรร
งบประมาณสรางความเหลื่อมลาทางการศึกษา  

13.การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซ่ึงสงผลตอผูบริหารระดับสูงทำใหนโยบายการจัด
การศึกษา ไมตอเนื่อง เกิดความสับสนในการปฏิบัติ  

14.นโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ. สงผลใหเกิดขอขัดแยงกับชุมชน
ผูปกครองไมเขาใจถึงเหตุผลท่ีแทจริงในการรวมโรงเรียน  

15.การเขาถึงโครงขายเทคโนโลยีดานการสื่อสาร มีคาใชจายทำใหครอบครัวในชนบท
ท่ีฐานะยากจน ไมสามารถใชประโยชนจากโครงขายได  

 16. กฎระเบียบและข้ันตอนปฏิบัติของประเทศเพ่ือนบานยังไมอำนวยความสะดวกทางการคา
และการลงทุน สิ่งสำคัญในการทำการคากับตางประเทศ คือ การท่ีตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของ
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ประเทศนั้น ๆ ท่ีไดมีการกำหนดไว อีกท้ัง มาตรการกีดกันท่ีไมใชภาษีเพ่ิมข้ึน เชน มาตรฐานการผลิต
สินคา มาตรฐานการดานความสะอาดและสุขอนามัย มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดลอม และ
มาตรฐานดานทรัพยสินทางปญญา จึงตองปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหไดมาตรฐานและคุณภาพ
สินคาใหเปนท่ียอมรับระหวางประเทศ อยางไรก็ตาม จากการดำเนินการท่ีผานมาพบวายังคงมีความ
แตกตางในตัวกฎระเบียบระหวางประเทศคูคาอยูเปนจำนวนมาก และดวยข้ันตอนของการพิธีการสงออก
ของไทยท่ียังมีข้ันตอนและเอกสารท่ีมีความยุงยากตอผูประกอบการอยู ทำใหการดำเนินงานในสวนตาง ๆ 
จึงเปนไปไดคอนขางลำบาก นอกจากนี้กฎระเบียบของประเทศเพ่ือนบานมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอและ
บางพ้ืนท่ีมีกฎระเบียบเฉพาะ ทำใหตองมีการมาศึกษาและปฏิบัติตามข้ันตอนตาง ๆ กันหลายรอบ ซ่ึงปญหา
เหลานี้ลวนเปนอุปสรรคสำคัญในการกระตุนใหเกิดการคาเพ่ิมมากข้ึน 

   17. การอำนวยความสะดวกของประเทศเพ่ือนบานยังไมเอ้ือตอการสงเสริมการคา
และการลงทุน แมวา ท้ังประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบานตางพยายามสนับสนุนการคาการลงทุนให
นักธุรกิจเขามาลงทุนในประเทศตน รวมถึง นักธุรกิจชาวไทยเชนเดียวกันท่ีมีความสนใจและแสวงหา
โอกาสในการเขาไปลงทุนโดยเฉพาะในประเทศเพ่ือนบาน แตกลับพบวา ประเทศเพ่ือนบานของไทยเอง 
แมจะมีนโยบายสงเสริมการลงทุนออกมา แตในทางปฏิบัติยังไมมีทาทีท่ีชัดเจนตอการอำนวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจในประเทศของตน และประเด็นนี้ยังคงเปนปญหาอุปสรรคท่ีสำคัญท่ีไมเอ้ือ
ตอการคาหรือการลงทุน ซ่ึงบอยครั้งทำใหนักธุรกิจชาวไทยตัดสินใจยกเลิกหรือชะลอการเขาไปลงทุนใน
ประเทศนั้น ๆ ไปในท่ีสุด  

   18. การใชน้ำท่ีเพ่ิมข้ึนจากการมีพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ จากนโยบายของภาครัฐใน
การกำหนดใหพ้ืนท่ีในจังหวัดสระแกว และจังหวัดตราด เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศนั้น 
นอกจากจะเปนโอกาสสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและบริเวณใกลเคียงท่ีจะเกิดข้ึน
แลว ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ความสามารถในการรองรับปริมาณความตองการการใช
ทรัพยากรตาง ๆ ในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรน้ำ เนื่องจากการเกิดข้ึนของพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจะชวยกระตุนใหภาคการผลิต และการคมนาคมขนสงท่ีจะเจริญเติบโตมากข้ึน ในขณะท่ี
ทรัพยากรในพ้ืนท่ียังคงมีอยูอยางจำกัด ซ่ึงหากขาดการวางแผนและการบริหารจัดการท่ีดี ก็อาจสงผล
กระทบตอการบริโภคอุปโภคของประชากรในพ้ืนท่ีได หรือในกรณีท่ีเลวรายท่ีสุดอาจเกิดการแยงชิงกัน
หรือการข้ึนราคาของสินคาและบริการท่ีไดจากทรัพยากรท่ีมีจำกัดได 
  19. ประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุ สงผลใหคนวัยแรงงานตองรับภาระเพ่ิมข้ึนในการ
ดูแลผูสูงอายุโดยเฉพาะคาใชจายดานสาธารณสุข ทำใหกำลังการผลิตลดลง ผลิตภาพแรงงานคอนขาง
ต่ำ หากไมไดรับการพัฒนาเทคโนโลยี ทำใหไมสามารถแขงขันหรือพัฒนาศักยภาพอยางเพียงพอ อาจ
สงผลใหการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงได 
   20. คุณภาพทางการศึกษาลดต่ำลง อยางตอเนื่อง ไมสามารถสรางคนท่ี มีความรู
ความสามารถ ท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลก 
   21. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเปนสวนสำคัญในการพัฒนากลุมจังหวัด ท้ังเชิงเศรษฐกิจ และดาน
ชีวิตประจำวัน อยางไรก็ตาม ในระยะเวลา 2–3 ปท่ีผานมา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
ท่ีเห็นไดชัดมากท่ีสุด คือ ในฤดูหนาว อากาศหนาวจัด ในฤดูรอน อากาศก็รอนจัด ท้ังหมดนี้สงผล
กระทบตอระบบนิเวศและการใชชีวิตประจำวันของประชาชน นอกจากนี้สภาพอากาศแปรปรวน
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ดังกลาว อาทิเชน ฝนตกไมตองตามฤดูกาล นำไปสูภัยแลงในฤดูเพาะปลูก สงผลกระทบอยางรายแรง
ตอภาคเกษตรของประเทศไทย และกระทบตอเกษตรกรซ่ึงเปนคนสวนใหญของท้ังประเทศ หรือ
แมกระท่ังในฤดูฝน ประเทศไทยเกิดภาวะฝนตกหนัก และไปสูปญหาอุทกภัย ซ่ึงสงผลกระทบอยาง
รายแรงตอการดำรงชีวิตของประชาชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมท่ัวไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ สงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 
ดังนี้ 
     (1) การเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ำทะเล และลมมรสุมท่ีรุนแรงมากข้ึนอาจสงผลให
ปญหาการกัดเซาะชายฝงทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน ทำใหเกิดการสูญเสียพ้ืนดินชายหาดและแหลงทองเท่ียว
ทางทะเล และสงผลกระทบตอระบบนิเวศทางทะเลและชายฝงโดยเฉพาะปาชายเลนซ่ึงเปนแหลงผลิต
สัตวน้ำ เปนท่ีวางไขและท่ีอยูอาศัยของตัวออนสัตวน้ำ และเปนพ้ืนท่ีกันชนปองกันแนวชายฝงจากการ
พังทลายจากแรงคลื่นลม เนื่องจากระบบนิเวศปาชายเลนมีความออนไหวตอระดับน้ำทะเลท่ีเพ่ิมข้ึน 
โดยความหนาแนนของพรรณไมจะลดลงเนื่องจากระดับน้ำทะเลท่ีสูงข้ึนจะทำใหพืชตายและถูกแทนท่ี
ดวยหาดเลนในขณะท่ีปากแมน้ำจะจมลงใตน้ำทำใหเกิดการชะลางพังทลายของพ้ืนท่ีลุมน้ำ 
    (2) อุณหภูมิน้ำทะเลและคาความเปนกรด/ดางของน้ำทะเลท่ีเปลี่ยนแปลงไป     
อาจสงผลใหพืชและสัตวทะเลบางชนิดสูญพันธุ เกิดปรากฏการณปะการังฟอกขาว และแหลงปะการัง
ถูกทำลายสงผลกระทบตอผลผลิตสัตวน้ำโดยรวม ปจจุบันทรัพยากรประมงชายฝง และประมงทะเลอยู
ในสภาพเสื่อมโทรมโดยสัตวน้ำกรอยบริเวณชายฝงและสัตวน้ำในทะเลมีปริมาณ ชนิด และขนาดลดลง
โดยตลอดนอกจากนี้การรุกล้ำของน้ำเค็มเขาสูลำน้ำจะทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอการดำรงชีวิตของ
พืชสัตวและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมโดยรอบ 
    (3) อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำใหปญหาการขาดแคลนน้ำ
ในบางพ้ืนท่ีจะรุนแรงข้ึน เนื่องจากตองประสบกับภาวะภัยแลงเปนเวลานาน และทำใหปญหาการแยง
ชิงทรัพยากรน้ำระหวางภาคเกษตร และอุตสาหกรรมจะเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต นอกจากนี้ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำใหภัยพิบัติและภาวะน้ำทวมฉับพลันเกิดบอยครั้งและรุนแรงข้ึน
เนื่องจากกำลังแรงของลมมรสุมลักษณะฝนท่ีตกหนักในเวลาอันสั้นทำใหปริมาณน้ำมีมากเกิน
ความสามารถในการกักเก็บประกอบกับประสิทธิภาพและศักยภาพในการระบายน้ำลงสูทะเลของพ้ืนท่ี
โดยรวมลดลง ทำใหมีแนวโนมในการเกิดภัยพิบัติรุนแรงข้ึน 
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                                          สวนที่ 3 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

    (ฉบบัจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ไดศึกษาวิเคราะหทบทวนบริบทท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีการปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณระดับประเทศ ประกอบดวยยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ       
(พ.ศ.2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-
2564 นโยบายและแผนระดับชาติวาด วยความม่ันคงแห งชาติ  (พ.ศ. 2562-2565) นโยบายรัฐบาล                
(พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) แถลงตอรัฐสภา เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) เปาหมายท่ี 4 เปาหมายดานการศึกษา แผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 นโยบายและ
จุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเปนกรอบแนวทางในการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจายประจำป) ดังนี้ 
  วิสัยทัศน 

“สรางเอกภาพเชิงยุทธศาสตร เสริมบทบาทการมีสวนรวม เพ่ือความเสมอภาคและเทา
เทียมทางการศึกษา”  

พันธกิจ 
1. เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกนักเรียน นักศึกษาและประชาชนอยูรวมกันในสังคม    

พหุวัฒนธรรมไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย 
2. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของผูเรียน ใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ีชายแดน 
3. ยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกชวงวัย 
4. กำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสรางโอกาสและความเสมอภาค

ทางการศึกษา 
5. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูตาง ๆ     

ท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาทุกภาคสวน 
  คานิยม  

      “รักองคกร ซ่ือสัตยสุจริต อุทิศเวลา” 

 วัฒนธรรมองคกร    

“ยิ้ม ไหว ทักทาย ใหเกียรติ เปนมิตร จิตอาสา” 
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  ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถ ในการ

แขงขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เปาประสงค 

1. นักเรียน นักศึกษาและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได
อยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย 

2. ผูเรียนมีสมรรถนะ ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานรองรับเศรษฐกิจและพ้ืนท่ีชายแดน 
3. หนวยงานทางการศึกษา สามารถบูรณาการ จัดการศึกษาทุกภาคสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงครอบคลุมและเปนธรรม 
5. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม และสงเสริมการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
6. หนวยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและ

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทุกภาคสวน 

ตัวช้ีวัดตามเปาหมายของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

ตัวช้ีวัดตามเปาหมาย คาเปาหมาย 

1.การพัฒนาการศึกษา ดานการเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ดังนี้ 

1) สัดสวนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ป) ตอประชากรกลุมอายุ 3-5 ป เพ่ิมข้ึน รอยละ 90 

2) ประชากรอายุ 6-11 ป ไดเขาเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน รอยละ 100 

3) ประชากรอายุ 12-14 ป ไดเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาทุกคน รอยละ 100 

4) สัดสวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (15-17 ป) ตอประชากรกลุมอายุ 15-17 

ป เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 80 

5) ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ป) มีจำนวนปการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน รอยละ 10.7 

6) รอยละของแรงงานท่ีขอเทียบโอนความรูและประสบการณเพ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษา 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 20 

7) รอยละของผูเรียนพิการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา เพ่ิมข้ึน รอยละ 100 
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ตัวช้ีวัดตามเปาหมาย คาเปาหมาย 

8) รอยละของแหลงเรียนรู (พิพิธภัณฑ สวนสัตว หองสมุด ศูนย ฯลฯ) ท่ีไดรับการพัฒนาให

สามารถจัดบริการทางการศึกษาและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิต ท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 50 

9) สถานศึกษาทุกแหงมีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ รอยละ 98 

10) รอยละของโรงเรียนชายแดน/ชายขอบของตัวชี้วัดทางการศึกษา รอยละ 85 

2. การพัฒนาการศึกษา ดานความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity) ดังนี้ 

1) ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเขาเรียน รอยละ 1 

2) รอยละของเด็กในวัยเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ ไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ

เพ่ิมข้ึน (จำแนกกลุม ประเภทของความจำเปนพิเศษ) 

รอยละ 20 

3) ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา 15 ป รอยละ 100 

3. การพัฒนาการศึกษา ดานคุณภาพการศึกษา (Quality) ดังนี ้

1) รอยละของเด็กแรกเกิด – 5 ป มีพัฒนาการสมวัยเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

2) รอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 50 

3) ความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน               

(O-NET) ของนักเรียนระหวางพ้ืนท่ี/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษลดลง 

นอยกวา 5 

4) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (Programe for 

International Student Assessment หรือ PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ป ในวิชาวิทยาศาสตร 

การอานและคณิตศาสตรสูงข้ึน 

500 

5) ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเฉลี่ยนของผูสำเร็จการศึกษาในแตละระดับเม่ือ

ทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงข้ึน (ระดับมัธยมศึกษาตอนตน/

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับปริญญาตรี) 

A1/A2/B2 

6) รอยละการอานของคนไทย (อายุตั้งแต 6 ปข้ึนไป) เพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

7) รอยละของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความตระหนักในความสำคัญ

ของการดำรงชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ความมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกตใชหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน                                               

7.1 รอยละของจำนวนนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม/โครงงานท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน                                                                    

 

 

รอยละ 30 
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ตัวช้ีวัดตามเปาหมาย คาเปาหมาย 

7.2 รอยละของจำนวนโรงเรียนท่ีใชกระบวนการเรียนรูเพ่ือสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมข้ึน                                                                                                 

7.3 รอยละของจำนวนนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมตามโครงการนอมนำแนวคิดตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 40 

รอยละ 30 

8) รอยละของผูสำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสมรรถนะเปนท่ีพอใจของ

สถานประกอบการเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 75 

9) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึน รอยละ 80 

10) จำนวนโครงการ/งานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู/นวัตกรรมท่ีนำไปใชประโยชนในการพัฒนา

ประเทศเพ่ิมข้ึน 

500 

11) รอยละของผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน รอยละ 10 

12) รอยละของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษท่ีมี

คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O – NET) แตละวิชาผานเกณฑ

คะแนนรอยละ 50 ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 50 

13) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพ่ือเสริมสรางความเปน

พลเมือง (Civic Education) เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 30 

4. การพัฒนาการศึกษา ดานประสิทธิภาพ (Efficiency) ดังนี้ 

1) มีการปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ มี 

2) มีระบบการบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ

และเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

มี 

3) มีระบบการติดตามประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและความ

ตองการจำเปนของสถานศึกษา 

มี 

4) จำนวนฐานขอมูลรายบุคคลดานการศึกษาของประเทศท่ีเปนปจจุบัน สามารถเชื่อมโยงและใช

ขอมูลระหวางหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 8 

5) มีฐานขอมูลดานการศึกษาเพ่ือใชประโยชนในการวางแผน การบริหารจัดการการศึกษา การ

ติดตามและประเมินผล 

มี 

6) มีระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาท่ีทันสมัย สนองตอบความตองการของ

ผูใชบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

มี 

7) มีกลไกสงเสริมใหทุกภาคสวนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา มี 
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ตัวช้ีวัดตามเปาหมาย คาเปาหมาย 

8) มีการปรับระบบการจัดสรรเงินไปสูดานอุปสงคหรือตัวผูเรียน มี 

9) มีการปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวกับความเปนอิสระและความรับผิดชอบของสถานศึกษา 

(Autonomous & Accountability) 

มี 

10) รอยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไมผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกลดลง รอยละ 20 

11) สัดสวนงบประมาณตามประเด็น (Agenda) สูงข้ึน เม่ือเทียบกับงบประมาณตามภารกิจ 

(Function) 

40:60 

12) สัดสวนผูเรียนเอกชนสูงข้ึนเม่ือเทียบกับรัฐ 25:75 

13) อัตราการออกกลางคันของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานลดลง รอยละ 0.10 

14) รอยละของสถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพติดเพ่ิมข้ึน รอยละ 90 

15) รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา

ตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 100 

16) จำนวนหนวยงาน องคกรภาครัฐ/เอกชน ท่ีมีสวนรวมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพ่ิมข้ึน 300 

5. การพัฒนาการศึกษา การตอบโจทยบริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) ดังนี้ 

1) อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศดานการศึกษาดีข้ึน (IMD) รอยละ 48 

2) จำนวนสถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน รอยละ 2 

3) อันดับความถึงพอใจของผูประกอบการตอผูจบอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน (IMD) รอยละ 45 

4) รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาโดยบูรณาการองคความรูแบบสะเต็มศึกษาเพ่ิมข้ึน รอยละ 30 

5) จำนวนหลักสูตรของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) รวมกับตางประเทศ

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 5 

6) รอยละของผูเรียนท่ีเรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการท่ีมีมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 30 

7) สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึน เม่ือเทียบกับผูเรียนสามัญ 45:55 

8) สัดสวนผูเรียนวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูงข้ึน เม่ือเทียบกับผูเรียนดาน

สังคมศาสตร 

30:70 

9) รอยละของประชากรวัยแรงงาน (15-59 ป) ท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเทาเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 60 
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10) อัตราการไดงานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผูสำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ไมนับ

ศึกษาตอ) ภายในระยะเวลา 1 ป เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 80 

11) อัตราการไดงานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผูสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ไมนับ

ศึกษาตอ) ภายในระยะเวลา 1 ป เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 75 

12) มีฐานขอมูลความตองการกำลังคน (Demand) จำแนกตามกลุมอุตสาหกรรมอยางครบถวน รอยละ 100 

 
กลยุทธ/ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 1.พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
             1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
             1.2 ยกระดับคุณภาพและสิ่งแวดลอมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ  
             1.3 ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีตาม
แนวตะเข็บชายแดน ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว) 
 2.พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
          2.1 สงเสรมิกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการองคความรูแบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม ทวิศึกษา) 
          2.2 เสริมสรางทักษะกำลังแรงงานท่ีมีศักยภาพตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 
          2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับทักษะ 
          2.4 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม            
 3.พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ 
          3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ  
การวัดประเมินผลใหกับความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและสังคมการเรียนรูในศตวรรษท่ี 
21 สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย ยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
             3.2 สงเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และความเปนพลเมือง 
         3.3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษาดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
          4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให
ผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรูไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและกลุมเปาหมาย 
          4.2 พัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูตลอดชีวิต 
    4.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางดานการศึกษาใหเปนเอกภาพ เปนปจจุบันและทันตอการใชงาน 
 5. สงเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
          5.1 สงเสริม สนับสนุนและจัดการเรียนการสอนเพ่ือสรางจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอมและนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
          5.2 พัฒนาองคความรู งานวิจัยดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิต 
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  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
     6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
             6.2 เรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน  
                 6.3  ปรับปรุงโครงสรางและอำนาจหนาท่ีของหนวยงานใหเหมาะสมเอ้ือตอการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
             6.4 ปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 
      6.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหปฏิบัติงานได
อยางเต็มศักยภาพ 
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                                     สวนท่ี 4 

     งาน/โครงการ และงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร 

    ของสำนักงานศึกษาธกิารภาค 9 

    ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

              
 



ประเด็นยุทธศาสตร/กลุมโครงการ
งบประมาณปงบประมาณ พ .ศ. 2564 

(หนวย : ลานบาท)

รวมงบประมาณ 76,906,990

งบบุคลากรภาครัฐ 6,161,000

งบลงทุน 1,205,300

งานบริหารจัดการสํานักงาน 3,583,840

งบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 (24 โครงการ) 65,956,850

ประเด็นยุทธศาสตร ศธภ.9 ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ (1 โครงการ) 316,000

  1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 316,000

ประเด็นยุทธศาสตร ศธภ.9 ที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (6 โครงการ) 19,983,500

  1) การทองเที่ยว 5,600,000

  2) วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 14,383,500

ประเด็นยุทธศาสตร ศธภ.9 ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และสรางสังคมแหงการเรียนรู  (9 โครงการ) 29,645,970

  1) ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสาธารณะและความเปนพลเมือง 360,000

  2) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตตั้งแตปฐมวัยจนถึงวัยผูสูงอายุ 22,485,970                                      

  3) ปฏิรูปการเรียนรู 3,800,000

  4) จัดกิจกรรมเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 3,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร ศธภ.9 ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา (8 โครงการ) 16,011,380

  1) บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 11,995,800

  2) พัฒนาบุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 2,030,000                                                

  8) พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล 1,985,580

สวนที่ 4 ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฎิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2564 ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9

(ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป )
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 1 กลุมโครงการ 1 316,000

การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง   1.1 เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบ 1 316,000

ของสังคมและประเทศชาติ   ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

สรุปภาพรวมกลุมโครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 "การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต"ิ

สรุปภาพรวม กลุมโครงการ จํานวนโครงการ งบประมาณ
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หลัก เรงดวน

               316,000 

316,000

1. โครงการสรางและสงเสริมความเปน

พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดาน

การศึกษาสูการปฏิบัติ สํานักงานศึกษาธิการ

ภาค 9

1. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีเจตคติที่ดี

ตอบานเมือง มีโอกาสทําหนาที่

เปนพลเมืองดี และมีพื้นฐานชีวิต

ที่มั่นคงและมีคุณธรรม 

2. เพื่อติดตามผลการสงเสริม 

สนับสนุนการดําเนินงานตามพระบรม

ราโชบายดานการศึกษาสูการปฏิบัติ

ในพื้นที่รับผิดชอบ

3. เพื่อนําเสนอผลการดําเนินงาน

และแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการ

สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงาน

ตามพระบรมราโชบายดานการศึกษา

สูการปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ 

1. บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดและผูแทนในสถานศึกษา

ในพื้นที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 

รวม 100 คน

2. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ทุกจังหวัดในพื้นที่ และสถานศึกษา

มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

เกี่ยวกับการดําเนินงานตาม

พระบรมราโชบายดานการศึกษา

3. ติดตามผลการสงเสริม สนับสนุน

การดําเนินงานตามพระบรม-

ราโชบายดานการศึกษา สูการ

ปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 

2 ครั้ง 

จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 100 คน 316,000                 ม.ค.-ก.ย.64 ศธภ.9 1 1 12 1 5 1

ประเด็นยุทธศาสตร ศธภ.9 : 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ (1 โครงการ)

เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (1 โครงการ)

 สอดคลองกับ 

ย. 20 ป
แผน

แมบท
แผนปฏิรูปฯ แผนฯ 12

นโยบาย รัฐบาล

ย.ศธ.

แผนปฎิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9

(ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป)
ประเด็นยุทธศาสตร ศธภ.9 : 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายของโครงการ
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ของตัวชี้วัด
 งบประมาณ ระยะเวลา

หนวยงาน 

รับผิดชอบ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 2 กลุมโครงการ 6 19,983,500

การผลิตและพัฒนากําลังคน   2.1 การทองเที่ยว 2 5,600,000

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสราง   2.2 วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 4 14,383,500

ขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ

สรุปภาพรวมกลุมโครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 "การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ"

สรุปภาพรวม กลุมโครงการ จํานวนโครงการ งบประมาณ
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หลัก เรงดวน

19,983,500

5,600,000

1. โครงการแกนนําเยาวชนอาสาพัฒนา

แหลงทองเที่ยวนวัตวิถีชุมชน

1. เพื่อสรางแกนนําเยาวชนอาสา

พัฒนาแหลงทองเที่ยวนวัตวิถีชุมชน

ในพื้นที่จังหวัด และ ภูมิภาค

2. แกนนําเยาวชนอาสาพัฒนาฯ 

นําความรูที่ไดรับ ไปสูการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา พัฒนาแหลง

ทองเที่ยวนวัตวิถีชุมชนในพื้นที่

ของตนเองไดตามหลักสูตร

1. แกนนําเยาวชนอาสาและบุคลากร

ที่เกี่ยวของ จํานวน 500 คน

2.ชุมชนที่ไดรับการพัฒนา จํานวน 

5 แหง  

1. จํานวนแกนนําเยาวชนอาสา

พัฒนาแหลงทองเที่ยวนวัตวิถีชุมชน

และบุคลากรที่เกี่ยวของ 500 คน

2. จํานวนชุมชนที่ไดรับการพัฒนา   

 5 แหง

3. จํานวนเรื่องราว STORY ที่เปน

อัตลักษณชุมชน 5 เรื่อง

5,000,000 ก.ย.63 - ก.ย.64 ศธภ.9 2 5 3 5 6 2

2. โครงการตนกลาอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม

ชุมชนสําคัญของจังหวัดใหเปนชุมชนนาอยู

นาเที่ยว

1. เพื่อสรางตนกลาอาสาพัฒนาชุมชน

2. พัฒนาสภาพแวดลอมชุมชนใหเปน

ชุมชนนาอยู

3. ตนกลาอาสาพัฒนาชุมชน 

นําความรูที่ไดรับไปสูการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและพัฒนา

สิ่งแวดลอมชุมชนสําคัญของจังหวัดให

เปนชุมชน นาอยู นาเที่ยว 

ในพื้นที่ของตนเองไดตามหลักสูตร

1. ตนแบบตนกลาอาสาพัฒนา

สิ่งแวดลอมชุมชนยั่งยืน จังหวัดละ 

20 คน รวม 100 คน

2. ตนแบบชุมชน จังหวัดละ 2 

ชุมชน รวม 10 ชุมชน

3. จํานวนเยาวชนและประชาชน

แกนนําอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม

ชุมชนยั่งยืนและบุคลากรที่เกี่ยวของ

60 คน

4. ชุมชนเขารวมพัฒนา จํานวน 5 

แหง

1. ตนกลาอาสาและบุคลากร

ที่เกี่ยวของ จํานวน 100 คน

2. ชุมชนที่ไดรับการพัฒนา จํานวน 

5 แหง

600,000 ต.ค.63 - ก.ย.64 ศธภ.8 ชลบุรี 

(หลัก)

ศธภ.9 

ฉะเชิงเทรา, ศธจ.

8 จังหวัด,

มทร.ตะวันออก 

วิทยาเขตจันทบุรี,

สนง.วัฒนธรรม

จังหวัด และ 

สนง.ทองเที่ยว

จังหวัด

2 5 9 5 2

           14,383,500 

การทองเที่ยว  (2 โครงการ)

การรวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (4 โครงการ)

แผน

แมบท
แผนปฏิรูปฯ แผนฯ 12

นโยบาย รัฐบาล
ย.ศธ.

ประเด็นยุทธศาสตร ศธภ.9 : 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (6 โครงการ)

ประเด็นยุทธศาสตร ศธภ.9 : 2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายของโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 สอดคลองกับ 

ย. 20 ป
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หลัก เรงดวน

แผน

แมบท
แผนปฏิรูปฯ แผนฯ 12

นโยบาย รัฐบาล
ย.ศธ.

ประเด็นยุทธศาสตร ศธภ.9 : 2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายของโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 สอดคลองกับ 

ย. 20 ป

1. โครงการศึกษาและวิเคราะห

ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรการศึกษาในพื้นที่ระดับจังหวัด

ระดับกลุมจังหวัด และระดับภาค

1. เพื่อศึกษากระบวนการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานของ

โครงการตามแผนยุทธศาสตร

การศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัด สํานักงานศึกษาธิการภาค9 

และสํานักงานศึกษาธิการภาค

ภูมิศาสตร     

2. เพื่อรวบรวมและวิเคราะห

ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของ

โครงการตามแผนยุทธศาสตร

การศึกษาของสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด สํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 และ

สํานักงานศึกษาธิการภาค

ภูมิศาสตร

 3. เพื่อถายทอดองคความรู (KM)

กระบวนการติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานโครงการตามแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาตาม

แนวคิด Balanced Scorecard  

1. แผนงานและโครงการตามแผน

ยุทธศาสตรการศึกษา ศธจ. ศธภ. 9 

และสํานักงานศึกษาธิการภาคภูมิศาสตร

 6 แหง ประจําปงบประมาณ 2564 

หนวยงานละ 1 เรื่อง 

2. ดําเนินการติดตามและประเมินผล

ตามแผนยุทธศาตรการศึกษาในพื้นที่ 

ศธจ. ศธภ.9 และ

สํานักงานศึกษาธิการภาคภูมิศาสตร

6 แหง หนวยงานละ 1 ครั้ง 

3. จัดทํารายงานผลการวิเคราะห

และประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน

ตามแผนยุทธศาตรการศึกษาในพื้นที่

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 และสํานักงาน

ศึกษาธิการภาคภูมิศาสตร 1 แหง 

หนวยงานละ 1 เรื่อง

4. สรางการรับรูใหกับบุคลากร

ดานการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของ

ในพื้นที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 และ

สํานักงานศึกษาธิการภาคภูมิศาสตร1 

แหง รวม 5 แหง ๆ ละ 200 คน รวม 

1,000 คน

1. แผนงานและโครงการตามแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สํานักงานศึกษาธิการภาค 9

และสํานักงานศึกษาธิการภาค

ภูมิศาสตร 1 แหง ไดรับการดิดตาม 

และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแนวคิด 

Balanced Scorecard รอยละ 100 

2. บุคลากรทางการศึกษา ของ

สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัด

สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 และ

สํานักงานศึกษาธิการภาคภูมิศาสตร

 1 แหง ไดรับการถายทอดองค

ความรูกระบวนการติดตาม และ

ประเมินผลโครงการ ตามแนวคิด 

Balanced Scorecard รอยละ 80

12,000,000 ต.ค. 63-ก.ย.64 ศธภ.9 2 23 8 5 2

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานศึกษาธิการภาค 9                                       หนาที่ 91                



หลัก เรงดวน

แผน

แมบท
แผนปฏิรูปฯ แผนฯ 12

นโยบาย รัฐบาล
ย.ศธ.

ประเด็นยุทธศาสตร ศธภ.9 : 2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายของโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 สอดคลองกับ 

ย. 20 ป

2. โครงการพัฒนาเครือขายนักวิจัยเพื่อ

พัฒนาการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา

 สถานศึกษาภาครัฐ และเอกชนสังกัด

สํานักงานศึกษาธิการภาค 9

1.  เพื่อสงเสริมสนับสนุนนักวิจัยทาง

การศึกษา และสรางเครือขายระหวาง

นักวิจัยและผูทรงคุณวุฒิของ

หนวยงานสถานศึกษาภาครัฐ เอกชน 

สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 

2.  เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการ

ใหมีผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพ และ

เผยแพรองคความรูที่ไดจากการวิจัย

ของหนวยงานสถานศึกษาภาครัฐ 

เอกชน สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ

ภาค 9

3. เพื่อสรางสัมพันธภาพอันดีระหวาง

นักวิจัยของหนวยงานสถานศึกษา

ภาครัฐ เอกชน สังกัดสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 9  

4. เพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจแก

นักวิจัย  โดยจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยน

ความรูและนําเสนอผลงานวิจัยให

สาธารณชนไดรับทราบ

บุคลากรของหนวยงานทางการ

ศึกษา สถานศึกษาภาครัฐ เอกชน 

สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 

จํานวน 150 คน เขารวม

ประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู

ดานการวิจัยทางการศึกษา/ประชุม

เชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน

การวิจัยทางการศึกษา

มีบุคลากรของหนวยงานทางการ 

ศึกษาสถานศึกษาภาครัฐ เอกชน สังกัด

ศธภ. 9  จํานวน 150  คน จาก

หนวยงาน ดังนี้ 

 1) ศธจ. ละ จํานวน 5  คน รวม 25 คน

 2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา 8 เขต  เขตละ 3 คน รวม

 24 คน

 3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา 2 เขต เขตละ 3 คน

รวม 6 คน 

 4) กศน.จังหวัด จํานวน 5จังหวัด 

จังหวัด ๆ ละ 5 คน รวม25 คน

 5)  อาชีวศึกษาจังหวัด จํานวน 5

จังหวัด  จังหวัด ๆ ละ 5 คน รวม 25 คน

 6)  เอกชนจังหวัด จํานวน 5 จังหวัด 

จังหวัด ๆ ละ 5 คน รวม 25 คน        

7) บุคลากร/เจาหนาที/่กรรมการ/

ภาคๆ ละ 20 คน  รวมทั้งสิ้นจํานวน

150 คน เขารวมประชุมเสวนา

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัยทาง

การศึกษา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัยทาง

การศึกษา ไมนอยกวารอยละ 80  

1,350,000 ต.ค.63-ก.ย.64 ศธภ.9 2 23 8 5 2

3. โครงการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มศักยภาพ

บุคลากรดานการคิดเชิงกุลยุทธ (Strategic 

thinking) สําหรับการบริหารจัดการ

การศึกษาระดับภาค

1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาแนว

ทางการพัฒนาบุคลากรและการเพิ่ม

ศักยภาพบุคลากรดานการคิด

เชิงกลยุทธ       

2. เพื่อพัฒนา และตรวจสอบคุณภาพ

โปรแกรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรดาน

การคิดเชิงกลยุทธ (strategic 

thinking) สําหรับการบริหารการจัด

การศึกษาในระดับภาค

มีโปรแกรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร

ดานการคิดเชิงกลยุทธ (strategic 

thinking) สําหรับการบริหารจัดการ

การศึกษาระดับภาค

จํานวนโปรแกรมเพิ่มศักยภาพ

บุคลากรดานการคิดเชิงกลยุทธ 

(strategic thinking)สําหรับการ

บริหารจัดการการศึกษาระดับภาค 

(1 กระบวนการ)

1,205,500               ต.ค.63-ก.ย.64 ศธภ.9

(ฉะเชิงเทรา)

2 23 8 5 2
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หลัก เรงดวน

แผน

แมบท
แผนปฏิรูปฯ แผนฯ 12

นโยบาย รัฐบาล
ย.ศธ.

ประเด็นยุทธศาสตร ศธภ.9 : 2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายของโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 สอดคลองกับ 

ย. 20 ป

4. โครงการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อน

นโยบายการศึกษาระดับภาคโดยความ

รวมมือทางประชาคมการศึกษารองรับ

ประเทศไทย 4.0

1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและบริบท

ของการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา

ระดับภาคโดยความรวมมือทาง

ประชาคมการศึกษารองรับประเทศ

ไทย 4.0

2. เพื่อเสนอและศึกษาความพึงพอใจ

ตอรูปแบบการขับเคลื่อนนโยบาย

การศึกษาระดับภาคโดยความรวมมือ

ทางประชาคมการศึกษารองรับ

ประเทศไทย 4.0

รูปแบบที่ไดสามารถนําไปแกไข

ปญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นได และทํา

ใหเกิดความรวมมืออยางเปนรูปธรรม

ระหวางรัฐกับประชาชน และ

ภาคเอกชนประชาสังคม

จํานวนรูปแบบการขับเคลื่อน

นโยบายการศึกษาระดับภาคโดย

ความรวมมือทางประชาคม

การศึกษารองรับประเทศไทย 4.0

(1 เรื่อง)

1,033,500               ต.ค.63-ก.ย.64 ศธภ.9

(ฉะเชิงเทรา)

2 23 8 5 2
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สรุปภาพรวม กลุมโครงการ จํานวน งบประมาณ

โครงการหลัก

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 4 กลุมโครงการ 9 29,645,970

การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย   3.1 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสาธารณะ 1 360,000

และการสรางสังคมแหงการเรียนรู และความเปนพลเมือง

  3.2 พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ตั้งแตปฐมวัย 4 22,485,970                     

จนถึงวัยผูสูงอายุ

  3.3 ปฏิรูปการเรียนรู 3 3,800,000

  3.4 จัดกิจกรรมเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร 1 3,000,000

กับสิ่งแวดลอม

สรุปภาพรวมกลุมโครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 "การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู"
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หลัก เรงดวน

27,545,970                 

260,000                     

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน

เพื่อการเสริมสรางความเปนพลเมือง

ตามวิถีประชาธิปไตย

1. เพื่อสงเสริม สนับสนุนให

สถานศึกษามีแนวทางการจัดกิจกรรม

เสริมสรางความเปนพลเมืองตามวิถี

ประชาธิปไตย 

2. เพื่อประกวดนวัตกรรม ผลงาน

ของสถานศึกษาที่บูรณาการการ

เรียนรูในทองถิ่น สะทอนความเปน

ไทย ความเปนพลเมืองตามวิถี

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข

1.สถานศึกษามีแนวการจัดกิจกรรม

เพื่อเสริมสรางความเปนพลเมืองตาม

วิถีประชาธิปไตย อยางนอย 

1 แนวทาง

2. สถานศึกษามีนวัตกรรมผลงาน

ผูเรียน  1 ผลงาน

1. รอยละของสถานศึกษามีแนวทาง

จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความเปน

พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ฯ 

(ไมนอยกวารอยละ 80)

2. จํานวนนวัตกรรมผลงานผูเรียน

ดานกิจกรรมเสริมสรางความเปน

พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย อยาง

นอย 1 ผลงานตอสถานศึกษา

260,000                      ต.ค.63- ก.ย.64 ศธภ. 9 3 10 12 1 8 3

22,485,970                 

1. โครงการพัฒนาเยาวชนแกนนําใน

ศตวรรษที่ 21 สูอาชีพที่ยั่งยืนตามศักยภาพ

และบริบทในพื้นที่กลุมจังหวัด

1. เพื่อสงเสริม และพัฒนาเยาวชน

แกนนําในศตวรรษที่ 21 สูอาชีพ

ที่ยั่งยืนตามศักยภาพและบริบทใน

พื้นที่กลุมจังหวัด

2. เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนได

แสดงความสามารถ และพัฒนาสู

อาชีพในอนาคต

1.เยาวชนแกนนําที่มีความสามารถ

เหมาะสมกับอาชีพและบริบทใน

พื้นที่/กลุมจังหวัด ภาคละ 102 คน

2. เยาวชนแกนนําจัดทําโครงการสู

อาชีพที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที/่

กลุมจังหวัด ภาคละ 5 โครงการ 

1. รอยละของเยาวชนและบุคลากร ที่

เขารับการพัฒนา มีความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนา

เยาวชนแกนนําในศตวรรษที่ 21 

สูอาชีพที่ยั่งยืน (รอยละ 80)

2. รอยละความพึงพอใจของผูที่

เขารวมโครงการ (รอยละ 85)

1,500,000                   ต.ค.63 - ก.ย.64 ศธภ. 9 3 11 12 1 8 7 3

2. โครงการพัฒนาเยาวชนแกนนําใน

ศตวรรษที่ 21 สูอาชีพที่ยั่งยืนตามศักยภาพ

และบริบทในพื้นที่กลุมจังหวัด

1.สงเสริม และพัฒนาเยาวชนแกนนํา

ในศตวรรษที่ 21 สูอาชีพที่ยั่งยืนตาม

ศักยภาพและบริบทในพื้นที่กลุม

จังหวัด

2. สงเสริมใหเด็กและเยาวชนได

แสดงความสามารถ และพัฒนาสู

อาชีพในอนาคต

1.เยาวชนแกนนําที่มีความสามารถ

เหมาะสมกับอาชีพและบริบทใน

พื้นที่/กลุมจังหวัด 

2.เยาวชนแกนนําจัดทําโครงการสู

อาชีพที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที/่

กลุมจังหวัด

1.  เยาวชนแกนนําฯ ภาคละ 

102 คน 

2. เยาวชนแกนนําฯ จัดทําโครงการสู

อาชีพ ภาคละ 5 โครงการ

                   1,700,000 ต.ค.63 -ก.ย.64  ศธภ. 9 3 12 12 1 8 7 3

ประเด็นยุทธศาสตร ศธภ.9 : 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู (9 โครงการ)

3.1 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสาธารณะและความเปนพลเมือง (1 โครงการ)

3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตตั้งแตปฐมวัยจนถึงวัยผูสูงอายุ (4 โครงการ)

ย.ศธ.

ประเด็นยุทธศาสตร ศธภ.9 : 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายของโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 สอดคลองกับ 

ย. 20 ป แผนแมบท แผนปฏิรูปฯ แผนฯ 12
นโยบาย รัฐบาล
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หลัก เรงดวน
ย.ศธ.

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายของโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 สอดคลองกับ 

ย. 20 ป แผนแมบท แผนปฏิรูปฯ แผนฯ 12
นโยบาย รัฐบาล

3. โครงการเรียนรูแนวใหมเยาวชนไทย

สุขภาพดีตามวิถีภูมิปญญาทองถิ่น

1. สงเสริมศักยภาพและทักษะในการ

เรียนรูการสรางสุขภาวะที่ดีแกเยาวชน

2. สงเสริมและอนุรักษกีฬา/

การละเลนพื้นบานของประเทศไทย

3. สงเสริมและสรางคุณคา

ภูมิปญญาทองถิ่นดานอาหารของ

ประเทศไทย

1. เยาวชนแกนนําสุขภาวะที่ดี  

2.. รวบรวมกีฬา/การละเลนพื้นบาน

และภูมิปญญาทองถิ่นดานอาหาร

เสริมสรางสุขภาวะ ตามบริบทของ

พื้นที่ทุกภาค

1. เยาวชนแกนนําสุขภาวะที่ดี ภาค

ละ 80 คน  

2. เครือขายเยาวชนแกนนําฯ ขยาย

ผลสูสถานศึกษาในพื้นที่ภาค 9 ๆ ละ

 5 แหง ๆ ละ 50 คน รวมเปน 250 

คน 

2. มีองคความรูดานกีฬา/การละเลน

พื้นบานและภูมิปญญาทองถิ่นดาน

อาหารตามบริบทพื้นที่ภาค 9

19,015,970 ต.ค.63 -ก.ย.64  ศธภ. 9 3 11 12 1 8 7 3

4. โครงการพัฒนาเครือขายบุคลากรของ

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่

รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 

สูความเปนเลิศ

1. เสริมสรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และ

หลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการ

บริหารงานบุคคล 

2. สรางเครือขายบุคลากรของ

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

3. แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวคิด 

ประสบการณ และแนวทางการ

ปฏิบัติงานตามบริบทของแตละพื้นที่ 

รวมทั้งการนําเสนอผลงานที่ปฏิบัติ

เปนเลิศ (Best Practice)

1. บุคลากรสังกัด ศธจ.20 คน

 และ ศธภ.30 คน 

2. บุคลากรมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 

หลักเกณฑตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการบริหารงาน

บุคคล

รอยละของบุคลากรที่เขารวม

การอบรมฯ  (ไมต่ํากวารอยละ 85)

                      270,000 ต.ค.63 -ก.ย.64  ศธภ. 9 3 20 12 1 8 3
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หลัก เรงดวน
ย.ศธ.

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายของโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 สอดคลองกับ 

ย. 20 ป แผนแมบท แผนปฏิรูปฯ แผนฯ 12
นโยบาย รัฐบาล

3,800,000                  

1. โครงการ Innovations For Thai 

Education  ( IFTE ) นวัตกรรมทาง

การศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย

1. มีศูนยกลางขอมูลสารสนเทศทาง

การศึกษาและการวิจัยกระบวนการ

จัดการเรียนรูของจังหวัด/ภาค 

2. สงเสริมการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน และถายทอดองค

ความรูเกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู

3. วิเคราะหวิจัยแนวทางการนิเทศ

ติดตามและประเมินผลการบริหาร

การจัดการศึกษา 

4.นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

แตละวิชาผานเกณฑเพิ่มขึ้น 

1. มีศูนยกลางการประสานงาน 

การบูรณาการดานการเรียนรู

ระหวางหนวยงานทางการศึกษาทุก

สังกัด

2. รูปแบบ/แนวทางการพัฒนา

นักเรียน และแนวทางการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู 

3. แนวทางพัฒนาการนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการบริหารการจัด

การศึกษา

4. สถานศึกษามีรอยละของนักเรียน

ที่คะแนนผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแตละ

วิชาผานเกณฑเพิ่มขึ้น

1. ศูนยกลางการประสานงาน 

การบูรณาการดานการเรียนรูระดับ

จังหวัด ระดับภาค

2. รูปแบบ/แนวทางการพัฒนา

นักเรียน และแนวทางการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู ระดับจังหวัด

3. แนวทางการนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการบริหารการจัด

การศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัด

4. รอยละของนักเรียนที่คะแนนผล

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐานแตละวิชา

ผานเกณฑเพิ่มขึ้น

                   1,500,000 ต.ค.63 -ก.ย.64 สบย.(หลัก)

ศธภ. และ 

ศธจ.(รวม)

3 12 12 1 8 3

2. โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อ

การจัดทํารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตร

ตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู

ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่

สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ใน

ระดับจังหวัดและภูมิภาค

1.มีหลักสูตรการจัดการเรียนการ

สอนที่สอดคลองกับการพัฒนา

ประเทศ และอุตสาหกรรมไทยแลนด

4.0 

2. มีหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษาในระดับภูมิภาค และ

ระดับจังหวัด

1. คูมือและกรอบแนวทางการ

พัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษา

2.หลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษา ระดับภูมิภาค 1 

หลักสูตร ระดับจังหวัด 5 หลักสูตร

                   1,300,000 ต.ค.63 -ก.ย.64 สบย.(หลัก)

ศธภ. และ 

ศธจ.(รวม)

3 12 12 1 8 3

3.3 การปฏิรูปการเรียนรู (3 โครงการ)
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หลัก เรงดวน
ย.ศธ.

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายของโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
หนวยงาน

รับผิดชอบ

 สอดคลองกับ 

ย. 20 ป แผนแมบท แผนปฏิรูปฯ แผนฯ 12
นโยบาย รัฐบาล

3. โครงการเรียนรูแนวใหมเยาวชนไทย

สุขภาพดีตามวิถีภูมิปญญาทองถิ่น 

(ภาค 1 - 18)

1. เพื่อสงเสริมศักยภาพและทักษะ

ในการเรียนรูการสรางสุขภาวะที่ดีแก

เยาวชน

2. เพื่อสงเสริมและอนุรักษกีฬา/

การละเลนพื้นบานของประเทศไทย

3. เพื่อสงเสริมและสรางคุณคาภูมิ

ปญญาทองถิ่นดานอาหารของ

ประเทศไทย

1. เยาวชนแกนนําในพื้นที่ภาค 9 

ภาคละ 80 คน 

2. เครือขายเยาวชนแกนนําไปขยาย

ผลในสถานศึกษาในพื้นที่ภาค 9 

ภาคละ 5 แหง ๆ ละ 50 คน รวมเปน

 250 คน

3. มีการรวบรวมกีฬา/การละเลน

พื้นบานและภูมิปญญาทองถิ่นดาน

อาหารที่เสริมสรางสุขภาวะจาก

ทักษะในการเรียนรูตามบริบทของ

พื้นที่ภาค 9

1. จํานวนเครือขายที่ขยายผล

ไมนอยกวารอยละ 80 ของเครือขาย

เยาวชนที่เขารับการพัฒนา

2. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ (ไมนอยกวา

รอยละ 85)

1,000,000                   ต.ค.63 -ก.ย.64 ศธภ.9 3 11 12 1 8 3

                  1,000,000 

1. โครงการเสริมสรางการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา

 สํานักงานศึกษาธิการภาค 9

1. เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ 

การตระหนักรูและการมีสวนรวม

ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใหกับสถานศึกษาในพื้นที่

รับผิดชอบ 

2. เพื่อเสริมสรางการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ของสถานศึกษาและผูเกี่ยวของ

3. เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะและ

พฤติกรรมที่พึงประสงคดาน

สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ภายในสถานศึกษา สังคม และชุมชน

จํานวนสถานศึกษาในพื้นที่

รับผิดชอบของสํานักศึกษาธิการภาค

 9  จํานวน 190 แหง

มีสถานศึกษาไดรับการประกาศ

ยกยองเปนสถานศึกษาตนแบบดาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม จังหวัดละ 1 แหงขึ้นไป

1,000,000                   ต.ค.63-ก.ย.64 ศธภ.9 5 10 6 4 10 3

3.4 การจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (1 โครงการ)
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สรุปภาพรวม กลุมโครงการ จํานวน งบประมาณ

โครงการหลัก

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 5 กลุมโครงการ 8 16,011,380

การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ   6.1 บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 3 11,995,800

บริหารจัดการศึกษา   6.2 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล 3 1,985,580                      

  6.3 พัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2 2,030,000

สรุปภาพรวมกลุมโครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 "การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา"
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หลัก เรงดวน

16,011,380          

11,995,800          

1. โครงการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามบริบทและพื้นที่สํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 9

1. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

ดวยการพัฒนาผูเรียนใหตรง

ตามความตองการของพื้นที่  

2. เพื่อใหผูเรียนมีทักษะที่จําเปน 

ในศตวรรษที่ 21

ผูเรียนในพื้นที่รับผิดชอบสํานักงาน

ศึกษาธิการ 5 จังหวัด

หนวยที่เขารวมสัมมนา 10,000,000           ต.ค.63-ก.ย.64 สบย. รวมกับ ศธภ.9

 และ ศธจ.5 จังหวัด

ในพื้นที่รับผิดชอบ

6 20 2 6 11 5

2. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

การพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติ

ระดับภาค 9

1. เพื่อสรางกลไกการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร

การพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติใน

ระดับภูมิภาคไดอยางเปนรูปธรรม

2.เพื่อสื่อสารนโยบาย ยุทธศาสตร

ของกระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัติ

ในภูมิภาค                                 

   3. เพื่อกําหนดยุทธศาสตรและ

บทบาทการพัฒนาภาคใหเชื่อมโยง

และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา

ประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร

ของกระทรวง-ศึกษาธิการ และ

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด

4. เพื่อพัฒนาการศึกษาแบบรวมมือ

และบูรณการกับหนวยงานใน

กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงาน

อื่นหรือภาคสวนที่เกี่ยวของในพื้นที่

1. แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

การศึกษาระดับภาค จํานวน 1 

ฉบับ 

2. รายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

การพัฒนาการศึกษาระดับภาค 

จํานวน 1 ฉบับ 

3. บุคลากรสังกัดหนวยงานใน ศธ.

และหนวยงานอื่นหรือภาคสวนที่

เกี่ยวของในพื้นที่จํานวน 250 คน

ระดับความสําเร็จของการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

ระดับภาค

1,245,800         ธ.ค.63-ก.ย.64 ศธภ. 9 6 20 2 6 11 5

ประเด็นยุทธศาสตร ศธภ.9 : 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา (จํานวน 8 โครงการ)

5.1 บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (จํานวน 3 โครงการ)

ประเด็นยุทธศาสตร ศธภ.9 : 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายของโครงการ
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ของตัวชี้วัด
งบประมาณ ระยะเวลา

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

 สอดคลองกับ 

ย.20
แผน

ปฏิรูปฯ
แผนฯ 12

นโยบาย รัฐบาล

ย.ศธ.
แผน

แมบท

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานศึกษาธิการภาค 9                                       หนาที่ 100                



หลัก เรงดวน

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายของโครงการ
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ของตัวชี้วัด
งบประมาณ ระยะเวลา

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

 สอดคลองกับ 

ย.20
แผน

ปฏิรูปฯ
แผนฯ 12

นโยบาย รัฐบาล

ย.ศธ.
แผน

แมบท

3. โครงการตรวจ ติดตาม และประเมินผล

ตามนโยบายและยุทธศาสตร

1.เพื่อติดตามและประเมินผลการ

บริหารการจัดการศึกษาของหนวยงาน

การศึกษาในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการระดับภาค 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

2. เพื่อใหกระทรวงศึกษาธิการและ

ศธภ. มีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ

วิธีการดําเนินงานของหนวยงาน

การศึกษาในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ มีผลการ

ดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคแนว

ทางแกไขและขอเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนาการศึกษา

3.เพื่อใหการติดตามและประเมินผล

การบริหารการจัดการศึกษาของ

หนวยงานการศึกษาในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการระดับภาค 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เปน

กลไกกระตุนใหหนวยงานการศึกษา 

ปฏิบัติ กระตือรือรน ในการบริหาร

การจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย

1. ติดตามและประเมินผล

การบริหารการจัดการศึกษา

ของหนวยงานการศึกษา สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ 

จํานวน 1 ครั้ง

2. เอกสารรายงานผลการติดตาม

และประเมินผลการบริหารการจัด

การศึกษาของหนวยงานการศึกษา

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน

ภาคละ 1 เลม 

มีรายงานผลการตรวจ ติดตาม 

ประเมินผลการดําเนินงานตาม

นโยบายและยุทธศาสตร 

กระทรวงศึกษาธิการในระดับภาค

และระดับจังหวัด เพื่อเปนขอมูล

สําหรับวางแผนการดําเนินงาน

ในปตอไป

750,000            ต.ค.63-ก.ย.64 ศธภ. 9 6 20 2 6 11 5

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานศึกษาธิการภาค 9                                       หนาที่ 101                



หลัก เรงดวน

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายของโครงการ
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ของตัวชี้วัด
งบประมาณ ระยะเวลา

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

 สอดคลองกับ 

ย.20
แผน

ปฏิรูปฯ
แผนฯ 12

นโยบาย รัฐบาล

ย.ศธ.
แผน

แมบท

1,985,580        

1. โครงการสงเสริม สนับสนุนแนวทาง

การพัฒนาการดําเนินการทางวินัย

การอุทธรณและการรองทุกขของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่

รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9

1. เพื่อใหสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัด สํานักงานศึกษาธิการภาค

และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน

พื้นที่มีความรูความเขาใจ

แนวปฏิบัติการดําเนินการทางวินัย

การอุทธรณและการรองทุกข

ของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ในทิศทางเดียวกัน 

2. เพื่อสรางความเขมแข็งในการ

บริหารงานบุคคล ตามหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

3. ผูเขารวมประชุมมีความชัดเจนใน

ขั้นตอน รูปแบบและแนวทางในการ

ดําเนินการทางวินัย การอุทธรณและ

การรองทุกขของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่

รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการ

ภาค

1. ผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาหรือรอง

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบ

สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 จํานวน 

18 คน  

2. ผูอํานวยการกลุมบริหารงาน

บุคคลสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สํานักงานศึกษาธิการภาค สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่

รับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค

 จํานวน  22 คน

3. นิติกรหรือผูปฏิบัติหนาที่นิติกร 

จํานวน 22 คน  

4. บุคลากรในสํานักงานศึกษา-

ธิการภาค 9 จํานวน 31 คน

รอยละของผูเขารวมประชุม

จากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ในพื้นที่รับผิดชอบ (รอยละ 80)

367,300            ต.ค.63-ก.ย.64 ศธภ. 9 6 20 2 6 11 5

5.2 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล (จํานวน 3 โครงการ)

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานศึกษาธิการภาค 9                                       หนาที่ 102                



หลัก เรงดวน

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายของโครงการ
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ของตัวชี้วัด
งบประมาณ ระยะเวลา

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

 สอดคลองกับ 

ย.20
แผน

ปฏิรูปฯ
แผนฯ 12

นโยบาย รัฐบาล

ย.ศธ.
แผน

แมบท

2. โครงการประชุมสัมมนาการบริหารงาน

บุคคลของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัด (กศจ.) และคณะอนุกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) ในพื้นที่

รับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 9

1. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู 

ประสบการณการดําเนินงาน

บริหารงานบุคคลของขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาใน

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

(กศจ.) และคณะอนุกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) 

ในพื้นที่รับผิดชอบ

2. เพื่อสานสัมพันธ คณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

(อกศจ.) และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

ในพื้นที่รับผิดชอบ

ผูเขารวมโครงการ จํานวน 200  คน มีผูเขารวมโครงการ (ไมนอยกวารอย

ละ 80)

750,000            ต.ค.63-ก.ย.64 ศธภ. 9 6 20 2 6 11 5

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานศึกษาธิการภาค 9                                       หนาที่ 103                



หลัก เรงดวน

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายของโครงการ
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ของตัวชี้วัด
งบประมาณ ระยะเวลา

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

 สอดคลองกับ 

ย.20
แผน

ปฏิรูปฯ
แผนฯ 12

นโยบาย รัฐบาล

ย.ศธ.
แผน

แมบท

3. โครงการติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่

รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9

1. พื่อกํากับ ดูแล เรงรัด ติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล

ของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด   

2. เพื่อใหทราบผลการปฏิบัติงาน 

ปญหาและอุปสรรคในการ

ดําเนินงานดานการบริหารงาน

บุคคล สอบบรรจุ การสอบคัดเลือก

ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดใน

พื้นที่รับผิดชอบ  

3. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ สราง

ความเขมแข็งใหกับเจาหนาที่

กลุมบริหารงานบุคคลของสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด

ในพื้นที่รับผิดชอบ

1. ดําเนินการติดตาม ประเมินผล

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดใน

พื้นที่รับผิดชอบของสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 

2. ดําเนินการติดตามการสอบ

เพื่อบรรจุเขารับราชการตําแหนงครู

ผูชวยการคัดเลือกตําแหนง

ผูอํานวยการสถานศึกษา รอง

ผูอํานวยการสถานศึกษา และ

ศึกษานิเทศกของสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ

ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 

3. ดําเนินการสรุปผลการติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และ

ติดตามการดําเนินการสอบ

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน

 ดานการบริหารงานบุคคล 

(1 เรื่อง)

59,140              ต.ค.63-ก.ย.64 ศธภ.9 6 20 2 6 11 5

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานศึกษาธิการภาค 9                                       หนาที่ 104                



หลัก เรงดวน

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายของโครงการ
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ของตัวชี้วัด
งบประมาณ ระยะเวลา

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

 สอดคลองกับ 

ย.20
แผน

ปฏิรูปฯ
แผนฯ 12

นโยบาย รัฐบาล

ย.ศธ.
แผน

แมบท

2,030,000          

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9

1. เพื่อพัฒนาบุคลากร

ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9  

ยกระดับขีดสมรรถนะ

ของบุคลากรใหมีความพรอมในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับภารกิจใน

ปจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต 

2. เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีใหกับ

บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการ

ภาค 9 พัฒนาใหมีทัศนคติ

ที่ดีตอการทํางาน มีความคิด

เชิงสรางสรรค คิดเชิงบวก 

ตอองคกร

3. เพื่อใหบุคลากรของสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 มีความสุขในการ

ปฏิบัติงาน มีการสื่อสาร

ที่ดี มีพฤติกรรมบริการดวยใจเขาใจ

ถึงวัฒนธรรมองคกร 

สรางความรักความสามัคคีในองคกร

บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการ

ภาค 9 สํานักงานศึกษาธิการภาค ละ

 35 คน

รอยละความพึงพอใจของบุคลากร

ตอการพัฒนา (ไมนอยกวา

รอยละ 80)

630,000            ต.ค.63-ก.ย.64 ศธภ.9 6 20 2 6 11 5

5.3 พัฒนาบุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 (2 โครงการ)
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หลัก เรงดวน

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายของโครงการ
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ของตัวชี้วัด
งบประมาณ ระยะเวลา

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

 สอดคลองกับ 

ย.20
แผน

ปฏิรูปฯ
แผนฯ 12

นโยบาย รัฐบาล

ย.ศธ.
แผน

แมบท

2. โครงการพัฒนาเครือขายนวัตกรรม

การตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผล

การจัดการศึกษาระดับภาค  (Monitoring 

Innovation Network : MIN REO)

1. เพื่อพัฒนาเครือขายนวัตกรรม

ระบบการตรวจราชการและติดตาม

ประเมินผลของกระทรวง ศึกษาธิการ

ในระดับภาค  

2. เพื่อสงเสริม สนับสนุนเครือขาย

นวัตกรรมการวิจัย 

ติดตาม ประเมินผลเพื่อพัฒนา

นโยบาย ยุทธศาสตรการตรวจ

ราชการและติดตามประเมินผลของ

กระทรวงศึกษาธิการ

ในระดับภาค

3. เพื่อพัฒนาเครือขายนวัตกรรม

ระบบขอมูลสารสนเทศสนับสนุนการ

ตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ของกระทรวง-ศึกษาธิการในระดับ

ภาค  

4. เพื่อพัฒนาเครือขายนวัตกรรมการ

เพิ่มสมรรถนะบุคลากรสนับสนุนการ

ตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ระดับภาค

1. เครือขายการติดตาม

 ประเมินผล และสนับสนุน

การตรวจราชการในระดับจังหวัด

ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 

จํานวน  200 คน  

2. ผูบริหารหนวยงาน ศึกษานิเทศก

และผูรับผิดชอบ 

การติดตาม ประเมินผลและ

สนับสนุนการตรวจราชการ 

ของหนวยงานทางการศึกษา

ในพื้นที่สํานักงานศึกษาธิการภาค

ทุกสังกัดจํานวน 200 คน

ผูบริหาร ศึกษานิเทศกและบุคลากร

ของสํานักงานศึกษาธิการภาคและ

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในกํากับ

 สามารถ

เชื่อมโยงติดตอสื่อสารถึงกัน

ไดทุกระดับและสนับสนุนการตรวจ

ราชการในระดับจังหวัด

ของสํานักงานศึกษาธิการภาค

ที่มีประสิทธิภาพ มีความเปนเอกภาพ

 ประสานงานเชื่อมโยงติดตอสื่อสาร

กันไดอยางรวดเร็วทันสถานการณ

1,400,000         ต.ค.63-ก.ย.64 ศธภ.9 6 20 2 6 11 5
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                                                   สวนที่ 5 

การติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
 
 

การกำกับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนกิจกรรม
ที ่สำคัญที ่มุ งรวบรวม และวิเคราะหขอมูลทั ้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื ่อเสนอใหผู ร ับผิดชอบการ
ดำเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ไดทราบเปนระยะ ๆ สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จึงไดกำหนด
แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใหสามารถนำผล
ประเมินมาใชในการวางแผนในปตอไป 

ท้ังนี้ เพ่ือใหมีการปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเปาหมายของโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ  
ใหเหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในระหวางป และในปตอไปได ตลอดจนเกิดผล
การประเมินมาใชในการวางแผนในปตอไป การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตัิราชการประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
  1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการที่กำหนดไวโดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลาท่ี
ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ 
  2. เพื่อทราบปญหาอุปสรรคการดำเนินงานเปนระยะ ๆ นำไปสูการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ประจำป
ในชวงเวลาท่ีเหมาะสม 
  3. เพื ่อตองการทราบผลสัมฤทธิ ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำป 
เพ่ือนำไปใชประโยชนในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปในระยะตอไป 
 4. เพ่ือตองการทราบประโยชนท่ีไดจากแผนปฏิบัติราชการประจำป ในดานการบริหารและการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  การติดตามและรายงาน เปนการติดตามและรายงานความกาวหนาของแผนงาน/โครงการ โดยพิจารณา
จากผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกำหนดในแผนงาน/โครงการ  

การรายงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำป ซึ่งเปน
รายงานผลการดำเนินงานของแตละโครงการเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กำหนดไวในแตละยุทธศาสตรของ
แผนฯ พรอมปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยรายงานการดำเนินงานเปนรายไตรมาส  และรายงานตาม
กำหนดเวลา ดังนี้ 

ไตรมาสท่ี 1 ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม – ธันวาคม 
     รายงานภายในวันท่ี 29 มกราคม 

ไตรมาสท่ี 2 ผลการดำเนินงานมกราคม – มีนาคม 
รายงานภายในวันท่ี 9 เมษายน 

 ไตรมาสท่ี 3 ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน – มิถุนายน 
        รายงานภายในวันท่ี 9 กรกฎาคม 
  ไตรมาสท่ี 4 ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม – กันยายน 
                 รายงานภายในวนัท่ี 9 ตุลาคม  
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  การประเมินผลเม่ือสิ้นสุดแผน เปนการประเมินผลลัพธตามตัวชี้วัดท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เม่ือสิ้นปงบประมาณ  โดยมีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

  -กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนฯ 

  -การเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินท่ีจัดทำข้ึนเพ่ือเก็บ

ขอมูลเม่ือสิ้นปงบประมาณ และรวบรวมขอมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส 

  สรุปรายงานผล   

  การสรุปรายงานผลท่ีเก่ียวของตอสาธารณชนเม่ือสิ้นปงบประมาณ รวมถึงการนำเสนอขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะในการดำเนินการหรือปรับแผนปฏิบัติการในปตอไป 
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คณะผูจัดทำ 

นายพงษพิศาล  ชินสำราญ   รองศึกษาธิการภาค 8            ที่ปรึกษา 
ปฏิบัติหนาที่ศึกษาธิการภาค 9     

นายโกเมศ  กล่ันสมจิตต  นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ        ที่ปรึกษา 
ปฏิบัติหนาที่รองศึกษาธิการภาค 9    

นางจันทรา  เกียรติลุนสงฆ  ผูอำนวยการกลุมยุทธศาสตรการศึกษา       คณะผูจัดทำ 

นางสาวทัศนีย  ชางชุบ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ        คณะผูจัดทำ 

นายสัจจา  จุนบุญ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ        คณะผูจัดทำ 

นางสาวสุภาภรณ  นฤภัย  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ        คณะผูจัดทำ 
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สำนักงานศึกษาธกิารภาค 9 
410/1 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมอืง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 

โทรศัพท์ 038 512 190 โทรสาร 038 512 191 
http://www.reo9.obec.in.th 
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