2. ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง)
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้น้อมนาแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อใช้เป็นหลักหรือแนวทางในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศให้เป็นไปใน
ทิศทางที่เหมาะสมและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตของ
สภาพแวดล้อมโลกและภายในประเทศ โดยการกาหนดยุทธศาสตร์ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้
ความสาคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดย
นาทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้
แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่สาคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ทุน
สังคม ทุน ทางวัฒ นธรรม) ให้ ความสาคัญกับการพัฒ นาคนและสังคมไทยสู่สั งคมคุณภาพมุ่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นธรรม โดยได้กาหนด วิสัยทัศน์ เจตนารมณ์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาหมาย และตัวชี้วัด
ดังนี้
2.1 วิสัยทัศน์
ประเทศชาติมั่นคง สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนประชาชนมีความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
2.2 เจตนารมณ์
1) เพื่อยุติความขัดแข้งของคนในชาติ
2) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟื้นฟูความเชื่อมั่นภายใต้ระบบบริหารนิติบัญญัติและ
ตุลาการ เป็นการใช้พระราชอานาจของพระมหากษัตริย์ผ่านกระบวนการดังกล่าว ซึ่งเดิมรัฐบาลปกติ
ได้ใช้อานาจนั้น โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวง
3) สร้างเสถีย รภาพในทุกมิติทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สั งคมและ
วัฒนธรรม เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน
4) ยกระดับการศึกษาสร้างมาตรฐานของการดารงชีวิตของประชาชนในสังคมไทย
ตามแนวทางปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งภายใต้ ก ารปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างยั่งยืนตลอดไป
2.3 พันธกิจ
1) การสร้างความเป็นธรรมในสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ สร้างสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทาง
สั ง คมที่ มี คุ ณ ภาพอย่ า งทั่ ว ถึ ง และเท่ า เที ย ม มี โ อกาสเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรของชาติ และการบริ ก าร
ขั้นพื้นฐานของรัฐอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้เป็นสังคมที่มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างโอกาสให้มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและ
ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
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3) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยพัฒนาฐาน
การผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญา สร้าง
ความเข้ม แข็ง ภาคการเกษตรความมั่ น คงด้ านอาหารและพลั ง งาน ปรั บโครงสร้า งการผลิ ตและ
การบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงในทุกมิติกับประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ
5) ปรั บ ปรุ งการบริ ห ารจั ดการของรัฐ ให้ เกิด ความโปร่ งใส ด้ว ยการปูองกั นและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจังและยั่งยืน
2.4 เป้าหมายหลัก
1) คนและสังคมไทยมีความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้า
ในสังคมลดลง ดัชนีมวลรวมความสุขของคนไทยเพิ่มมากขึ้น และความพึงพอใจในบริการขั้นพื้นฐาน
ของรัฐเพิ่มมากขึ้น
2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มมาก
ขึน้ และสถาบันทางครอบครัวและทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสาคัญกับ
การเพิ่มการผลิตภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจของประเทศและสัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง
4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่ลดลง รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปุาไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
5) ความโปร่ ง ใสของประเทศไทยให้ มี อั น ดั บ ที่ สู ง ขึ้ น โดยดั ช นี ภ าพลั ก ษณ์ ก าร
คอร์รัปชั่นอยู่ในลาดับที่ดีขึ้น
2.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 11 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2) การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
3) การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน
4) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5) การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม
6) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7) การปรั บ ปรุ งเปลี่ ย นแปลงโครงสร้า งการบริ ห ารงานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง
8) การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
ในอนาคต ให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก
9) การปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน
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โดยส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นธรรม
ในสังคม และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มีกลยุทธ์และตัวชี้วัด ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดบริการทางสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
1) การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา โดยวัดจากอัตราผู้ เข้ารับการศึกษาต่อ
ในทุกระดับไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และการออกจากการศึกษากลางคันไม่เกินร้อยละ 5
กลยุทธ์ที่ 4 การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
3) มีการดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โครงการอบรม สัมมนา พัฒนาและศึกษาดูงานศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โครงการปรั บ ปรุ ง
แหล่ งเรี ยนรู้ ตะโละมาเนาะ โครงการก่อสร้างและการจัดตั้งอุทยานเรียนรู้ โครงการส่งเสริมคนดี
มีคุณธรรมในจังหวัด โดยจะต้องคืบหน้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2558
4) มีแผนงานในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ด้วยการพัฒ นาคุณภาพชีวิตและการศึกษา รวมทั้งสร้างและซ่อมแซมบ้าน จานวน 60 หลั ง ตาม
โครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทั้ ง นี้ จ ะต้ อ งมี
การประเมิ น ความก้ า วหน้ า ของโครงการ โดยจะต้ อ งคื บ หน้ า ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 50 เมื่ อ สิ้ น
ปีงบประมาณ 2558
5) มีการเปิดเวทีพูดคุยให้ ครบ 37 อาเภอ เพื่อให้ เกิดความร่ว มมือกันทุก
ภาคส่วนทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม และการกาหนดวิธีการในการประเมินผลความพึงพอใจ
ของประชาชน รวมทั้งมีการนาผลการเปิดเวทีการพูดคุยไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 การปฏิรูปการศึกษา
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
1) มีการผลิตครู ตามความต้องการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ตามสัดส่วนของ
จานวนนักเรียนต่อครูผู้สอน และมีการพัฒนาบุคลากรครู โดยมีการจัดงบประมาณสาหรับการวิจัย
และการศึกษาต่อของครู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนครูที่มีอยู่ในสถานศึกษาของรัฐภายใน
ปีงบประมาณ 2558
2) มี แ ผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ห ารจั ด การ และการส่ ง เสริ ม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยประเมินผลจากการนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในสถานศึกษาต่างๆ ของรัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสถานศึกษาทั้งหมด
ของรั ฐ รวมถึ ง สามารถใช้ ไ ด้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี ร ะบบบ ารุ ง รั ก ษาได้ อ ย่ า งเป็ น ระบบภายใน
ปีงบประมาณ 2558
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- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้
1) มีการผลิตครูตามความต้องการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ตามสัดส่วนของ
จานวนนักเรียนต่อครูผู้สอน ภายในปีงบประมาณ 2564 และมีการพัฒนาบุคลากรครู โดยมีการจัด
งบประมาณส าหรั บ การวิจั ย และการศึกษาต่อของครู เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี จนถึง
ปีงบประมาณ 2564
2) มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ โดยประเมิน ผลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นาไปใช้ในสถานศึกษาต่ างๆ ของรัฐ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสถานศึกษาทั้งหมดของรัฐ ภายในปีงบประมาณ 2564
กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างค่านิยม จิตสานึก และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้
1) ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทย และมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ทางศาสนาในห้วงวันสาคัญภายในปี 2558 เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับห้วงเวลา
เดี ย วกั น ของปี ที่ ผ่ า นมา และประชาชนต้ อ งเห็ น ความส าคั ญ ของวั ฒ นธรรมไทยและศาสนาต่ อ
สังคมไทย ผ่านการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยและศาสนานั้น โดยต้องมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับสูง
2) มี ก ระบวนการให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งหลั ก ธรรมค าสอนของทุ ก ศาสนาในเชิ ง
บูรณาการ โดยนาไปสู่ระบบการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ได้อย่างเป็นระบบ
และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นรูปธรรม ภายในปีงบประมาณ 2558
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทย และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทาง
ศาสนาในห้วงวันสาคัญ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี จนถึงปี 2564
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2559
ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ และ 1 รายการ ได้แก่
1) ยุทธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
2) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
4) ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
5) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
7) ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
8) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
9) รายการค่าดาเนินการภาครัฐ
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โดยสานักงานศึกษาธิการภาค 1-13 ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ มีส่ ว นเกี่ย วข้องกับ ยุ ทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 จานวน 2 ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
1.1 การเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์
- คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม มีศักยภาพเพิ่มขึ้น มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- คนไทยทุก คนมีค วามมั่ นคงในชีวิ ต ได้ รับสวั ส ดิก ารทางสั งคมที่เพี ยงพอ
สามารถพึ่งพาตนเองได้หลังวัยทางาน
- คนไทยมีครอบครัวที่เข้มแข็งอบอุ่น สมาชิกทุกคนในครอบครัว รู้จักหน้าที่
ความรับผิดชอบ และเอื้ออาทรต่อคนในครอบครัว ชุมชน และสังคม
ตัวชี้วัด
- ร้อยละของเด็กแรกเกิด
- ปฐมวัยมีการพัฒนาการสมวัย
- อัตราการเข้าเรียนสุทธิทุกระดับชั้น (net enrolment ratio)
- ร้อยละของวัยรุ่น/นักศึกษาที่มีทักษะชีวิตในการปูองกันพฤติกรรมเสี่ยง
- สัดส่วนแรงงานนอกระบบได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพิ่มขึ้น
- ระดับความสาเร็จของการจัดทาระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
1.1.1 ส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด/ปฐมวัยที่เหมาะสมกั บพัฒนาการทาง
สมอง สติปัญญา ร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการเพิ่มคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยในการ
ให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานที่ทางานและชุมชน
1.1.2 เร่งรัดให้เด็กในวัยเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษา จบการศึกษาภาค
บังคับและมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้ น โดยการลดอุปสรรคและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1.3 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของวัยรุ่น/นักศึกษา ทั้งในด้านทักษะชีวิตให้มี
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ ความเสี่ ย ง และมี ทั ก ษะอาชี พ ในการเตรี ย มความพร้ อ มสู่
ตลาดแรงงาน
1.1.4 ส่ ง เสริ ม แรงงานนอกระบบเข้ า สู่ ร ะบบประกั น สั ง คมและการออม
มากขึ้น รวมถึงการเร่งรัดส่งเสริมให้มีระบบการออมของประชาชนที่หลากหลายเพื่อสร้างความมั่นคง
ทางด้านเศรษฐกิจให้กับแรงงานในอนาคต
1.1.5 ส่งเสริมให้มีการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และครอบครัว ในรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในบ้าน/
สถานพักฟื้น/โรงพยาบาล
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หน้า 7

1.9 การเร่งรัดประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์
- นาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้เร่งแก่ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน นาไปสู่
การพัฒนาประเทศให้ทันเหตุการณ์ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศ
ตัวชี้วัด
- ผลงานวิจัยสามารถนาไปใช้ประโยชน์เพิ่มสูงขึ้น
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
1.9.1 สนับสนุนงานวิจัยที่สามารถแก้ไขปัญหาสาคัญเร่งด่ว นของประเทศ
อย่างยั่งยืน
1.9.2 ส่งเสริมงานวิจัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ที่สามารถเพิ่มประสิทธิ ภาพ
และยกระดับความสามารถในการเพิ่มผลิตภาพของภาคการผลิตและบริการ
1.9.3 สนับสนุนการวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมหรือต้นแบบที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในราชการหรือในเชิงพาณิชย์ เพื่อทดแทนการ
นาเข้าจากต่างประเทศ
1.10 การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์
- สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดความรุนแรงลง
- ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่นในการทางานของภาครัฐเพิ่มขึ้น
- ประชาชนในพื้นที่ได้รับการศึกษา การพัฒนาอาชีพ มีรายได้และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นสามารถดาเนินชีวิตประจาวันได้ตามปกติสุข
ตัวชี้วัด
- จานวนเหตุการณ์ และมูลค่าความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง
- รายได้เฉลี่ยของประชาชนในพื้นที่เปูาหมายเพิ่มสูงขึ้น
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
1.10.1 สนั บสนุนการบูรณาการของหน่ว ยงานภาครั ฐ ให้ เป็นระบบและมี
เอกภาพ และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม โดยน้อมนาแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา” ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นหลักในการ
ปฏิบัติ เพื่อประโยชน์และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้พหุวัฒนธรรม
1.10.2 ส่ งเสริ ม สภาวะแวดล้ อ มที่เ อื้อ ต่ อการลดความรุ นแรง โดยยึด มั่ น
แนวทางสันติวิธีทั้งการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับผู้ที่เห็นต่างจากรัฐ และสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน
และชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบ การปูองกันตนเองและลดความขัดแย้งในพื้นที่
ตลอดจนสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นต่อสั งคมทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ
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1.10.3 ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและลดความหวาดระแวงระหว่างประชาชนกับรัฐ
อานวยความเป็นธรรมและความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม คุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน สร้างความ
เข้าใจอันดีต่อกันระหว่างรัฐและประชาชน และช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
1.10.4 สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาอาชีพ การสร้างรายได้ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
1.10.5 ส่งเสริมการศึกษา ภาษา ศาสนา ศิลปะ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ อั ต ลั ก ษณ์ สั ง คมและวั ฒ นธรรม รวมทั้ ง เพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษาทั้ ง ในระดั บ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
1.11 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์
- ประเทศได้รับประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพ
- ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีที่สาคัญของประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัด
- ประเทศไทยมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคสูงขึ้น
- มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทยกับอาเซียนเพิ่มขึ้นจากปี 2558
ไม่น้อยกว่างร้อยละ 4
- กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงให้เอื้อต่อการส่งเสริม
บทบาทและการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงประชาคมอาเซียน
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
1.11.1 ส่งเสริมการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในอาเซียนและเชื่อมโยงกับตลาดโลก
สร้างโอกาสของประเทศในการเป็นประตูการค้าและการลงทุนในภูมิภาค และเชื่อมโยงระบบ ASEAN
Single Window
1.11.2 การส่งเสริมการลงทุนของไทยในอาเซียน เพื่อใช้ประโยชน์ด้านสิทธิ
พิเศษทางภาษีวัตถุดิบ และแรงงานภายในภูมิภาค
1.11.3 เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการไทย แรงงานไทยเพื่อรองรับ
การขยายตัวของตลาดความรุนแรงของการแข่งขัน และการใช้โอกาสจากข้อตกลงต่าง ๆ ตลอดจน
ดาเนินมาตรการเพื่อรองรับภาคการผลิตที่ขาดศักยภาพในการแข่งขัน
1.11.4 ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย กฎและระเบียบ รวมทั้งการสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงประชาคมอาเซียน
1.11.5 สนับสนุนการพัฒนาระบบคุ้มครองแรงงาน และยกระดับฝีมือแรงงาน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงงานอาเซียนและรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
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1.11.6 ส่งเสริมการร่วมกันพัฒนาระบบการศึกษา คุณภาพชีวิต การคุ้มครอง
และสวัสดิการทางสังคมในประชาคมอาเซียน
1.11.7 ส่งเสริมความร่วมมือการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และภัยพิบัติในกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ
1.11.8 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศและภาษาอาเซียนให้กับ
บุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.12 การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์
- ลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย และยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคน
ไทยให้สูงขึ้น
ตัวชี้วัด
- ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของไทยเข้าสู่ระดับที่ดีขึ้น
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
1.12.1 ส่ งเสริมการใช้ห ลั กธรรมาภิบาลในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน
สร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
1.12.2 สนับสนุนการปลูกจิตสานึก สร้างค่านิยม ให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้
ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม
1.12.3 พัฒนามาตรฐานการดาเนินการของภาครัฐให้ทันสมัย สอดคล้องตาม
หลักสากล
1.12.4 ปฏิรูประบบการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์ การศึกษา สาธารณสุข คุณ ธรรม จริยธรรม และ
คุณภาพชีวิต
4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา
เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์
- คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มารฐานสากล
ตัวชี้วัด
- จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น
- ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มสูงขึ้น
- ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องใน 1 ปี
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
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4.1.1 ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ในด้านคุณภาพครู หลักสูตร
ห้องเรียน และการใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษา การบูรณาการการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงแต่ละระดับ
การศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
4.1.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนทุกระดับให้มีความรู้ทางวิชาการ และความฉลาด
ทางอารมณ์ รวมทั้ง สร้ างจิ ตส านึ กและภูมิใจในประวัติศาสตร์ไทย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองที่ดี ตลอดจนตระหนักในสิทธิและหน้าที่
การทาประโยชน์ต่อสังคม
4.1.3 พัฒ นาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้ เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพนาไปสู่การวางระบบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ที่มีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์และหน่วยการเรียนที่ชัดเจน
4.1.4 พัฒ นาครูให้ มีคุณภาพ และสนับสนุนการผลิ ตบุคลากรทางการ
ศึกษาในสาขาขาดแคลน
4.1.5 ส่ งเสริมการผลิตและพัฒ นากาลั งคนให้ มีคุณภาพและมาตรฐาน
เชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมาย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทาง
การพัฒนาประเทศรวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4.1.6 เพิ่ ม โอกาสในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการศึ ก ษาอย่ า งเท่ า เที ย ม
เสริมสร้างโอกาสการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งสนับสนุนภาครั ฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน
ในการผลิตและเผยแพร่สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์
4.1.7 สร้างนวัตกรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ทุกกลุ่มวัย ควบคู่
กับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ทั้งในระบบ นอกระบบ และแหล่งเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย
4.2. การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์
- เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ และสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
ตัวชี้วัด
- สัดส่วนการเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มสูงขึ้น
- สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาเพิ่มสูงขึ้น
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
4.2.1 สนั บสนุน ค่าใช้ จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ตั้งแต่ระดั บ
ก่อ นประถมศึ กษาถึง มัธ ยมศึ กษาตอนปลายทั้ง สายอาชีว ศึก ษาและสามั ญศึ กษาอย่ างเหมาะสม
เป็นธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
4.2.2 ส่งเสริมและดาเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาและสามัญ
ศึกษาให้ เหมาะสาม สอดคล้ องกับความต้องการกาลั งคนในตลาดแรงงานทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพ
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4.8 การป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์
- สังคมมีความปลอดภัย และได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดลดลง
- ครอบครัว ชุมชน สถานการศึกษา และสถานประกอบการมีการดาเนิน
กิจกรรมปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบาบั ดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพไม่น้อยกว่าง
250,000 ราย
ตัวชี้วัด
- อัตราส่วนของผู้เสพ ผู้ติด ผู้ค้ายาเสพติด ต่อจานวนประชากรลดลง
- ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพไม่น้อยกว่า
250,000 ราย
- สถานการณ์ผลการจับกุมคดียาเสพติดในภาพรวมเพิ่มขึ้น
- ผู้พ้นโทษ/ผู้ผ่านการบาบัดรักษา ได้รับการดูแลช่วยเหลือและเข้าทางาน
เพิ่มขึ้น
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
4.8.1 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันต่อต้านยาเสพติด สนับสนุนการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในเด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่ มเสี่ยงโดยใช้ชุมชนมีส่วนร่วม รวมทั้งส่งเสริมสถาบัน
ครอบครั ว และสถานศึก ษาให้ มีบ ทบาทส าคั ญในการให้ ความรู้ ความเข้ า ใจ และปลู กฝั งค่ านิ ย ม
ที่ถูกต้อง
4.8.2 ปราบปรามผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้นาเข้ายาเสพติดโดยยึดหลักนิติธรรม
และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุม
และสกัดกั้นยาเสพติด
4.8.3 บาบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้สามารถกลับไปใช้
ชีวิตในสังคมได้ตามปกติและมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่สิ บเอ็ด พ.ศ.2555-2559 มีห ลั กการ
สาคัญ คือ 1) พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ
ที่ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้น ในทุ กระดั บ 2) ยึ ด คนเป็ น ศู นย์ ก ลางของการพั ฒ นา ให้ ค วามส าคั ญกั บ การสร้ า ง
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน
3) พัฒ นาประเทศสู่ความสมดุล ในทุกมิติอย่างบูรณาการ และเป็นองค์รวม และ 4) ยึดวิสั ยทัศน์
ปี พ.ศ. 2570 “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นใน
วัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ
สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบ
การผลิ ตเป็ น มิตรกับ สิ่ งแวดล้ อม มีค วามมั่นคงด้ านอาหารและพลั งงานอยู่บนฐานทางเศรษฐกิ จ
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ที่พึ่งตนเอง และแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี ”
เป็นเปูาหมาย
1.วิสัยทัศน์ในช่วง พ.ศ. 2555-2559 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค
เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพคนไทยทุ ก กลุ่ ม ทุ ก วั ย ให้ มี ความพร้ อมทั้ งกาย ใจ สติ ปั ญญา
มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกวัฒนธรรมที่ดีงามและรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้
ตลอดชีวิตมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ
2.2 เพื่อยกระดับ การพัฒ นาคุณภาพการศึกษาไทยให้ ได้มาตรฐานสากล และเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย
2.3 เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคม ชุมชน และสังคมให้มั่นคงและ เอื้อต่อการ
พัฒนาคนอย่างสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
3. เป้าหมายการพัฒนา
3.1 คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีอนามัยการเจริญพันธุ์
ที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย มีความรู้ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีนิสั ยใฝุเรียนรู้
ตลอดชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมความเป็นไทย รู้จักสิทธิหน้าที่
ของตนเองและของผู้อื่น จิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม
3.2 คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้ รั บ การยกระดั บ สู่ ม าตรฐานสากล ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้
สู่นวัตกรรมและโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น
3.3 โอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นและปัจจัยเสี่ ยงต่อสุขภาพ
ลดลงอย่างเป็นองค์รวม
3.4 สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา มีบทบาทหลักในการหล่อหลอม
บ่มเพาะคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมในวิถีชีวิต และคานึงถึง
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
4. ตัวชี้วัดคุณภาพโดยรวมดีขึ้น โดย
4.1 จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น 12 ปี
4.2 เพิ่มสัดส่วนประชากรที่สามารถเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงให้ได้ร้อยละ 80 ของประชากรทั่วประเทศ
4.3 จ านวนบุ ค ลากรด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นาเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 15 คน ต่ อ ประชากร
10,000 คน
4.4 อัตราเพิ่มของผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี
5. แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559)
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) เป็นแผนที่บูรณาการ ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬา กับการศึกษาทุกระดับ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของ
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หน่วยงานต่างๆ ของประเทศ และเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาด้านต่างๆ โดยคานึงถึง
การพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้คนไทยได้เรี ยนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และกาหนด
ระยะเวลาในการดาเนินงานตามแผนฯ เป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก (พ.ศ.2552-2554) สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และระยะที่สอง (พ.ศ.2555-2559) สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
โดยมีการกาหนดเปูาหมายการนาแผนสู่การปฏิบัติเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไว้ดังนี้
เปูาหมายเชิงคุณภาพ : เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ในปี 2559 การพัฒนาการศึกษาของประเทศบรรลุผลตาม
เปูาหมายที่กาหนดไว้ ดังนี้
1. คนไทยเป็ น คนดี เก่ ง มี ค วามสุ ข มี ค วามรู้ เ ชิ ง วิ ช าการและสรรถนะทางวิ ช าชี พ
มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝุเรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี ค วามสุ ข มี สุ ข ภาพทั้ ง กายและใจที่ ส มบู ร ณ์ สามารถประกอบอาชี พ และ
อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข เพื่อเป็นเปูาหมายและฐานหลักของการพัฒนาประเทศ
2. สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีการสร้างองค์ความรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการเรียนรู้ นาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
มีสุขภาวะ ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสัน ติสุขและเอื้ออาทร ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
3. สั งคมไทยมีส ภาพแวดล้ อมที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
มีการน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้เพื่อ การศึก ษาและเรียนรู้ มีการบริห ารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการกระจายอานาจสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ
ระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งความร่วมมือในภูมิภาคและกับนานาชาติ
มากขึ้น อันจะนาไปสู่ความสามารถในการร่วมมือและแข่งขันของประเทศ และการอยู่ ร่วมกันกับ
พลโลกอย่างสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและเกื้อกูลกัน
เป้าหมายเชิงปริมาณของแผนการศึกษาแห่งชาติฯ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลัก เกินกว่าร้อยละ 50
2. สถานศึกษาทุกโรงได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ.
3. จ านวนปี การศึกษาเฉลี่ ยของคนไทยเพิ่ ม สู งขึ้น จาก 8.7 ปี ในปี 2551 เป็น 12 ปี
ในปี 2559
4. เอกชนเข้ามาร่วมจัดการศึกษามากขึ้น โดยมีสัดส่วนผู้เรียนระหว่างรัฐ : เอกชน เป็น 65:35
ในปี 2559
5. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษามากขึ้น โดยมีสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 60 : 40 ในปี 2559
6. 37 วาระการปฏิรูป และ 8 วาระการพัฒนา
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37 วาระการปฏิรูป และ 8 วาระการพัฒนา ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งมีวาระการปฏิรูป
ที่เกี่ยวข้องกับ สป. 5 วาระ มีวาระการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ สป. 2 วาระ สาหรับวาระการปฏิรูปที่
เกี่ยวข้องกับ สป. ได้แก่
1. วาระปฏิรูปที่ 16 การปฏิรูประบบการจัดการศึกษา
1. ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษา ระดับชาติ ระดับพื้นที่และระดับท้องถิ่น
2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในระดับสถานศึกษา
3. จัดให้มีระบบการคัดสรร และการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
4. ปรับปรุงระบบการผลิต การพัฒนา และการประเมินครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา
5. ปรับปรุงการทดสอบและประเมินผล การศึกษาทั้งระบบ
6. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและกลไก ตรวจสอบการจัดการศึกษาทุกระดับ
7. จัดทาประมวลกฎหมายทางการศึกษาทั้งระบบ
2. วาระปฏิรูปที่ 17 การปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา
1. จัดระบบงบประมาณการศึกษาที่เน้นด้านอุปสงค์
2. จัดสรรทุนการศึกษาในรูป “คูปองการศึกษา”
3. ใช้มาตรการทางการเงินและภาษีสนับสนุนการพัฒนาตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของพลเมืองทุกคน
4. ใช้มาตรการทางภาษีสนับสนุนผู้ประกอบการหรือองค์กรภาคเอกชนที่ร่วมจัด
การศึกษา
5. จัดตั้งกองทุนสมทบ (Matching funds) แก่ท้องถิ่นหรือภาคประชาสังคมที่ร่วม
จัดการศึกษา
3. วาระปฏิรูปที่ 18 การปฏิรูประบบการเรียนรู้
1. จัดให้มีระบบการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา สาหรับเยาวชน
2. ปรับปรุงระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา และการจัดให้มี
การเรียนรู้ เพื่อเตรียมตัวในการเลี้ยงดูเด็กสาหรับพ่อ แม่และชุมชน
3. พัฒนาระบบการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิด และลงมือปฏิบัติจริงในการศึกษา
ทุกระดับ
4. จัดให้มีระบบการเรียนรู้ความเป็นพลเมือง สร้างสังคมอุดมปัญญาที่อยู่บนฐาน
ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงาม
5. จัดให้มีระบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ
6. จัดให้มีระบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ
7. ส่งเสริมการศึกษาที่สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม
8. สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ วิจัย และใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้
9. จัดการเรียนรู้สาหรับเด็กด้อยโอกาสและเด็กกลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอกระบบ
4. วาระปฏิรูปที่ 30 การปฏิรูปเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
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1. มาตรการส่งเสริมวางแผนชีวิตครอบครัวซึ่งเป็นมาตรการการพัฒนาทักษะในการ
วางแผนชีวิตของบุคคลและครอบครัว เป็นกระบวนการวางแผนทั้งชีวิ ตผ่านการอบรมกล่อมเกลา
ทางสังคมและการสั่งสมทุนมนุษย์เพื่อให้ประชากรไทยมีคุณภาพ และมีครอบครัวที่มั่นคง
1.1 การให้ ค วามรู้ ด้ า นชี วิ ต ครอบครั ว ศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต และ
การวางแผนชีวิตตนเองและครอบครัวตั้งแต่วัยเด็กเพื่อปูองกันการเป็นพ่อแม่ก่อนวัยอันควร ปูองกัน
ไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมหรือไม่พึงประสงค์การส่งเสริมบทบาทของชายและหญิงในการร่วม
สร้างร่วมดูแลสมาชิกในครอบครัว การไม่ ใช้ความรุนแรงในครอบครัว และการสร้างความมั่ นคงและ
ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวและที่สาคัญ คือ การเตรียมคนไทยรุ่นใหม่ให้พร้อมที่จะเป็นพ่อแม่ที่ดี
และผู้ สู งอายุ อย่ างมีคุณค่าและอยู่ ดีมีสุ ขในวันข้างหน้า เนื่องจากการปรับแก้ห ลั กสู ตรจะใช้เวลา
ค่อนข้างมาก แนวทางหนึ่งที่จะทาได้ทันทีคือ การสอดแทรกเข้าไปในหลักสูตรลูกเสือ เนตรนารีและ
กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ของโรงเรียน
1.4 ปฏิรูประบบการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อลดช่องว่างทาง
การศึกษาและเทคโนโลยีระหว่างสมาชิกต่างวัยในครอบครัว และเพื่อเพิ่มคุณค่าและศักยภาพของ
ผู้สูงอายุในการแบ่งเบาภาระของครอบครัว มีส่ วนร่วมในการทางานเชิงเศรษฐกิจ และมีส่วนร่ว ม
ในการพัฒนาชุมชนและสังคม รูปแบบการเรียนรู้นี้ควรมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้
เรื่องครอบครัวศึกษาของผู้สูงอายุร่วมกับประชากรในวัยเด็กและวัยทางาน การเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้หรือทักษะตามอัธยาศัย หรือตามความต้องการของผู้สูงอายุ การเรียนรู้เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว การเรียนรู้เพื่อ
สร้างสัมพันธภาพในหมู่ผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยการจัดการศึกษาให้แก่ผู้สูงอายุนี้ควรอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐและภาคเอกชน
ตลอดจนสื่อต่าง ๆ
2. มาตรการส่งเสริมศักยภาพครอบครัว
2.1.7 การกระจายการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับมัธ ยมศึกษา อาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา ไปสู่ภูมิภาคให้ทั่วถึง เพื่อลดการย้ายถิ่นของประชากรวัยหนุ่มสาวและวัยแรงงานเพื่อเข้า
มาศึกษาต่อหรือแสวงหางานทา และลดปัญหาความแตกแยกของครอบครัวเนื่องจากการย้ายถิ่น
4. มาตรการเพิ่มคุณค่าผู้สูงอายุ เพื่อสร้างคุณค่าประชากรทุกวัยและสั่งสมคุณค่าอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่วัยเด็ก
4.1 ปรั บเปลี่ ยนมุมมองของสังคมว่าผู้สู งอายุเป็นพลั งไม่ใช่ภ าระ โดยสอดแทรก
ในเนื้อหาหรือกิจกรรมทางการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกโรงเรียน และตามอัธยาศัย
4.2 เพิ่มบทบาทสื่อสาธารณะกับการสร้างเสริมคุณค่าผู้สู งอายุ สื่อควรมีบทบาท
ในการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่า วสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ และให้สื่อเป็นช่องทางในการสร้าง
คุณค่าของผู้สูงอายุน าเสนอภาพลักษณ์ผู้ สูงอายุในเชิงบวก ปรับเปลี่ยนและรณรงค์ให้สมาชิกของ
สังคมในวัยอื่นมีทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างวัยที่ดี
4.3 พัฒนากลไกที่จะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเป็นพฤติพลังอย่างแท้จริง เช่น โอกาส
ในการทางานเชิงเศรษฐกิจ โอกาสในการเผยแพร่ภูมิปัญญา
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4.4 เพิ่ ม โอกาสของผู้ สู ง อายุ ใ นการเข้ า ถึ ง และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) เพื่อลดช่องว่างระหว่างวัย
5. วาระปฏิรูปที่ 36 ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนาเพื่อให้เป็นสถาบันหลัก
4. การนาหลั กศาสนธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจาวัน ทั้งระดับบุคคลและองค์กร
เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
4.1 ส่ งเสริ มให้ เ กิดความร่ว มมือระหว่างครอบครัว โรงเรี ยน สถานที่ทางาน
ชุมชนและสังคม นาหลักศาสนธรรม คุณธรรม ประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงามมาปฏิบัติใน
ชีวิตประจาวันและในการทางานอย่างจริงจัง
4.4 มีการจั ดสรรพื้นที่ส าหรับการศึกษา เรียนรู้ และประกอบพิธีทางศาสนา
ต่าง ๆ ในสถานศึกษา หน่วยงาน และสถานประกอบการ
5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา
5.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างศาสนาและสร้างความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหา
ที่สาคัญร่วมกันอย่างจริงจัง
5.5 ส่งเสริมประเทศไทยเป็นศูนย์รวมในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ศาสนา ในภูมิภาคอาเซียน
6. การพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาในการบูรณาการหลักศาสนธรรมในการจัด
การศึกษาทุกระดับ
6.1 ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดคณะทางานพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาในการ
บูรณาการหลักศาสนธรรมในการจัดการศึกษาทุกระดับ
6.2 พัฒนาระบบการผลิตครู การต่อใบประกอบวิชาชีพครู การเลื่อนวิทยฐานะ
ให้มีเกณฑ์มาตรฐานด้านศีลธรรม และการสอนหลักศาสนธรรมแบบบูรณาการ
6.3 ส่ ง เสริ มและผลั ก ดั นให้ ส ถานศึก ษาทุ กแห่ งมี ห ลั ก สู ต ร และจัด การเรี ย น
การสอนที่เน้นการนาหลักศาสนธรรมมาปฏิบัติจริงในชีวิตประจาวัน เพื่อการสร้างนิสัยดีพื้นฐาน
หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบวชเรียนตามหลักสูตรของคณะสงฆ์
ส่วนที่ 2 วาระการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ สป. ได้แก่
1. วาระที่ 4 ระบบค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมเพื่อความเป็นพลเมืองที่ดีและมนุษย์
ที่สมบูรณ์
1. ระบบ/หลักสูตร
1.1 ปฏิรูประบบการศึกษา ทั้งระบบความคิดเกี่ยวกับการศึกษาและระบบการ
จัดการเรียนการสอน ความหมายของการศึกษาที่แท้จริง ระบบการศึกษาที่ไม่ได้เน้นเฉพาะการสอน
และการแข่งขันเท่านั้น แต่ต้องมุ่งในการพัฒนาระบบค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม สร้างความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งต่อค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม และต้องนาไปสู่ วิถีปฏิบัติให้ มีการปรับปรุง/ปฏิรูป
หลักสูตร เพื่อสอนคุณธรรมจริยธรรม เช่น การสอนประวัติศาสตร์ การเรียนรู้ประสบการณ์บทเรียน
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จากอดีตการเรียนรู้ประวัติของผู้ที่ทาประโยชน์ให้บ้านเมือง (Local heroes) การประกวดการเขียน
ตาราประวัติศาสตร์
1.2 การให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การสร้ า งและถ่ า ยทอดค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ ห ลั ก
(Core values) ในระบบการศึกษา (เช่น ความเอาจริงเอาจัง ไม่ฉาบฉวย) สอนอย่างจริงจังไม่ได้เป็น
เพียงรูปแบบ (ปักธงลงลึก) การจัดให้มี Liberal Arts Education เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ซึมซับ
สุน ทรีย ภาพและความเป็ น มนุษย์ อย่างสมบูรณ์อย่างแท้จริง โดยให้ผู้ ศึกษามีโ ลกทัศน์ที่เปิดกว้าง
เรียนรู้ถึงความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่รอบรู้และมีความสมดุลทางอารมณ์และจิตใจ
ด้วยการเชื่อมโยงกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น ให้เด็กไปดูแลผู้สูงอายุ สร้าง
บ้านให้คนจน ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ทั้งนี้จะทาให้เด็ก
เข้าใจสังคมมีจิตใจเอื้ออารีต่อผู้อื่นเข้าใจความแตกต่างหลากหลายของสังคม และรู้จักลงมือปฏิบัติจริง
เพื่อช่วยสังคม การปรับปรุงวิธี การประเมินผลงานของครูและโรงเรียน โดยคานึงถึงเปูาหมายของ
การศึกษาอย่างแท้จริงและวัดผลที่ตรงจุด เช่น การวัดผลครูควรอยู่ที่การสอนให้เด็กรู้จักคิด และได้
พัฒนาตนเอง การนาค่านิยมที่พึงประสงค์มาใช้ในการวัดผลการเรียนด้วย โดยไม่ได้วัดด้านความรู้
เท่านั้นและต้องวัดถึงพฤติกรรม นิสัย และจิตสานึก
1.3 การส่ ง เสริมการให้ การยอมรับ และการให้ คุ ณค่าแก่คนที่ท าดี มีค่านิย ม
ที่พึงประสงค์และมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจในการทาความดี ประเด็นนี้
มีความสาคัญยิ่ง เพราะจะสร้างรากฐานของการยอมรับ ส่งเสริม และยกย่องการทาความดีและคนดี
ซึ่งจาเป็นยิ่งต่อการปรับเปลี่ยนสังคมไทยที่อ่อนแอทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2. กระบวนการเรียนรู้
2.1 กระบวนการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น การได้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ ละซึ ม ซั บ ผ่ า น
ประสบการณ์เป็นกระวนการสอนที่ให้เด็กได้รู้ได้คิด โดยไม่ใช่ใช้การท่องจาหรือบังคับ โดยเฉพาะให้มี
การพิจารณา ทบทวนการกระทาของตนเองในเชิงจริยธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคนและ
พลเมืองที่ดี
2.2 การสอนที่ไม่เน้นชั่วโมงการสอน/รายหัวข้อของวิชาแต่เปิดพื้นที่ให้นักเรียน
ได้เรียนรู้เพราะการเรียนรู้ของเด็กสามารถทาได้ตลอดเวลา ไม่ใช่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น การสอน
ให้เด็กรู้จักเรียนรู้และใฝุหาความรู้ด้วยตนเองจึงเป็นการสาคัญกว่าการที่ครูเป็นฝุายให้ความรู้เพียงทาง
เดี ย ว เช่ น การรวมกลุ่ ม กั น แลกเปลี่ ย นเพื่ อ ตรวจสอบและพั ฒ นาตนเอง การรวมกลุ่ ม เพื่ อ เล่ า
สถานการณ์ในบ้านเมือง เป็นต้น
2.3 การสอนโดยใช้กิ จกรรมที่ เป็ นกิจ วัตรประจาวัน กิจ กรรมทาเป็ นประจ า
ต้องบูรณาการลงในพฤติกรรมในทุกขั้นตอนทุกเวลาของผู้เรียน และกิจกรรมการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น
การบูรณาการกับสถาบันศาสนา เป็นต้น การกระตุ้นให้เด็ก/นักเรียน ได้คิดและตั้งคาถาม เปิดโอการ
ให้ มีส่ ว นร่ ว ม เพื่ อ กระตุ้ น กระบวนการคิ ด ของเด็ กเกิด ความคิด สร้ า งสรรค์ และการต่ อยอดทาง
ความคิด กระบวนการสอนต้องส่งเสริมและไม่ปิดกั้นความคิดของเด็ก เด็กได้คิดได้ตั้งคาถาม ได้ตอบ
โจทย์ ได้หาคาตอบเอง เป็นการประเทืองปัญญาของเด็กได้ดียิ่ง
3. ครูผู้สอน
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3.1 ครูผู้สอน เข้าใจถึ งคุณค่าที่แท้จริงของการเรียน รู้จักประยุกต์เพื่อถ่ายทอด
บทเรียน และถ่ายทอดค่านิยมที่ถูกต้อง รวมถึงการสอนในวิชาต่าง ๆ ที่ครูต้องเข้าใจและตระหนักถึง
คุณค่าที่แท้จริงของวิชานั้น ไม่ใช่สอนตามตัวอักษร ครูต้องสามารถบูรณาการค่านิยมที่พึงประสงค์
ไปในการสอนวิชาต่าง ๆ และวิถีชีวิตประจาวันได้ การทอดสอบทัศนคติ/คุณลักษณะของผู้จะมาเป็น
ครู นั่นคือต้องมีความเป็นครูหรืออุดมการณ์ความเป็นครู เพราะครูเป็นผู้ที่มี ความสาคัญที่สุดในการ
หล่อหลอมนักเรียน จึงต้องคัดสรรคนที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง รักในการสอนและทุ่มเทให้กับนักเรี ยน
อย่างแท้จริง การปรับทัศนคติ/ปลุกจิตสานึกและจิตวิญญาณความเป็นครูให้เข้าใจถึงบทบาทในการ
ปลูกฝังค่านิยม บ่มเพาะความเป็นครู การจัดให้มีหลักสูตรอบรมครูผู้สอนเพื่อให้ถ่ายทอดคุณธรรม
จริยธรรมได้อย่างร่วมสมัย และมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมสร้างแรงจูงใจและให้กาลังใจครู ที่มีผลงาน
ดีเด่นด้านการสอนคุณธรรม จริยธรรม มาตรการฟื้นฟูศักดิ์ศรีความเป็นครูซึ่งต้องทาให้ครูเกิดความ
ภาคภูมิใจและรักษาเกียรติ และศักดิ์ศรีของตนเอง โดยการปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับความเป็นครูในฐานะ
“แม่พิมพ์ ของชาติ”
4. นักเรียน
4.1 กลไกการสร้างแรงจูงใจแก่นักเรียนเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เช่น การเรียนต่อ
การจบการศึกษา โดยนาค่านิยมที่พึงประสงค์มาเป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือก เป็นต้น
4.2 การเรียนรู้ของนักเรียนที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการมีค่านิยมที่ดี เช่น
การใช้วิธีการ “การบ้านห้าข้อ” ของประเทศเวียดนาม เป็นต้น
4.3 ส่งเสริมการสร้าง Intellectual curiosity เช่น การสร้างสถานการณ์จาลอง
หรือให้เด็กเรียนรู้จากกรณีศึกษา หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ในชุมชน โดยอาจเป็นหัวข้อ ข่าว
หรือการส่งเสริมให้เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม โดยการเข้าไปทากิจกรรมเรียนรู้จากชุมชน
เป็นต้น
2. วาระที่ 6 การเป็นศูนย์กลางอาเซียน
5. ปรับโครงสร้างการบริหารความร่วมมือในอาเซียน
7. การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รัฐบาลให้ความสาคัญกับการบูรณาการงบประมาณ เพื่อให้การดาเนินงานของ
กระทรวงและหน่วยงานมีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน และนาไปสู่วัตถุประสงค์
เปูาหมายในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึง
หลักประหยัด ความคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติอย่า งแท้จริง
มติคณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เห็นชอบแนวทางการจัดทางบประมาณและปฏิทิน
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 โดยก าหนดให้ มี ก ารจั ด ท างบประมาณ
ในลั ก ษณะบู ร ณาการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่ง นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ เ ห็ นชอบแผนงาน
บูรณาการรวม 19 เรื่อง ประกอบด้วย
1. การเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. การส่งเสริมวิสาหกิจขนากกลางและขนาดย่อม
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ
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4. การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
5. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
6. การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
7. การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
8. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
9. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
10. การสร้างความปองดองและสมานฉันท์
11. การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
12. การปูองกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
13. การฟื้นฟูปูองกัน และจัดการภัยพิบัติ
14. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
15. การปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
16. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
17. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดิน
ทากิน
18. การจัดระเบียบการค้าในพื้นที่สาธารณะ
19. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยส านั ก งานศึก ษาธิ การภาค 1-13 มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องกั บ แผนงานบูร ณาการ
จานวน 7 แผนงานบูรณาการ ได้แก่ 1. การเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 5. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
11. การพั ฒ นาคนตลอดช่ ว งชี วิ ต 12. การปู อ งกั น ปราบปราม และบ าบั ด รั ก ษาผู้ ติ ด ยา เสพติ ด
15. การปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และ 19. การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
8. นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ ม อบนโยบายแก่ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารส่วนภูมิภาคและข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ เมื่อ
วั น ที่ 27 สิ ง หาคม 2558 เพื่ อ เป็ น แนวทางในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายของรั ฐ บาลและของ
กระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลต่อเด็ก เยาวชน ประชาชน และการพัฒนา
ประเทศโดยรวม และได้กาหนดยุทธศาสตร์ตามกรอบปฏิรูปการศึกษา ให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน์
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดี มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้า
อย่างทั่วถึง เน้นผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ
พันธกิจ
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1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษารองรับการพัฒนาประเทศ
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาพ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ผลิตและพัฒ นากาลังคนให้ส อดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนา
ประเทศ
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
3. ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
5. ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ระบบการบริหารจัดการ
8. สร้างโอกาสทางการศึกษา
9. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
10. การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์
1. กาลังคนมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ
2. ผู้ เรี ย นและผู้ ส าเร็จการศึกษาอาชีว ศึกษา มีส มรรถนะตรงความต้องการของ
ตลาดแรงงานตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
3. การจัดการอาชีวศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานสากล
4. ผู้เรียนจบแล้วมีงานทา
5. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน
6. ผู้เรียนและประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะ และพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
สามารถแสวงหาความรู้ได้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน
7. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ไทย มีค่านิยม
ที่ถูกต้องตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และมีภูมิคุ้มกัน ปลอดภัยจากยาเสพติด
8. สถานศึกษาได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างทั่งถึงและเป็นธรรม สอดคล้องกับ
นโยบายการผลิตและพัฒนากาลังคน
9. สถานศึกษามีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
10. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
11. ระบบและกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ
12. สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทผ่านการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา
13. หน่วยงานมีระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
14. รวดเร็ว และทันสมัย
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15. ระบบ ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกอย่างครอบคลุม มีคุณภาพ รวดเร็วและทั่วถึง
16. นาระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้และบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม และ
กว้างขวาง
17. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทาแผนการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
18. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพทั้งระบบตาม
ศักยภาพ เพื่อยกระดับการประกอบวิชาชีพตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
19. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและจรรยาบรรณของวิชาชีพสอดคล้อง
กับความต้องการของสถานศึกษาและท้องถิ่น
20. หน่ ว ยงานมีระบบบริห ารจัดการที่คล่ องตัว และมีป ระสิ ทธิ ภ าพตามหลั ก
ธรรมาภิบาล
21. มีกลไกการบริหารและการประสานงานการจัดการศึกษาส่วนกลางและในพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
22. มี น โยบาย แผน มาตรฐานและการติ ด ตามประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา
ที่หน่วยงานปฏิบัติสามารถนาไปบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
23. นั ก เรี ย น นั ก ศึ กษาทุ กกลุ่ ม ได้ รับ โอกาสทางการศึ กษาขั้น พื้น ฐานตามสิ ท ธิ
ที่กาหนดไว้
24. ประชากรทุกกลุ่ มทุกวัยได้รับโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
25. ประชากรวัยเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค
26. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพชีวิต
27. ครูมีความปลอดภัย มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
28. การบริหารจัดการเงินอุดหนุนการศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง
29. มีหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็น
รูปธรรม
30. ได้งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชนได้จริงในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์
31. งานวิจัยและบริการวิชาการตอบสนองต่อโจทย์ปัญหาหรือความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น และประเทศ
32. มีนวัตกรรม องค์ความรู้ และฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่สามารถนาไปใช้เป็น
แนวทางในการบริการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9. ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
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3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จาหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝุายต่า หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
10. แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ ก าหนดสาระส าคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไว้ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการที่มีหลักธรรมาภิบาล สร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีศักยภาพการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมหรือจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัยให้ประชาชน
3. พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ประชาชนมี
โอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาและสร้างความก้าวหน้า
ของข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
5. พัฒ นาและส่ งเสริมการนาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารมาใช้ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพ
ค่านิยม
TEAMWINS
T = Teamwork การทางานเป็นทีม
E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทางาน
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A = Accountability ความรับผิดชอบ
M = Morality and integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์
W = Willingness ความมุ่งมั่นตั้งใจทางานอย่างเต็มศักยภาพ
I = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน
S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การให้ ส ามารถจั ด การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาในระบบ นอกระบบและการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัย
4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ได้มาตรฐาน
5. พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารและส่ ง เสริ ม ให้ น าไปใช้
ในการบริหาร การบริการ และการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม
3. ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
4. ข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามี ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
5. ผู้รับบริการมีและใช้ ICT ที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และบริหารจัดการ ให้ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนร่วมจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษา
3. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้
ประชาชนสามารถเข้ า ถึ ง โอกาสทางการเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งหลากหลาย ครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ แ ละ
กลุ่มเปูาหมาย
4. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย
5. พัฒนาการศึกษาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
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6. พัฒ นาระบบการบริห ารงานบุคคลและพัฒ นาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
7. เร่งรัด พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
การจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (แหล่งเก็บข้อมูล)
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ที่ 1 หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
1. จานวนนโยบายและแผนที่นาไปสู่การปฏิบัติ (สนย.)
8 แผน
2. จานวนรายงานผลการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย
13 ฉบับ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ (ศธภ.1-13)
3. จานวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ (สต.)
27 โครงการ
4. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สป. เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเปูาหมาย
ร้อยละ 90
(ก.พ.ร.)
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (แหล่งเก็บข้อมูล)
ค่าเป้าหมาย
5. ร้อยละความคิดเห็นในการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80
(ศปท.)
6. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สป. มีการดาเนินงานที่มีคุณธรรมและ
ร้อยละ 90
ความโปร่งใส (ก.พ.ร.)
เป้าประสงค์ที่ 2 ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม เป็นธรรม
7. จานวนผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่ได้รับ
45,089 คน
การพัฒนา (สช.)
8. จานวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1,593,897 คน
(สช.)
9. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนมีภาวะทุพโภชนาการลดลง (สช.)
ร้อยละ 1
10. จานวนประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรม
531,600 คน
การศึกษาต่อเนื่อง (กศน.)
11. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ (กศน.)
94,340 คน
12. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีความพึงพอใจต่อ
ร้อยละ 80
การรับบริการความรู้นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยผ่านช่องทางสื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีการสื่อสาร (กศน.)
13. จานวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและ
1,254 คน
ต่างประเทศ รุ่นที่ 3 และ 4 (สต.)
14. จานวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับ
1,325,462 คน
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กาหนดไว้ (กศน.)
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15. จานวนนักเรียนและนักศึกษาในโรงเรียนเอกชนได้รับการสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สช.)
16. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน (สกศ.)
- อายุ 15-39 ปี
- อายุ 40-59 ปี
- อายุ 15-59 ปี
17. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
(ปวช.1 : ม.4) (สานักงานสถิติแห่งชาติ)
เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
18. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) 5 วิชาหลักในทุกระดับชั้นเพิ่มขึ้น (สช.)
19. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) เพิ่มขึ้น (สช.)
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (แหล่งเก็บข้อมูล)
20. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา
(I-NET) เพิ่มขึ้นทุกระดับชั้น (กศน.)
21. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน (N-NET) เพิ่มขึ้นทุกระดับชั้น (กศน.)
22. จานวนผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (สกก.)
23. จานวนครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับต่าง ๆ (สลช.)
24. ร้อยละของ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ฝึกอบรมเป็น
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับต่าง ๆ ผ่านการประเมินทุกระดับ (สลช.)
25. พัฒนาและปรับปรุงค่ายลูกเสือ (สลช.)
26. จานวนนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา (ศปบ.จชต.)
27. จานวนผู้ผ่านการอบรมการศึกษาต่อเนื่องในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กศน.)
28. จานวนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนโรงเรียนเอกชน
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา (สช.)
29. การรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สสก.)
30. ร้อยละของสถานศึกษาที่ร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE มีนโยบาย
ส่งเสริมค่านิยม สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจดาเนินกิจกรรม

2,314,737 คน
10.9 ปี
7.4 ปี
9.2 ปี
45 : 55
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2

ค่าเป้าหมาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
80,000 คน
38,500 คน
ร้อยละ 80
11 แห่ง
34,246 คน
40,136 คน
125,006 คน
1 กิจกรรม
ร้อยละ 75
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เชิงสร้างสรรค์ให้สุขภาพร่างกายมีการเจริญเติบโตตามสุขภาวะห่างไกล
ยาเสพติดทุกประเภท
เป้าประสงค์ที่ 4 ข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
31. จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้และพัฒนา
350,000 คน
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (กคศ.)
32. การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากร
11 เรื่อง
ทางการศึกษา (กคศ.)
33. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (สต.)
5 กิจกรรม
34. จานวนประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
2,800,000 คน
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศอาเซียน (กศน.)
35. จานวนผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาเอกชนได้รับ
640 คน
การพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (สช.)
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (แหล่งเก็บข้อมูล)
ค่าเป้าหมาย
36. ร้อยละของผู้บริหาร ครู ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับ
ร้อยละ 80
พัฒนาผ่านเกณฑ์ที่กาหนด (กคศ. สคบศ. สอ.)
เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้รับบริการมีและใช้ ICT ที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และบริหารจัดการให้ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ
37. จานวนระบบข้อมูลสารสนเทศที่ให้บริการ (ศทก.)
7 ระบบ
38. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80
(ศทก.)
39. ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมด้าน ICT นาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ร้อยละ 80
(ศทก.)
40. จานวนหน่วยงานและสถานศึกษาที่ใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ศทก.)
35,000 แห่ง
11. อานาจหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการภาค 6
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งสานักงานศึกษาธิการภาค 6 (Regional Education
Office No. 6) โดยเรียกชื่อย่อว่า “ศธภ. 6” (REO 6) ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2555 ให้เป็นหน่วยงาน
ภายในที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า ส านั ก สั ง กั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยให้ ส านั ก งาน
ศึกษาธิการภาค 6 ตั้งสานักงานอยู่ที่จังหวัดราชบุรี รับผิดชอบดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ประกอบด้วย
จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
เพชรบุ รี จั ง หวัด สมุ ท รสงคราม และจั งหวั ด สมุท รสาคร มี ภ ารกิ จ อ านาจหน้ าที่ ที่ ตั้ งและพื้ น ที่
รับผิดชอบ รวมทั้งการแบ่งกลุ่มงานภายใน ดังนี้
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ภารกิจ
สานักงานศึกษาธิการภาค 1-13 มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็นหน่วยงานกลางในการ
ส่งเสริม สนับสนุน อานวยการ และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่ว นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กลุ่ มจังหวัด จังหวัด และ
เขตตรวจราชการ
อานาจหน้าที่
1) จัดทายุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงและบริบทของพื้นที่
2) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง
3) จัดทาและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
4) ดาเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
5) ศึกษา วิเคราะห์ สภาวการณ์ทางการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวง
6) ดาเนิน การเกี่ยวกับกิจกรรมทางการศึกษา และส่งเสริมการประสานกิจกรรม
ทางการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษา
7) ดาเนินการในฐานะเป็นหน่วยฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8) เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในระดับกลุ่มจังหวัด
9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงานภายในสานักงานศึกษาธิการภาค 6
สานักงานศึกษาธิการภาค 6 แบ่งกลุ่มงานภายในเป็น 5 กลุ่มงาน ได้แก่
1) กลุ่มอานวยการ
2) กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน
3) กลุ่มติดตามและประเมินผล
4) กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5) กลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ
โดยมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) กลุ่ มอานวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานบริหารจัดการองค์กร
การพัฒนาองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง งานเลขานุการสานักงาน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2) กลุ่ ม ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผน มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ เกี่ ย วกั บ การจั ด ท า
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษา การจัดทาแผนปฏิบัติราชการขององค์กร การบูรณาการการจัด
การศึกษาในพื้นที่ งานเลขานุการคณะกรรมการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3) กลุ่มติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการติดตามและ
ประเมิน ผลการด าเนิ น การตามนโยบายและยุ ทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิก าร การประสาน
เครือข่ายการตรวจราชการและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
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การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ การเฝูาระวังภัยพิบัติ
และรองรับภาวะวิกฤตและรายงานสภาวการณ์ทางการศึกษา และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4) กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการส่งเสริมงาน
วิชาการด้านการศึกษาแก่หน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ การส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมและดาเนินกิจกรรมทางการศึกษา การส่งเสริม
และประสานกิจกรรมทางการศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการพัฒนาการศึกษา งานฝึกอบรม
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงในพื้นที่ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5) กลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับ การพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา การให้คาปรึกษา
คาแนะนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
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