ส่วนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก ๖ เมษายน ๒๕๖๐
มาตรา ๕๔ รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย
รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดําเนินการ กํากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการ ให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย
การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ ตาม
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ในการดํ า เนิ น การให้ เ ด็ ก เล็ ก ได้ รั บ การดู แ ลและพั ฒ นาตามวรรคสอง หรื อ ให้ ป ระชาชนได้ รั บ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดําเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตามความถนัดของตน
ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา
และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือ
ใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อน
ภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดให้การบริหารจัดการ
กองทุน เป็นอิสระและกําหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้นําร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 25602579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ..2561 จุ ดเน้ นนโยบายของรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึ กษาธิ การ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเชื่อมโยงกับอํานาจหน้าที่
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกําหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สําหรับการจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติได้ดําเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ ดังนี้
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วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ งคั่ง ยั่งยื น เป็นประเทศพั ฒนาแล้วด้ วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป้าหมาย
1. ความมั่นคง
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่นําไปสู่
การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชน
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต
มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา
2. ความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มรายได้สูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
2.2 เศรษฐกิ จ มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น สู ง สามารถสร้ า งรายได้ ทั้ ง ภายใน
และภายนอกประเทศ สร้ างฐานเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่งอนาคต และเป็นจุดสํา คัญของการเชื่ อ มโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาค
และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
3. ความยั่งยืน
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริ ญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ
ของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
2. เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม
3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ
4. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม
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ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1.3 การรั ก ษาความมั่ น คงภายใน และความสงบเรี ย บร้ อ ยภายใน
ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโต
ของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มี
ขนาดที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและ
เป็นสากล
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สําหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่ง
เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สําคัญ คือ
1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิตอิ ย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไข
ที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคม
คุณภาพ มี ที่ ยื น และเปิ ด โอกาสให้ กั บทุ ก คนในสั งคมได้ ดํา เนิ นชี วิต ที่ดี มี ค วามสุข และอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า ง
สมานฉันท์
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2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สําหรับคนไทย
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่ า งมีคุ ณภาพ รวมถึ งการสร้ า งคนให้ ใ ช้ป ระโยชน์ แ ละอยู่กั บ สิ่ง แวดล้ อมอย่ า งเกื้ อ กู ล อนุ รั กษ์ ฟื้ น ฟู
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4) ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ
20 ปี มาเป็นกรอบในการกําหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับ
กรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”
6) ยึด “หลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้
3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทํางาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิ ภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมี
บทบาทนําและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก
เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กําหนดเป้าหมายรวมการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
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1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ ดี ข องสั ง คม มี ค วามเป็ น พลเมื อ งตื่ น รู้ มี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว ได้ อ ย่ า งรู้ เ ท่ า ทั น สถานการณ์
มีความรับผิดชอบและทําประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ ดี มีความเจริญงอกงามทางจิต
วิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
2. ความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบ
การผลิ ตและให้ บริการจากฐานรายได้ เดิม ที่มีมู ล ค่าเพิ่ม สูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริ การ
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่
ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศ ประกอบด้ ว ย 10 ยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.ยุ ทธศาสตร์ที่ 1 การเสริ มสร้างและพั ฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ ความสํ าคัญกั บการ
วางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความ สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี
มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยใน
ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะ
ความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทาง
สังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกัน
พัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมสําคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดํารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ 21
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
2.1 เป้าหมายการพัฒนา
2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.2 ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อน
การมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
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2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
เป้ า หมาย 3 คนไทยมี ก ารศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล และมี
ความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ํากว่า 500
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85

3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้
ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง
3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า
3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่
เหมาะสม
3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
มีความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะการทํางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ
2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนา
ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบําเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแล
สุขภาพ การทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต
3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่
มุ่งการฝึก ทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้
แนะนํา และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับ
8

ระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง
3.3.3 ส่ ง เสริ ม มาตรการสร้ า งแรงจู ง ใจให้ สถานประกอบการขนาดกลางที่ มี
ศักยภาพ เข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี่
เลี้ยงให้ร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน
3.3.6 จัดทําสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบ
อุปกรณ์ สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จํากัดเวลาและสถานที่ และใช้
มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก
3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต
อาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบ
การจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคน
สามารถ เข้าถึงได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทําวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนา
ในพื้นที่
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ให้ความสําคัญกับ
การดําเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและ สาธารณสุข
รวมทั้ ง การปิ ด ช่ อ งว่ า งการคุ้ ม ครองทางสั ง คมในประเทศไทยซึ่ ง เป็ น การดํ า เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งจากที่ ไ ด้
ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและ
การใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจ และสั งคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนั บสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความ
ช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพิ่มผลิตภาพสําหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ําสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และ
ผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อ
สังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึง
ปั จจั ยการผลิ ตคุ ณภาพดี ที่ ราคาเป็ นธรรม เป็ น ต้ น และในขณะเดี ย วกั น ก็ ต้ อ งเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้
งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ํา
1. วัตถุประสงค์
1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เท่ากับร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจ
สังคมและระหว่างพื้นที่
ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์
คะแนน ร้อยละ 50 มีจํานวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพื้นที่ และภูมิภาคลดลง
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ําสุดให้
สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยาย
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การคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม และการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย
3.1.1 ขยายโอกาสการเข้ าถึ งการศึ กษาที่ มี คุ ณภาพให้ แ ก่ เด็ กและเยาวชน
ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพ
ร่างกายการดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน
การสนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจนของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพื่อป้องกันไม่ให้
เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน
3.2 การกระจายการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ ทั้ ง ด้ า นการศึ ก ษา สาธารณสุ ข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ ครอบคลุมและทั่วถึง
3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความ
เท่าเทียมกัน มากขึ้นระหว่างพื้นที่ โดย 1) กําหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจาย
ตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทาง
ความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน เพิ่มโอกาสในการพัฒนาครู 2) สร้างระบบความรับผิดชอบ Accountability)
ของการจัดการศึกษา โดยนําผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน 3) ขยาย
การจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่
ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน
3.2.4 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม
พร้อมทั้ง ส่งเสริมบทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็น
ท้าทายที่ต้องเร่งดําเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร
ธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็น
วงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรี ยมความพร้ อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่ม ขีดความสามารถ
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
1. วัตถุประสงค์
1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความสําคัญเป็นลําดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ําสําคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน
ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนําไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกําจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง
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3. แนวทางการพัฒนา
3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ
ขยะน้ําเสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมือง
สีเขียวเพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางดําเนินงาน ดังนี้
3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดัน
กฎหมายและกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์
เพื่อให้เกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง
คั่งและยั่งยืน ให้ความสําคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทาง
ความคิดและอุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและ
การเตรียม การรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้ง
ป้องกันปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ
1.2 เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกกําลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการ
บริหาร จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคาม
ทั้งภัยทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
1.3 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการ
รักษาความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของ
ประเทศ
ตัวชี้วัด 1.1 จํานวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1.2 จํานวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดําริเพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่ม
ประเทศ สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่
ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ตัวชี้วัด 4.4 จํานวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง
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3. แนวทางการพัฒนา
3.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธํารงไว้ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ
3.1.1 สร้างจิตสํานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธํารงรักษาสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสําคัญ พร้อมทั้งกําหนดมาตรการ
เพื่อป้องกันการกระทําที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ
3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและ
พัฒนาภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและคํานึงถึง
ความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง
3.1.3 ป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหาความไม่ สงบในจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ โดย
กระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ บนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ เพื่อขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพื้นที่
3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
3.2.7 ดําเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับ
ภูมิภาคและพหุภาคี เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถ
แลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ อาทิ ปัญหายาเสพติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์
ความมั่นคงด้าน ไซเบอร์ ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ํา และสถานการณ์
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นๆ
5. ยุ ทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจั ดการในภาครั ฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาสําคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบ
ผลสําเร็จบรรลุเป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอํานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม
ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล
1.3 เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
1.4 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอํานวยความสะดวก
ด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น
ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อ
สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
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3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มี
ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
3.1.1 กํ าหนดภารกิ จ ขอบเขตอํ า นาจหน้ าที่ ข องราชการบริ ห ารส่ ว นกลาง
ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ําซ้อน
3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสานึกในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่ม
ในสังคม ผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่
กับการปลูกฝังจิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและ
การรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทําผิดหรือ
ผู้กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2) พัฒนากลไกและระบบการดําเนินงานที่ทําให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของข้าราชการ
และผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในการใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และกําหนดขั้นตอนการลงโทษผู้ไม่
ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระทําอย่างจริงจัง
7) พั ฒ นาสร้ า งเครื อ ข่ า ยและคุ้ ม ครองการแจ้ ง เบาะแสการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบในกลุ่มประชาชน
3.5.2 ป้องกันการทุจริต
3) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการดําเนินงานในการกําหนดมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง
4) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ให้สามารถเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบที่บูรณาการการทํางานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์
7. ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 8 การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จั ย และนวั ต กรรม
ให้ความสําคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้
ความสําคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออํานวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ
เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และยกระดั บ ความสามารถด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
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ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้: ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร
และระบบมาตรฐาน
ตัวชี้วัด 1.4 จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร
10,000 คน
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม
3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีเพื่อผู้พิการ เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไก
การดํ าเนินงานอย่ างเป็นเครือข่ ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนหรือชุมชน
3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย
1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology :T)
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M) 2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ
3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทํา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใช้เป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นําไปใช้เป็นกรอบและแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สําหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่
สําคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมี
งานทํ า และสร้ า งงานได้ ภายใต้ บ ริ บ ทเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศและของโลกที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ย
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดัก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25602579 ได้กําหนดสาระสําคัญสําหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ
(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้
วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
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3. เพื่ อ พั ฒ นาสัง คมไทยให้ เ ป็ นสั งคมแห่ ง การเรี ย นรู้ และคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม รู้ จั ก
สามัคคี และร่วมมือผนึกกําลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนําประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา
ภายในประเทศลดลง
ยุทธศาสตร์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
ปัจจัยและเงื่อนไขความสําเร็จ
การดําเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่กําหนดไว้ใน
แผนการศึ ก ษาแห่ง ชาติจ ะประสบผลสํ า เร็ จ ตามที่ ร ะบุไ ว้ ใ นแต่ ล ะยุท ธศาสตร์แ ละแนวทางการพัฒ นา
หน่วยงานทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมาย
ความสําเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้อง
ดําเนินการ ดังนี้
1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคม
ในการสนับสนุนส่งเสริ มการพั ฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ
2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การดําเนินงานของแผนฯ ของ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ทุ ก หน่ ว ยงานทุ ก ระดั บ เพื่ อให้ การขั บเคลื่ อนแผนฯ ไปสู่ การปฏิ บั ติ มี การบริ หารจั ด การและ
การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา
มีคณะกรรมการกํากับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการนําไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไก
สนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม
3. การปรับ เปลี่ย นกระบวนทัศ น์ข องการจัด การศึก ษา จากการเป็น ผู ้จัด การ
ศึกษาโดยรัฐมาเป็นการจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม
และทั่วถึง (Inclusive Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
4. การจั ด ให้ แ ผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ เ ป็ น เสมื อ นแผนงบประมาณด้ า นการจั ด
การศึกษาของรัฐ ระบบการจัดสรรงบประมาณประจําปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนาที่
กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพื่อให้การดําเนินงาน
พัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนากําลังคนตาม
ความต้องการของตลาดงานและประเทศ เพื่อการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่กําหนด
5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้าง
การบริหารงานให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอํานาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่
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ระดับภูมิภาคและสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละ
ระดับให้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการ
การศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงาน
ต่อสาธารณชนจะเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ และความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการกํากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
7. การปฏิ รู ป ระบบทรั พยากรและการเงิ น เพื่ อ การศึ ก ษา เพื่ อ ให้ รั ฐ สามารถใช้
เครื่องมือทางการเงินในการกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและ
นโยบายรัฐบาล
4. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
โดยได้กําหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ดําเนินการให้มีการปฏิรูป
ด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
องค์ประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่สําคัญยิ่งยวดในอันที่จะ
เชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลาย
ของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา
ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนํายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทาง
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาส
ก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพื่ อซ้ํ าเติ มปั ญหาไม่ว่ าจากผู้ มี อิ ทธิ พลในท้ องถิ่ นหรื อเจ้ าหน้ าที่ฝ่ ายบ้ านเมื อง
ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพั นธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญ หาได้
รวมทั้ง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์
ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิด
โลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
การเมือง และความมั่ นคงอาเซี ยนในกิ จการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจั ดการชายแดน การสร้างความมั่นคง
ทางทะเล การแก้ ไขปัญ หาอาชญากรรมข้ ามชาติ การสร้างความไว้ วางใจกั บประเทศเพื่อนบ้ าน และ
การเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อป้องกัน แก้ไข
ข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบ
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การพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดให้
ปั ญหายาเสพติ ด การค้ า อาวุ ธ การค้ า มนุ ษ ย์ การกระทํ า อั น เป็ น โจรสลั ด การก่ อ การร้ า ยสากลและ
อาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมาย
ที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล
การปรับปรุงระบบ การเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนํายุทธศาสตร์
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มี
ความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้ําเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพล
ในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่าง
ประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาใน
ระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้
เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนา
กําลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การศึกษา ให้สอดคล้องกับความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการ
ระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการ
สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน
โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
นโยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้
กระจายอํ านาจการบริ หารจั ดการศึ กษาสู่ สถานศึ กษา เขตพื้ นที่ การศึ กษา และองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
ตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระ
และคล่องตัวขึ้น
นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีความรู้
และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการ
เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
นโยบายที่ 4.6 พั ฒนาระบบการผลิ ตและพั ฒนาครู ที่ มี คุ ณภาพและมี จิ ตวิ ญญาณ
ของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสม
มาใช้ในการเรี ยนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล
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การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม
นโยบายที่ 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่
เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกําลังคนในสาขาที่
ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทํางาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถ
ไปทํางานในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยี
โดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
นโยบายที่ 9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิต
และบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสําคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหา
การจัดการขยะเป็นลําดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกําจัดขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กําจัดขยะในพื้นที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให้ดําเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบ
มาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยกําหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน สําหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะ
ติดเชื้อจะพัฒนาระบบกํากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลด
ความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุให้ความสําคัญในการจัดการอย่างครบวงจร
และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายที่ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จําเป็น สร้างภาระแก่ประชาชน
เกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการ
จากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ําซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
5. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564)
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ กําหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดําเนินการด้านความมั่นคงของ
ภาครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติและ
ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดยกําหนดกรอบความคิดหลักจากการกําหนดนโยบายได้คํานึงถึง
ค่านิยมหลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้
วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุก
ในประชาคมอาเซียนและดําเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”
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นโยบายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี ดังนี้
ส่วนที่ 1 นโยบายสําคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ. เป็นหน่วยหลัก)
เกี่ยวข้องใน 3 นโยบาย
1. นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉั นท์ ในชาติ
2.4) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก ความภาคภูมิใจ
ในความเป็นชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
3. นโยบายที่ 3 ป้ องกั นและแก้ ไขการก่ อความไม่ สงบในจั งหวั ดชายแดนภาคใต้
3.3) เสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นพลังใน
การเข้าถึงประชาชน
6. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดทําขึ้นเพื่อให้
หน่วยงานของรัฐนําไปใช้เป็นแนวทางในการกําหนดลําดับความสําคัญของภารกิจหน่วยงานและใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และใช้เป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นการวางรากฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศในระยะยาวต่อไป
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้กําหนดไว้
6 ยุทธศาสตร์และ 1 รายการค่าดําเนินการภาครัฐ คือ
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสร้างการเติบโตจากภายใน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ําและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
7. รายการค่าดําเนินการภาครัฐ
โดยในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ได้แก่ 1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติ 1.2 การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 1.3 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 1.5 การป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้แก่ 2.6
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 2.7 การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ได้แก่ 3.1 การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัย 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสร้างการเติบโต
จากภายใน ได้แก่ 4.4 การส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ําและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้แก่ 5.2 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ได้แก่ 6.1
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายละเอียด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด นโยบายการจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
1.1.1 สร้างจิตสํานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหนและธํารงไว้ซึ่งการเทิดทูน
พิทักษ์ รักษาถวายพระเกียรติและถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งพัฒนา
ประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของกลไกเพื่อป้องกันและปราบปรามการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินงานตามพระราชประสงค์
1.1.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานและแนวพระราชดําริกับทุกภาคส่วนและต่างประเทศ
1.2 การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
- สั งคมมี ความสมานฉันท์ ผู้ เห็ นต่างทางความคิ ดของคนในชาติ สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติ ร่วมกันสร้างความรักความสามัคคี เพื่อนําไปสู่ความมั่นคงของชาติและประโยชน์สุขของ
ประชาชน
ตัวชี้วัด
- ความขัดแย้งของประชาชนในมิติที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
1.2.1 ปลูกฝัง สร้างความรู้ความเข้าใจในทัศนคติความเป็นไทยและวิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก
1.2.2 ส่ ง เสริ ม ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ บทบาทและความสํ า คั ญ ของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย รวมทั้งหลักการทรงงานและแนวพระราชดําริกับทุกภาคส่วนและ
ต่างประเทศ
1.2.3 สร้างความรู้ความเข้าใจสําหรับประชาชนในการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน
ความแตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง
1.2.4 ส่งเสริมการให้ความรู้และสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องควบคู่
กั บ การดํ าเนิ นมาตรการทางกฎหมายเพื่ อควบคุ มการบิ ดเบื อนและนํ าเสนอข้ อมู ลซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่ อ
ความมั่นคง
1.3 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
- ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 อําเภอของสงขลา ทั้งใน
เขตเมือง ชุมชน และหมู่บ้านเป้าหมาย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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- ประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายมีโอกาสทางการศึกษาและความรู้ ความเข้าใจ
หลักศาสนาที่ถูกต้องสามารถดําเนินชีวิตร่วมกันได้อย่างปกติสุขในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
- ภาคประชาชน เอกชน และภาคส่วนอื่นๆ มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือภาครัฐ
ในการแก้ไขความขัดแยงโดยสันติวิธี
ตัวชี้วัด
- จํานวนนักเรียนและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาต่อในสถาบัน
ของรัฐในทุกระดับชั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
- ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เป้าหมายสามารถจัดกิจกรรมร่วมกันแบบสังคม
พหุวัฒนธรรม
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
1.3.2 สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินพัฒนางานด้านการอํานวยความยุติธรรม และช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
1.3.4.พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพื้นที่และ
การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา
1.3.5 สนับ สนุนกิจกรรมหลักทางศาสนาและการเผยแพร่ศิ ล ปวัฒนธรรมที่
ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
1.3.7 ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดความรุนแรง โดยยึดมั่นแนวทาง
สันติวิธี ทั้งการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับผู้ที่เห็นต่างจากรัฐ และสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบ รวมทั้งพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของกําลังประชาชนและ
กําลังประจําถิ่นให้พร้อมในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เป้าหมาย (Safety Zone)
1.5 การป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
- เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชาชน ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติด หมู่บ้าน/ชุมชน พื้นที่เป้าหมายมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบําบัดรักษาครบตามแผนที่กําหนด ติดตาม
ดูแล ช่วยเหลือตามกําหนด
ตัวชี้วัด
- ผู้เสพรายใหม่ ไม่เกินร้อยละ 7
- ร้ อ ยละ 90 ของผู้ ป่ ว ยที่ ใ ช้ ย าเสพติ ด ที่ ห ยุ ด เสพต่ อ เนื่ อ ง 3 เดื อ นหลั ง
จําหน่ายจากการบําบัดรักษาทุกระบบ
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
1.5.1 สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงานและ
ประชากรกลุ่มเสี่ยงโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่งเสริมสถาบันครอบครัว สถานศึกษา สถานประกอบการ
หมู่บ้าน/ชุมชนให้มีบทบาทสําคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังค่านิยมถูกต้องเพื่อป้องกันปัญหา
ยาเสพติด
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.6 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
- เพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียมทางสังคมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล
ตัวชี้วัด
- ผลการจั ดอันดับขี ดความสามารถในการพั ฒนาเศรษฐกิ จดิ จิ ทั ลของประเทศ
ดีขึ้นไม่น้อยกว่า 2 อันดับ (ตามการจัดอันดับ Network Readiness Index : NRI)
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
2.6.1 ส่งเสริมการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตทุกหมู่บ้าน และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและบริการดิจิทัลเพื่อยกระดับความสามารถทางเศรษฐกิจและสร้างความเท่าเทียม
ทางสังคมรวมทั้งประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นAsian Digital Hub
2.6.2.สนับสนุนการปรับเปลี่ยนคุณภาพกระบวนการทํางานและบริการของภาครัฐ
สู่ระบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและมั่งคงปลอดภัย
2.6.3 ส่งเสริมการให้ความรูแ้ ละเพิม่ ทักษะด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลแก่ประชาชน
และผู้ทํางานทุกสาขา
2.7 การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าหมายเชิงยุทศาสตร์
- วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้ นฐาน และปัจจัยเอื้อที่ส นับสนุนการวิ จัยและ
นวัตกรรม
ตัวชี้วัด
- องค์ความรู้ที่สามารถนําไปแก้ปัญหาสังคม ชุมชน ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิต ประชาชนในเรื่องสําคัญตามนโยบายรัฐบาลไม่น้อยกว่า 5 ประเด็น
- องค์ ค วามรู้ ส ามารถนํ า ไปต่ อ ยอดเชิ ง ลึ ก หรื อ นํ า ไปใช้ แ ก้ ไ ขปั ญ หาการ
ดําเนินงานของหน่วยงานร้อยละ 50
- บุคลการด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 คน
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
2.7.3 สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและนวัตกรรม นําองค์ความรู้ที่ได้จาก
การวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ไปใช้เพื่ออ้างอิงและ/หรือต่อยอด
2.7.5 ส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสม
รวมทั้งสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการวิจัย และมาตรฐานอุตสาหกรรมตลอดจนส่งเสริมการผลิตและ
เพิ่มสัดส่วนบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการตามสาขายุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
ประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
- คนไทยทุกช่วงวัยมีศักยภาพ ความมั่นคงในชีวิต และมีครอบครัวที่เข้มแข็งอบอุ่น
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ตัวชี้วัด
- ร้อยละ 75 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
- ร้อยละ 80 ของครอบครัวมีความเข้มแข็งอบอุ่น
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
3.1.2 ส่งเสริมให้ประชากรแต่ละช่วงวัยเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และบริการ
ต่างๆ ของภาครัฐ สร้างโอกาสทางการศึกษาสําหรับกลุ่มด้อยโอกาส และการพัฒนาทักษะอาชีพสําหรับ
แรงงานเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงในชีวิต
3.1.3 ส่งเสริมการสร้างความอบอุ่น จริยธรรมและคุณธรรมในกลุ่มปฐมวัย
วัยเรียน วัยแรงงานและวัยผู้สูงอายุ ตลอดจนภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กวัยรุ่น
3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
- ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง ตอบสนองความต้องการของคน
ทุกช่วงวัยและมีศักยภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัด
- อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD
ดีขึ้นจากปี 2560 ไม่น้อยกว่า 2 อันดับ
- ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
- ร้อยละของกําลังแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับชั้นมัธยม
ศึกษาตอนต้นขึ้นไปเพิ่มขึ้น ร้อยละ 55.75
- ร้ อ ยละของสถานศึ กษาที่ ได้ รั บบริ การอิ นเทอร์ เน็ ตความเร็ วสู ง (ความเร็ ว
ไม่ต่ํากว่า 30 Mbps) ร้อยละ 90
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
3.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และกระบวนการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม พลศึกษา และคุณลักษณะที่จําเป็นสําหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบ
สหวิทยาการ การปฏิบัติจริง การสร้างสมรรถนะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชาหรืออาชีพตาม
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน รวมทั้งเร่งรัดการยกระดับการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษา
3.2.2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบและมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา
พัฒนาระบบและกลไกลการทดสอบ การวัดและการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนในทุก
ระดับ การศึกษา ทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาระบบคลังข้อสอบเพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน ครอบคลุมการวัดความรู้ ทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน รวมทั้งพัฒนามาตรฐานและระบบ
การประเมินคุณภาพสถานศึกษาทั้งการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
3.2.3 ส่ ง เสริ ม การผลิต และพั ฒ นาคุ ณ ภาพครู คณาจารย์ และบุค ลากร
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการผลิตและพัฒนาครู ตามความต้องการใช้ครูทั้งเชิงปริมาณและ
คุณ ภาพพั ฒ นาสถาบัน การศึ ก ษาที่ เป็ น หน่ ว ยผลิ ต ครู แ ละสถานศึ ก ษาที่ เ ป็ น หน่ ว ยปฏิ บัติ ก ารสอนให้ มี
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คุณภาพและมาตรฐานในสาขาวิชาที่สถาบันการศึกษาเชี่ยวชาญ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ (Facilitator) ผู้กระตุ้นแรงจูงใจ (Motivation) ผู้สร้างแรง
บันดาลใจ (Inspiration) ผู้ให้คําปรึกษาและชี้แนะ (Coaching & Mentoring) และเพื่อแก้ปัญหาการสอน
ไม่ตรงวุฒิ สอนคละชั้น และการสอนในสาขาขาดแคลนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
3.2.5 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมโยงผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย รวมทั้งการจัดการศึกษา
ทางไกล ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู ตลอดจน
เสริมสร้างโอกาสให้ผู้เรียนรู้มีการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพสนับสนุนการบูรณาการโครงข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคมเพื่อการศึกษา และการบูรณาการฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยง
และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.6 ส่งเสริมการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5ปี) การจัดการศึกษากลุ่มเฉพาะ
ด้านเฉพาะทาง และกลุ่มที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา การบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กทุกสังกัด บูรณาการฐานข้อมูลและพัฒนาระบบติดตามเด็กออกกลางคันและเด็กที่อยู่นอก
ระบบการศึกษา สร้างกลไกลความร่วมมือพัฒนาระบบการสะสมและเทียบโอนผลการเรียนการศึกษา
ในระบบ นอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณ์จากการทํางาน รวมทั้งปรับระบบการศึกษา
ให้ผู้เรียนสายสามัญและสายอาชีพเรียนข้ามสายได้ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความ
หลากหลายเอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสร้างการเติบโต
จากภายใน
4.4 การส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
- ประชาชนสามารถดํารงชีวิต โดยพึงพาตนเองได้อย่างมั่นคง พอประมาณ
ตัวชี้วัด
- จํานวนชุมชนที่มีการฟื้นฟูแหล่งอาหาร พืชท้องถิ่นของชุมชน และความ
หลากหลายทางชีวภาพ
- จํานวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนําหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงไปใช้ ในการ
ดําเนินชีวิต
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
4.4.1 ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 38 แห่ง
และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง โดยสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมอาชีพ ฟื้นฟู
และอนุรักษ์ทรัพยากร รวมทั้งพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
4.4.2 ส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละการถ่ า ยทอดเผยแพร่ โ ครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริพัฒนาขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
4.4.3 สนั บสนุนโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ ใ นด้านการเกษตร
การพัฒนาแหล่งน้ํา สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การส่งเสริมอาชีพ การคมนาคมและการสื่อสาร สวัสดิการ
สังคม และการศึกษา การพัฒนาแบบบูรณาการและอื่นๆ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้เกิด
ความ “พออยู่ พอกิน” สามารถพึ่งพาตนเองได้
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ําและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5.2 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
- ขยะได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดีขึ้น
ตัวชี้วัด
- ขยะมูลฝอยชุมชนมีการนํากลับมาใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 5.37 ล้านตัน
- ขยะมูลฝอยชุมชน 10.74 ล้านตัน ของเสียอันตรายชุมชน 0.087 ล้านตัน
มูลฝอยติดเชื้อ 0.048 ล้านตัน และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย 2.24 ล้านตัน ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้อง
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
5.2.1 ส่ ง เสริ ม การลดการเกิ ด ขยะมู ล ฝอยที่ ต้ น ทาง เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตราย และการนําขยะ
ไปใช้ ป ระโยชน์ ร วมถึ ง ตั้ ง พื้ น ที่ ต้ น แบบในการลดและคั ด แยกขยะ ดู แ ลคุ ณ ภาพชี วิ ต ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
- สังคมไทยมีภาพลักษณ์การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตดีขึ้น
ตัวชี้วัด
- ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตเปลี่ยนแปลงดีขึ้น โดยประเทศไทย
ได้รับการประเมินค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 44
ในปี 2561
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
6.1.1 สนับสนุนการสร้างจิตสํานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม
จริยธรรม การรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและ
ประยุ ก ต์ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น เครื่ อ งมื อ และให้ ใ ช้ กั บ ทุ ก กลุ่ ม ในสั ง คมสนั บ สนุ น
การขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ของนักการเมือง ข้าราชการ ภาคธุรกิจ เอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อการ
ต่อต้านทุจริต เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต รวมถึง
การตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ
6.1.2 เสริมสร้างกลไกลการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อยับยั้ง และสกัดกั้น
การทุจริต ปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ให้มีประสิทธิภาพเท่าทันต่อพลวัตของ
การทุจริตและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล นําไปสู่ระบบราชการที่โปร่งใส
7. จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ ง ในวั น ที่ 20
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ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้มอบนโยบายและ
จุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสําคัญ
7.1 น้อ มนํา แนวพระราชดํา ริ สืบ สานพระราชปณิ ธ านและพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์
ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้
1) พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร มีใจความสําคัญว่า (1) “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้
นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง (2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้าง
บุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)”
2) สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา
(1) นักเรียน
“ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ําใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้าหลัง
มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ลําดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น
แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555)
“ครู ไ ม่ จํ า เป็ น ต้ อ งมี ค วามรู้ ท างเทคโนโลยี ม าก แต่ ต้ อ งมุ่ ง ปลู ก ฝั ง ความดี ใ ห้
นักเรียน ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทําเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555)
“เราต้ อ งฝึ ก หั ด ให้ นั ก เรี ย นรู้ จั ก ทํ า งานร่ ว มกั น เป็ น กลุ่ ม เป็ น หมู่ ค ณะมากขึ้ น
จะได้มีความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค.2555)
“ทําเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555)
(2) ครู
“เรื่องครูมีความสําคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครูเพราะ จํานวน
ไม่พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผล
ตามที่ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูก
จิตสํานึกโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทาง
วิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ
มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพื่อจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน
ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย.2555)
“ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”
(6 มิ.ย.2555)
“ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตําราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้
ตําแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน
ระบบไม่ ยุ ติ ธ รรม เราต้ อ งเปลี่ย นระเบีย บตรงจุด นี้ การสอนหนัง สือ ต้อ งถือ ว่ า เป็น ความดี ค วามชอบ
หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค.2555)
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“ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียน
ต้องการรู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัว
ก็ตาม” (5 ก.ค.2555)
7.2 การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา
ที่จะดําเนินการ 6 ด้าน คือ
(1) ความมั่นคง
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
7.3 จุดเน้นการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
1) ดําเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
2) ทุ กโครงการของกระทรวงศึ กษาธิ การต้ องเน้ นความโปร่ งใส และต่ อต้ านการทุ จริ ต
คอร์รัปชั่น
3) กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดําเนินการ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ….
4) ดําเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการดําเนินการเป็นรูปธรรม
7.4 จุดเน้นสําคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดําเนินงานและโครงการสําคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็นหลักในการดําเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
1) ด้านความมั่นคง
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
เน้นการเรียนการสอน เพื่อเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพื่อนช่วยเพื่อน
โดยใช้รูปแบบ Active Learning
2) ด้านการผลิต พัฒนากําลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2.1) การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา
2.1.1) พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดสํานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
2.1.2) ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ด้วยการอบรม
โดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย
2.1.3) พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560
จะดําเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
27

3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แนวทางหลัก
3.1) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.1.1) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
1) สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน รั บ ผิ ด ชอบดู เ ด็ ก
ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 2 (เด็กอายุ 4 - 5 ปี)
2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์เด็กเล็ก
(เด็กอายุ 3 ปี)
3.1.2) การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
1) เรื่องคุณธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน
และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทาง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ
และโครงการยุวทูตความดี
2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”
3.1.3) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชาซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชา
ภูมิศาสตร์ ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุน
ช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
3) เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการ
ปรับปรุงห้องสมุด
4) เน้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ใน
ห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อย โดยเฉพาะ
รองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education
3.1.4) การวัดและประเมินผล
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนนสูงขึ้น
2) การประเมินผล O–Net ในวิชาสังคมศึกษาให้สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ประเมิน สําหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ
3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดําเนินการในรูป
คณะทํางานออกข้อสอบ
3.2) การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1) การสรรหาครู
1) โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดําเนินการสรรหาครู
(การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตาม พร้อมการพัฒนา)
2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู
3.2.2) การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน
3.2.3) การพัฒนาครู การอบรมครู
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1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ
และการได้รับใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ
2) หน่วยดําเนินการ ให้หน่วยงานกลางการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
บริหารจัดการ
4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบ
ข้ อมู ลสารสนเทศเพื่ อการศึ กษา ด้ านสื่ อและองค์ ความรู้ รวมถึ งการพั ฒนาบุ คลากรให้ ใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสร้างความ
เท่าเทียมในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House
5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
การสร้างจิตสํานึก/ความตระหนักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
6) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
6.1) เรื่องกฎหมาย
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา เพื่อรองรับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน
6.2) ปรับโครงสร้างการบริหารราชการทั้งภายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ปรั บ ปรุ ง ภารกิจ งานของหน่ว ยงานภายในส่ว นกลางเพื ่อ ลดความ
ซ้ํ า ซ้อ นในการทํ า งาน และปรั บ ปรุ ง การบริห ารงานเพื ่ อ รองรับ สํ า นัก งานศึก ษาธิก ารภาคและ
สํานักงานศึกษาธิ การจั งหวัด
7.5 การขับเคลื่อน กํากับและการติดตามการนําจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
1) จัดทําแผนปฏิบัติการตามจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน
2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดกรอบการติดตาม ประเมินผล
และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
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8. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) โดยได้ น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใ ช้เป็นกรอบในการ
ดําเนินงาน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยกําหนดสาระสําคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ
1. คุ ณภาพการศึ กษาของไทยดี ข้ึ น คนไทยมี คุ ณธรรมจริ ยธรรม มี ภู มิ คุ้ มกั นต่ อการ
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กําลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริ หารจั ดการการศึ กษามี ประสิ ทธิ ภาพ และทุ กภาคส่ วนมี ส่ วนร่ วมตามหลั ก
ธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติ
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ
6. จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี
7. ร้อยละของกําลังแรงงานที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี
9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
10. จํานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
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6. ยุ ทธศาสตร์ พั ฒนาระบบบริ หารจั ดการและส่ งเสริ มให้ ทุ กภาคส่ วนมี ส่ วนร่ วมในการจั ด
การศึกษา
9. แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริ การทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6..ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การและส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการจัดการศึกษา
เป้าหมายหลัก
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กําลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน
กลยุทธ์
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี คุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริ มทักษะพัฒนา
ผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท
การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน ตําราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตําราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
4. ปรั บ ปรุ ง ระบบทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
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5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
6. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
7. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
8. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจําการที่สอนไม่ตรงวุฒิครูที่สอน
คละชั้นและครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
9. สร้างขวัญกําลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์ และบุคลกรทางการศึกษา
10. พั ฒ นาระบบบริ ห ารงานบุ ค คลของครู คณาจารย์ แ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษา
ให้มีประสิทธิภาพ
11. เร่งผลิตและพัฒนากําลังคนสาขาที่จําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล
12. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพ
ให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
14. เสริมสร้างความเข็มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคน โดยสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ
15. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง
16. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน
ในทุกกพื้นที่ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ
17. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมอย่างกว้างขวาง
18. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
19. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
มีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
20. พั ฒนาระบบเครื อข่ า ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อการศึ กษาและการบริ ห ารจั ด การ
ที่ทันสมัยและไม่ซ้ําซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
21. พัฒนากระบวนการจัดทําระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ
การรายงานผลของฐานข้ อมูลโดยเชื่อมโยงข้ อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้เป็นเอกภาพ
เป็นปัจจุบันและมีมาตรฐานเดียวกัน
22. ผลิ ตและพั ฒนาโปรแกรมประยุ กต์ หรื อสื่ อการเรี ยนรู้ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ให้ ผู้ เรี ยน
สถานศึ กษา และหน่ วยงานทางการศึ กษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นํ ามาใช้เพิ่มคุ ณภาพการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ
23. จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียงอย่างเพียงพอ
ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
24. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น
ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด
25. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ
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26. ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตอบสนองการสร้ า งอาชี พ และเพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต
ลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
27. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
28. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็น
ภาคีหุ้นส่วนกับองค์กร ทั้งภายในและต่างประเทศ
29. ส่ งเสริ มและขยายผลให้ สถานศึ กษาระดั บการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานที่ มี ความพร้ อม
พัฒนาเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในกํากับ
10. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
อํานาจหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. กฎกระทรวง แบ่ ง ส่ ว นราชการสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 120 ตอนที่ 63 ก หน้า 17-23 วันที่ 7 กรกฎาคม
2546) ไว้ดังนี้
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 8 และ มาตรา 11 แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและการส่งเสริม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) จัดทําข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษา และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) กําหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้ง
จัดสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3) พัฒนาระบบการบริหาร และส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา
(4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา
(5) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริ ม สนั บสนุ น และกํากับดูแ ลการจั ด
การศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน การศึ ก ษาเพื่ อคนพิ การ ผู้ด้อ ยโอกาสและผู้ มี ค วามสามารถพิเศษ และประสาน
ส่งเสริม การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นของเขตพื้นที่
การศึกษา
(6) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ 2 ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้
(1) สํานักอํานวยการ
(2) สํานักการคลังและสินทรัพย์
(3) สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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(4) สํานักทดสอบทางการศึกษา
(5) สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
(6) สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(7) สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
(8) สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
(9) สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
(10) สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ข้อ 3 ส่วนราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) สํานักอํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานช่ ว ยอํ า นวยการและงานเลขานุ ก าร ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานงานบริหารงาน
ทั่วไป งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และงานอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ข) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ความร่วมมือด้ านความมั่นคงของชาติ และกิจการพิเศษ รวมทั้งประชาสัม พันธ์แ ละ
เผยแพร่เกี่ยวกับงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับงานออกแบบและก่อสร้าง
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ มูลนิธิ และกองทุน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของนักเรียนนักศึกษา
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
(2) สํานักการคลังและสินทรัพย์ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุและการบริหาร
สินทรัพย์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเขตพื้นที่การศึกษา
(ข) ตรวจสอบและจัดระบบการควบคุมการใช้จ่ายเงินของทางราชการ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับเครือข่ายข้อมูลทางการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการประสาน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้นที่การศึกษา
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย
(3) สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม
(ข) เสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ค) ส่งเสริม และประสานงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
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(4) สํานักทดสอบทางการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิจัย และพัฒนาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา รวมทั้งจัดระบบ วิธีการ
ทดสอบ และพัฒนาเครื่องมือวัดมาตรฐานสําหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา และการทดสอบทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ข) ดําเนินการสอบวัดความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะระดับต่างๆ ให้กับนักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป
(ค) พัฒนาและส่งเสริมวิชาการด้านการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบและประเมินผล
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับระบบข้อมูลและทะเบียนประวัติผู้สําเร็จการศึกษา และจัดทํา
ระบบการเที ย บโอนผลการศึ ก ษา รวมทั้ ง ประสานความร่ ว มมื อ ด้ า นการทดสอบทางการศึ ก ษาทั้ ง ใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
(5) สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ส่ ง เสริ ม การนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารไปใช้ ใ นการเรี ย นการสอน
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงและเสมอภาค
(ข) วิจัยและพัฒนาต้นแบบการใช้สื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
เรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาของเทคโนโลยีและความพร้อมของบุคลากร
(ค) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริม และสนับสนุน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ง) ติดตามและประเมินผล เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพและความเสมอภาค
ในการใช้และการผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย
(6) สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทําข้อเสนอนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อเสนอนโยบายในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไป
ตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
(ข) จั ดทําและพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ การประสานนโยบายและความร่วมมือทาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับองค์กรและหน่วยงานต่างประเทศ
(ง) จัดทําข้อเสนอการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
(7) สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
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(ก) จัดทําข้อเสนอนโยบายและแผนการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
รวมทั้งประเมินและรายงานผล
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส จัดระบบสื่อและ
สิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
(ค) วิ จั ย และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนและการเรี ย นรู้ ข องคนพิ ก ารและ
ผู้ด้อยโอกาส
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
(8) สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและแสวงหา
ความร่วมมือหรือทุน เพื่อการพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการศึกษา
(ข) ดําเนินการนําร่อง เพื่อให้สามารถนํารูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานไปสู่การปฏิบัติ
(ค) ให้คําปรึกษา แนะนํา ติดตาม และประเมินผล เกี่ยวกับการนํารูปแบบและนวัตกรรม
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติ
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
(9) สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) พัฒนาระบบงาน โครงสร้างส่วนราชการ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ข) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลในความรั บ ผิ ด ชอบ ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ค) จัดทําข้อเสนอนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิด
ทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
(10) สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทํามาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ข) วิจัยและพัฒนาสื่อต้นแบบและนวัตกรรมสื่อการศึกษา รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้ และหลักสูตรสถานศึกษา
(ค) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถ
พิ เ ศษ และดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาสํ า หรั บ บุ ค คลซึ่ ง มี
ความสามารถพิเศษ
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(ง) พัฒนาระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน ระบบการเรียนรู้ที่บูรณา
การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายการเรียนรู้และการวิจัยทาง
การศึกษา รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนและประสานการพัฒนาระบบและมาตรฐานการแนะแนว
(จ) พัฒนาและส่งเสริมเกี่ยวกับภาษาไทยและการแปล
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย
13. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก โดยมีผลการวิเคราะห์ดังนี้
การวิเคราะห์ SWOT ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จุดแข็ง (Strength)
1. มี ก ารพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
เสริมสร้างโอกาส และยกระดับการศึกษาครอบคลุมทุก
พื้นที่และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
2. มีหน่วยงานที่กฎหมายให้อํานาจกําหนดแนวทางการ
บังคับใช้กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวกับการศึกษา
และการปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
3. มี ห น่ ว ยงานปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น กลไกการขั บ เคลื่ อ น
นโยบายและแผนสู่ ก ารปฏิ บั ติ และประสานงานการ
บริหารการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกระจายอยู่ทุก
จังหวัด / กลุ่มจังหวัด
4. ช่องทางการสื่อสารเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้มี
หลากหลายช่องทางให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษา
ได้อย่างทั่วถึง
5. หลั ก สู ต ร และกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน
การศึก ษานอกระบบมี ความยื ด หยุ่น ตอบสนองความ
ต้ อ งการของกลุ่ ม เป้ า หมาย และทิ ศ ทางการพั ฒ นา
ประเทศ
6. มีเครือข่ายพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ
7. มี ร ะบบเที ย บโอนความรู้ แ ละประสบการณ์ ที่
หลากหลาย และเชื่ อ มโยงการเรี ย นรู้ ทุ ก รู ป แบบเพื่ อ
ขยายโอกาสทางการศึกษา
8. มี หน่ วยงานที่ กฎหมายให้ อํ านาจออกกฎ ระเบี ยบ
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จุดอ่อน (Weakness)
1. การปรั บ ปรุ ง และประกาศใช้ ก ฎหมาย กฎ และ
ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ รู ป การบริ ห ารจั ด การ
ภาครัฐมีความล่าช้าในด้านโครงสร้างการบริหาร และ
การบริหารราชการแบบบูรณาการ
2. การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ปรากฏผลลดลงอย่างต่อเนื่อง
3. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษายัง
ไม่ถึงผู้เรียนโดยตรง
4. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่มีเสถียรภาพเพียงพอกับ
ความต้องการใช้งานของผู้รับบริการ
5. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาขาดความ
เป็นเอกภาพ และไม่เป็นปัจจุบัน
6. ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET) คะแนนเฉลี่ยต่ํากว่า
ร้อยละ 50
7. การจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวแก่ผู้เรียนไม่
สอดรับกับสภาพค่าใช้จ่ายจริง
8. ขาดการบริหารจัดการอัตรากําลังครูที่มีประสิทธิภาพ
ไม่สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริงของแต่ละ
พื้นที่
9. ระบบพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายวิชาชีพครู
ไม่สัมพันธ์กับคุณภาพผู้เรียน
10. ทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูยัง
ไม่ส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21
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การวิเคราะห์ SWOT ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ภัยคุกคาม (Threats)
โอกาส (Opportunities)
1. นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษามุ่งสร้างโอกาสทาง 1. นโยบายการศึ ก ษาระดั บ กระทรวงมี ก าร
การศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนา เปลี่ยนแปลงบ่อย ขาดความต่อเนื่อง
2. งบประมาณแผ่นดินมีจํานวนจํากัดส่งผลกระทบต่อ
ระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
2. นโยบายระดับประเทศ 20 ปีข้างหน้า เน้นการ การบริ ห ารจั ด การของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
3. นโยบายเศรษฐกิจ และสังคมดิ จิ ทัล ส่ งเสริมการ 3. กระแสวัฒนธรรมข้ามชาติและเทคโนโลยีด้านการ
เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ย และการใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล สื่อสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีผลกระทบต่อการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ การบริ ก าร ปลู ก ฝั ง และเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
และการเรียนรู้ สู่สังคมแห่งปัญญา
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
4. นโยบายรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. ประชากรวั ย เรี ย นมี แ นวโน้ ม ลดลงยากต่ อ การ
ทําให้เ กิด นวั ต กรรมแนวทางจั ดการเรี ย นรู้ STEM บริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย การวางแผน
Education เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนที่จําเป็นใน ต่อเนื่องในระยะยาว
ศตวรรษที่ 21
5. ปั ญ หายาเสพติ ด แรงงานข้ า มชาติ ผิ ด กฎหมาย
5. การเปิดประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน การค้ามนุษย์ และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
(ASEAN Socio-Cultural Community) ทําให้ครู ชายแดนและพื้ น ที่ สู ง มี ผ ลกระทบต่ อ ความมั่ น คง
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และผู้ เ รี ย นมี โ อกาส คุณภาพชีวิต และคุณภาพการศึกษาในพื้นที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายระหว่างประเทศเพื่อ 6. ความเหลื่ อมล้ํ า และช่ อ งว่า งระหว่ า งรายได้ข อง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
กลุ่มประชาชน มีผลต่อโอกาสเข้าถึงการบริการทาง
6. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติให้ความสําคัญกับ การศึกษาที่มีคุณภาพแตกต่างกัน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างโอกาสทาง 7. ภาวะปัญหาด้านโภชนาการของเด็กไทยส่งผลต่อ
การศึกษาให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คุณภาพการศึกษา
7. มาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อศึกษาเป็นแรงจูงใจให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา
8. น โ ย บ า ย รั ฐ บ าล ป รั บ เ ป ลี่ ย น ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กั บผู้ เรีย นและลั ก ษณะพื้ นที่ ข องสถานศึก ษา เป็ น
การสร้างความทั่วถึงเข้ารับบริการทางการศึกษา
9. นโยบายขับเคลื่อนการบริหารราชการด้วยกลไก
ประชารัฐ เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ทุ ก ภาคส่ ว นของ
สังคมมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1 0. จุ ด เ น้ น ข อ ง ก า ร ป ฏิ รู ป ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การประกอบวิ ช าชี พ ครู พั ฒ นาสมรรถนะและ
ความก้ า วหน้ า ตามเส้ น ทางวิ ช าชี พ ให้ กั บ ครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
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