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คํานํา 

  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปน

กรอบทิศทางหรือกลไกในการดําเนินงานในหวงระยะเวลา 3 ป ท่ีชัดเจน สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

และมุงเนนการดําเนินงานภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล รวมท้ัง ใชเปนกรอบแนวทางในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจ           

ของกระทรวงศึกษาธิการ  

 กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะหาป ในวาระแรกไดจัดทําเปน

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใชกระบวนการมีสวนรวม           

ของหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ท้ังการสรางการรับรู ความเขาใจ การยอมรับ จนถึงการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีสอดรับกับบทบาทภารกิจ          

ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนระดับท่ี 2 แผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการปฏิรูป

ประเทศ 11 ดาน แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

(พ.ศ. 2562 – 2565) นโยบายรัฐบาล โดยไดมีการกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงครวม และแผนปฏิบัติราชการ 

จํานวน 5 เรื่อง ซ่ึงแตละเรื่องจะประกอบดวยเปาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการ สําคัญ 

 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอขอบคุณหนวยงานและผู มีสวนเก่ียวของท่ีให              

ความรวมมือเปนอยางดียิ่งในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563 - 2565) ของกระทรวง 

ศึกษาธิการ ฉบับนี้ใหแลวเสร็จ และหวังเปนอยางยิ่งวาทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของจะนําไปใชเปนกรอบแนวทาง

และติดตามผลการดําเนินงานในหวงเวลาดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายตอไป 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
สวนที่ 1 บทสรุปผูบริหาร  
 

1.1 ท่ีมา   
  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น  
โดยจัดทําเปนแผนหาป ซ่ึงตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศดานตาง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา             
และแผนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุผลตามเปาหมาย และการบริหารงบประมาณ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยจําแนกแผนออกเปน 3 ระดับ ประกอบดวย แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตรชาติ 
เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศ ใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน  
แผนระดับท่ี 2 อาทิ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศดานตาง ๆ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ  

 กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะหาป ในวาระแรกไดจัดทําเปน
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยการศึกษา วิเคราะหความสอดคลองเชื่อมโยงกับ 
แผนระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 ซ่ึงแผนปฏิบัติราชการฯ จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทาง 
และเปาหมายในการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
อยางมีเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดรวมกัน ท้ังนี้ กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการจัดทํารายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
มีผลลัพธเปนรูปธรรม เปนระบบ สามารถเชื่อมโยงฐานขอมูลท่ีอยูในความรับผิดชอบ รวมท้ังสามารถรองรับ
การรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเขาสู ระบบติดตาม                 
และประเมินผลแหงชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and 
country Reform : eMENSCR) 
 
1.2 กรอบแนวคิด 
 1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซ่ึงเปนกฎหมายหลักในการปกครอง
ประเทศ มีประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเขารับ
บริการการศึกษาของประชาชน ไดแก 
  หมวดหนาท่ีของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหนาท่ีเขารับการศึกษาอบรม 
ในการศึกษาภาคบังคับ 
  หมวดหนาท่ีของรัฐ มาตรา 54 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลา 
สิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดําเนินการ 
ใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ 
สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชน 
เขามามีสวนรวมในการดําเนินการดวย รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการ                



ในระบบตาง ๆ รวมท้ังสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิตและจัดใหมีการรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครอง            
สวนทองถ่ินและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาท่ีดําเนินการ กํากับ สงเสริม 
และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษา
แหงชาติซ่ึงอยางนอยตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติและการดําเนินการและตรวจสอบ
การดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวยการศึกษาท้ังปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี 
มีวินัยภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ ในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแล และพัฒนาตามวรรคสอง หรือใหประชาชน
ไดรับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตามความถนัดของตน ใหจัดตั้งกองทุนเพ่ือใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา
ในการศึกษาและเพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณใหแก
กองทุนหรือใชมาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมท้ังการใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุนไดรับประโยชน                      
ในการลดหยอนภาษีดวย ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซ่ึงกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองกําหนดใหการบริหาร
จัดการกองทุนเปนอิสระและกําหนดใหมีการใชจายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศในดานการศึกษา 
ใหเกิดผลดังตอไปนี้  
  (1) ใหสามารถเริ่มดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา 
ตามมาตรา 54 วรรคสอง เพ่ือใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา 
ใหสมกับวัยโดยไมเก็บคาใชจาย 
  (2) ใหดําเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดต้ังกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ใหแลวเสร็จภายใน
หนึ่งป นับตั้งแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 
  (3) ใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย  
ใหไดผูมีจิตวิญญาณแหงความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถ และประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
ของผูประกอบวิชาชีพครู 
  (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัด
และปรับปรุงโครงสรางหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยสอดคลองกันท้ังในระดับชาต ิ
และระดับพ้ืนท่ีดังกลาว 
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ดานการศึกษา 
ใหมีคณะกรรมการท่ีมีความเปนอิสระคณะหนึ่ง ท่ีคณะรัฐมนตรีแตงตั้งดําเนินการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะ
และรางกฎหมายท่ีเก่ียวของ ในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการ 
 

 2) ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาต ิ
เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ 
ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมาย และกําหนดวิสัยทัศน 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา 
อยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  
6 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
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3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 4) ยุทธศาสตรการสรางโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ 6) ยุทธศาสตร 
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของท้ัง 6 ยุทธศาสตร   
 

 3) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนแมบทเพ่ือบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวใน
ยุทธศาสตรชาติ มีท้ังสิ้น 23 แผนแมบท ซ่ึงแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนท่ีจัดทําไวเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ โดยจะมีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 
รวมท้ังการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณจะตองสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร 
ท้ังนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีสวนเก่ียวของกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร คือ 1) ประเด็นท่ี 1 ความม่ันคง  
2) ประเด็นท่ี 2 การตางประเทศ 3) ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาการเกษตร 4) ประเด็นท่ี 4 อุตสาหกรรมและบริการ 
แหงอนาคต 5) ประเด็นท่ี 5 การทองเท่ียว 6) ประเด็นท่ี 6 การพัฒนาพ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ 7) ประเด็นท่ี 7 
โครงสรางพ้ืนฐานระบบโลจิสติกสและดิจิทัล 8) ประเด็นท่ี 8 ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง                        
และขนาดยอมยุคใหม 9) ประเด็นท่ี 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) ประเด็นท่ี 10 การปรับเปลี่ยนคานิยม  
และวัฒนธรรม 11) ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 12) ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู  
13) ประเด็นท่ี 15 พลังทางสังคม 14) ประเด็นท่ี 16 เศรษฐกิจฐานราก 15) ประเด็นท่ี 17 ความเสมอภาค                  
และหลักประกันทางสังคม 16) ประเด็นท่ี 18 การเติบโตอยางยั่งยืน 17) ประเด็นท่ี 19 การบริหารจัดการน้ํา 
ท้ังระบบ 18) ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 19) ประเด็นท่ี 21 การตอตาน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 20) ประเด็นท่ี 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 21) ประเด็นท่ี 23  
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 

 4) แผนการปฏิรูปประเทศ  
  แผนการปฏิรูปประเทศ ตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
ประกอบดวย ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาส
อันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ํา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ ท้ังนี้ การปฏิรูป
ประเทศตองสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงแผนการปฏิรูปประเทศ 
ประกอบดวย 11 ดาน มีประเด็นท่ีเก่ียวของกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1) ดานการเมือง 2) ดานการบริหาร
ราชการแผนดิน 3) ดานกฎหมาย 4) ดานเศรษฐกิจ 5) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม 
6) ดานสาธารณสุข 7) ดานสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี 8) ดานสังคม 9) ดานการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 10) ดานการศึกษา 
 

 5) แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 
  แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษามีแผนงานเพ่ือการปฏิรูป 7 เรื่อง ดังนี้ 1) การปฏิรูป
ระบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหม และกฎหมาย
ลําดับรอง 2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 3) การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู และอาจารย 5) การปฏิรูป 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 6) การปรับโครงสรางของหนวยงาน 
ในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเปาหมายในการปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพ             
ของการจัดการศึกษา และ 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล (Digitalization 
for Educational and Learning Reform) 
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 6) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดกําหนดวัตถุประสงค 
และเปาหมาย รวมท้ังยุทธศาสตรการพัฒนา 10 ยุทธศาสตร โดยมี 6 ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) และอีก 4 ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจัยสนับสนุน คือ 1) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
2) การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 3) การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน
ไดอยางยั่งยืน 4) การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 5) การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติ 
เพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ และ 10) ความรวมมือระหวางประเทศ
เพ่ือการพัฒนา 
 

 7) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
  นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เปนแผนหลัก              
ของชาติท่ีเปนกรอบทิศทางการดําเนินการปองกัน แจงเตือน แกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพ่ือธํารงไว 
ซ่ึงความม่ันคงแหงชาติ โดยกําหนดใหคณะรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐใชเปนกรอบหรือแนวทาง                   
หรือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน แผนนิติบัญญัติ การกําหนด
ยุทธศาสตรหรือแผนดานความม่ันคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพรอมแหงชาติ แผนบริหารวิกฤตการณท่ีเก่ียวของ
กับความม่ันคงแหงชาติ  หรือกําหนดแผนงานหรือโครงการท่ีเ ก่ียวกับนโยบายและแผนระดับชาติ                    
วาดวยความม่ันคงแหงชาติหรือการปฏิบัติอ่ืนใดใหสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคง
แหงชาติ ซ่ึงมีสวนท่ีกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของ ดังนี้ 1) การเสริมสรางความม่ันคงของมนุษย 2) การขาวกรอง
และการประเมินสถานการณดานความม่ันคง 3) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 4) การพัฒนา
ระบบการเตรียมความพรอมแหงชาติ 5) การสรางความสามัคคีปรองดอง 6) การปองกันและแกไขปญหา 
การกอเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 7) การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 8) การปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด 9) การเสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต 10) การรักษาความม่ันคง 
ทางทะเล 11) การปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงทางไซเบอร 12) การรักษาความม่ันคงทางพลังงาน  
13) การรักษาความม่ันคงดานอาหารและน้ํา และ 14) การรักษาความม่ันคงดานทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอม 
 

 8) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) 
  คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงตอรัฐสภา 
วันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลไดกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน ดังนี้ 1) การปกปอง
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 2) การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข
ของประเทศ 3) การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนา
เศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญ 
สูภูมิภาค 7) การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกชวงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
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1.3 วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใชเปนกรอบทิศทางในการดําเนินภารกิจภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการในระยะ 3 ป  
(พ.ศ. 2563 - 2565) 
 2. เพ่ือใหทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการ เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ               
และประสิทธิผล มีผลลัพธเปนรูปธรรม และเปนระบบ 
 
1.4 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ 
 

 วิสัยทัศน 
  ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาในทุกมิติใหเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพพรอมขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
 

 พันธกิจ 
  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ และเทียบเทาระดับสากล 
  2. สรางความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
  3. ผลิต พัฒนา และสรางเสริมศักยภาพกําลังคนใหมีความพรอมรองรับการพัฒนาประเทศ 
  4. วิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรู นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  

 เปาประสงครวม  
  1. ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิ           
และสงเสริมทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
  2. ประชาชนทุกชวงวัยและกลุมเปาหมายมีโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
อยางท่ัวถึงเสมอภาค 
  3. กําลังคนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพตอบสนองตอความตองการของประเทศ 
  4. ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคความรู และสิ่งประดิษฐ สามารถนําไปใชประโยชน
หรือตอยอดเชิงพาณิชย 
  5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีสวนรวม 
จากทุกภาคสวน 
 
1.5 แผนปฏิบัติราชการ 
  แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
ผูเรียนไดรับการพัฒนาและปลูกจิตสํานึกท่ีถูกตองเก่ียวกับความม่ันคง และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม 
  แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม               
เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ กําลังคนมีทักษะ สมรรถนะ สอดคลองกับความตองการ
ของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ และผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคความรู และสิ่งประดิษฐ 
สามารถนําไปใชประโยชนหรือตอยอดเชิงพาณิชย 
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  แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคม 
แหงการเรียนรู ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการศึกษาและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
และมาตรฐานสากล มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมีทักษะท่ีจําเปน 
ในศตวรรษท่ี  21  ครูและบุคลากรทางการศึกษามี คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณ 
ความเปนครู มีสมรรถนะสูงสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ี 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียม 
ทางการศึกษา ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง เสมอภาค          
และเหมาะสมกับชวงวัย 
  แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย สนับสนุนการจัดการศึกษา 

ท่ีหลากหลายตอบสนองความตองการของผูเรียนและการพัฒนา 
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สวนที่ 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
   เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 

2.1 ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
1) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

(1) เปาหมาย  
- คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
- สังคมไทยมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร  
4.1 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม (การบูรณาการเรื่องความซ่ือสัตย

วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน) 

4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต (ชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัยชวงวัยเรียน/
วัยรุน ชวงวัยแรงงาน ชวงวัยผูสูงอายุ) 

4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
(การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะสําหรับ
ศตวรรษท่ี 21 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ใหเปนครูยุคใหม การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต การสรางความตื่นตัวใหคนไทย
ตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตําแหนงของประเทศ
ไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบ
รองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม การสรางระบบการศึกษา 
เพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ การตระหนักถึงพหุปญญา 
ของมนุษยท่ีหลากหลาย การพัฒนาและสงเสริมพหุปญญาผานครอบครัว 
ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอม รวมท้ังสื่อ การสรางเสนทางอาชีพ 
สภาพแวดลอมการทํางาน และระบบสนับสนุน ท่ีเหมาะสมสําหรับผูมี
ความสามารถพิเศษผานกลไกตาง ๆ การดึงดูดกลุมผูเชี่ยวชาญตางชาติ
และคนไทยท่ีมีความสามารถในตางประเทศใหมาสรางและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับประเทศ) 

4.5 การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี (การสรางความรอบรูดานสุขภาวะ 
การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย) 

4.6 การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย (การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย การสงเสริม
บทบาทการมีส วนร วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน องคกรปกครอง  
สวนทองถ่ิน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน การพัฒนาระบบฐานขอมูล
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย) 
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(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
กระทรวงศึกษาธิการใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาและการเรียนรู 

ท่ีครอบคลุมผู เรียนทุกชวงวัยดวยรูปแบบการจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
ในลักษณะการศึกษาเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีวิต โดยการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองท่ีดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะ พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาในระดับตาง ๆ ท่ีสามารถสรางเสริมทักษะจําเปนในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร และทักษะดิจิทัล รวมท้ังพัฒนาศักยภาพและความสามารถของผูเรียนทุกชวงวัยตามความถนัด 
ความตองการและความสนใจ โดยมีการกําหนดเปาหมายการจัดการศึกษา มาตรฐานการศึกษา การพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู สื่อ แหลงเรียนรู การใชรูปแบบทิจิทัลเพ่ือการศึกษา การวัดและประเมินผล 
ตลอดจนการสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา                  
ให มี คุณภาพตามมาตรฐานวิ ชาชีพ  มีจิ ตวิญญาณความเปนครู   มีสมรรถนะสู งสอดคลอง กับ 
การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ   

 
 2) ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 
  (1) เปาหมาย 
  - ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข 
  - บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร 
   4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
   4.2 ปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
  (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานหลักในการจัดการศึกษา จําเปนตอง
วางรากฐานการสรางความม่ันคงท่ีเปนแกนหลักของชาติ คือ สถาบันหลักของชาติ  ประกอบดวย ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ซ่ึงเปนสถาบันสําคัญของประเทศไทย มีการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
เพ่ือเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ รวมท้ังการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การสรางเสริมโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพท้ังความรู ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน 
สรางความเปนธรรม ความปรองดอง ความสมานฉันท และการใชชีวิตสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ตลอดจนการดูแลและปองกันภัยคุกคามรูปแบบใหม (ยาเสพติด การคามนุษย 
ภัยจากไซเบอร ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม ฯลฯ) นอกจากนี้ สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน 
ดานตางประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น การจัดการศึกษามีผลดานความม่ันคงของคนในชาต ิ
ท้ังในดานจิตสํานึก ความรู ทักษะ ความคิด ทัศนคติ อาชีพ และพฤติกรรมท่ีเหมาะสมรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ประชาชนมีงานและรายไดพอเพียง สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางสันติและสงบสุข  
และมีภูมิคุมกันพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหมในทุกรูปแบบ 
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 3) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
  (1) เปาหมาย 
   - ประเทศไทยเปนประเทศพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพ  
     และยั่งยืน 
   - ประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร 
   4.1 การเกษตรสรางมูลคา 
   4.2 อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
   4.3 สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว โดยการดูแลความปลอดภัย 
   4.4 โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
   4.5 สรางและพัฒนาผูประกอบการยุคใหม ท่ีมีทักษะและจิตวิญญาณการเปน 
        ผูประกอบการท่ีมีความสามารถในการแขงขันและมีอัตลักษณชัดเจน  
  (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ ใหความสําคัญกับการผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย
และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยคํานึงถึงเปาหมายการพัฒนา 
ตามยุทธศาสตรชาติ ท่ีมุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด  
3 ประการ ไดแก ตอยอดอดีต ปรับปจจุบัน และสรางคุณคาใหมในอนาคต ซ่ึงในการผลิตและพัฒนากําลังคน 
ท่ีตองชัดเจนในสาขาตาง ๆ เพ่ือการผลิตกําลังคนท่ีตรงตามความตองการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีการพัฒนาหลักสูตรท่ีสามารถเสริมสรางทักษะสําคัญในศตวรรษท่ี 21 
โดยเฉพาะดานภาษา และทักษะดิจิทัล ท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิแหงชาติและมาตรฐานอาชีพ/
วิชาชีพ สนับสนุนสงเสริมการฝกอบรมฝมือแรงงาน และการพัฒนาทักษะการเรียนรู ท่ีเชื่อมตอกับโลก 
การทํางาน เชน ระบบทวิภาคี นอกจากนี้  มีการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ 

 
 4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  (1) เปาหมาย 
   - สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 
   - กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสใหทุกภาคสวน 
     เขามาเปนกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
   - เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ
     ตนเองเพ่ือสรางสังคมคุณภาพ 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร 
   4.1 การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
   4.2 การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
   4.3 การเสริมสรางพลังทางสังคม 

   4.4 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง  
    และการจัดการตนเอง  
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  (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการใหความสําคัญกับการเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษา

และการเรียนรูอยางเทาเทียมและเสมอภาคของผูเรียนทุกกลุมเปาหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา โดยการพัฒนา
สถานศึกษาทุกแหงใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเทาเทียมกัน การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัล
ท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกรูปแบบและชองทางการเรียนรูเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย เรงพัฒนา
แหลงเรียนรูใหมีคุณภาพท่ีเอ้ือตอการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ มีความหลากหลาย และตอบสนอง
ความตองการของผูใชบริการ นอกจากนี้ เปดโอกาสใหผูเรียนนําความรูและประสบการณมาประเมินเทียบโอน           
เขาสูหนวยกิต โดยการพัฒนาระบบการเทียบประสบการณ และการเทียบโอนความรู 

 
 5) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  (1) เปาหมาย 
   - ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม  
     ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
   - ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
   - ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร 
   4.1 ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการ 
        อยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส หนวยงานของรัฐตองรวมมือและชวยเหลือกัน 
        ในการปฏิบัติหนาท่ี มีระบบการบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ  
        มีความโปรงใส 

4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย          
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 

   4.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวน 
        มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
   4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง  
        สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา สามารถรองรับกับ
        สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานท่ีมีความหลากหลายซับซอนมากข้ึน  
        และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
   4.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก  
        มีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 

 4.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคสวน
      รวมตอตานการทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ 

   4.7 กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจําเปน  
        ใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และกําหนด
        วงรอบในการทบทวนปรับปรุงแกไขกฎหมายใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 
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  (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ มีระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลัก 

ธรรมาภิบาล ทันสมัย สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายตอบสนองความตองการของผู เรียน           
และการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ มีการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานท่ีเปนดิจิทัล 
มาประยุกตใชเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง จํานวนแพลตฟอรมท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการ เชน สายดวน
การศึกษา 1579 รวมท้ังมีการจัดทําฐานขอมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล
รายบุคคลท่ีอางอิงจากเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ระหวางกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอ่ืน  
ดานสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา ตลอดจนการปรับปรุง แกไขและบังคับใช
กฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนอง 
ความตองการของประชาชนและพ้ืนท่ี การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาท้ังในดานการบริหารงาน
บุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม การสรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติหนาท่ี
ไดอยางเต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้ มีการวางแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท
การศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีและสอดคลองกับความตองการของตลาดงาน ชุมชน และสังคม เชน 
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในพ้ืนท่ีนวัตกรรม 

 
 2.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเกี่ยวของ) 
  2.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
   (1) ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
    (1.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

- เปาหมายท่ี 1 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน  
มีทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

- เปาหมายท่ี 2 คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด  
และความสามารถของพหุปญญาดีข้ึน 

     - การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
     ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ โดยใหความสําคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาทุกมิติใหเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพพรอมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เพ่ือใหผู เรียนทุกชวงวัยไดรับการศึกษาและการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพ                 
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา            
ของชาติ และมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนและการสรางสังคมแหงการเรียนรู มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
โดยการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีความรู 
และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 และพัฒนาศักยภาพตามพหุปญญาของผูเรียนท่ีหลากหลาย (วิทยาศาสตร 
ภาษา ทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรี กีฬา ฯลฯ) ตลอดจนมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเปลี่ยน
บทบาท “คร”ู ใหเปนครูยุคใหม 
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(1.2) แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 

- แนวทางการพัฒนา : (1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูสําหรับศตวรรษท่ี 21 
(2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม (3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (4) พัฒนาระบบการเรียนรู
ตลอดชีวิต และ (5) สรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ  

- เปาหมายท่ี 1 คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู 
และทักษะท่ีจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรู             
อยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 

     - การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
       ดําเนินการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู พัฒนาผูเรียน
ทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยการยกระดับคุณภาพผู เรียนดานศักยภาพการเรียนรู 
เชิงกระบวนการสูความทัดเทียมนานาชาติ พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีความรูและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
โดยการพัฒนามาตรฐาน หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การใชรูปแบบดิจิทัลเพ่ือการศึกษา การวัด   
และประเมินผล เชน การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ พัฒนาทักษะ
ดานตาง ๆ (Digital Literacy การคิดวิเคราะห สะเต็มศึกษา ฯลฯ) สงเสริมการเรียนภาษาไทย 
ภาษาคอมพิวเตอร (Coding) พัฒนาศักยภาพการเรียนรูและลักษณะนิสัย พัฒนาแพลตฟอรมดิจิ ทัล                  
เพ่ือการเรียนรู พัฒนาสื่อการเรียนออนไลนยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติท่ีสอดคลองกับ
บริบทพ้ืนท่ี สงเสริมนวัตกรรมการทดสอบหรือเทคนิคการวัดและประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร                    
และกระบวนการเรียนท่ีหลากหลายใหเอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิต การยกระดับคุณภาพผูเรียนเพ่ือเตรียม
ความพรอมในการประเมิน PISA 2021 การสรางและพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาท่ีเปนมาตรฐาน
ระดับชาติ การใชผลการทดสอบและการประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติ รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพครู                 
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเปนครู มีสมรรถนะสูง
สอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    (1.3) แผนยอยการตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 

- แนวทางการพัฒนา : (1) พัฒนาและสงเสริมพหุปญญา และ (2) สรางเสนทางอาชีพ 
สภาพแวดลอมการทํางาน และระบบสนับสนุนท่ีเหมาะสมสําหรับผูมีความสามารถ
พิเศษ 

- เปาหมายท่ี 1 ประเทศไทยมีระบบขอมูล เพ่ือการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปญญา เ พ่ือประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการพัฒนา                   
ใหเต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

     - การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
     ดําเนินการพัฒนาและสงเสริมพหุปญญา และสรางเสนทางอาชีพสภาพแวดลอม
การทํางาน และระบบสนับสนุนท่ีเหมาะสมสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ โดยการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน             
ท่ีมีความสามารถพิเศษและเปนเลิศเฉพาะดาน หลากหลาย (วิทยาศาสตร ภาษา ทัศนศิลป นาฎศิลป ดนตรี 
กีฬา ฯลฯ) สงเสริมการเรียนรูดิจิตอลเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ ยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษในรูปแบบหองเรียน
วิทยาศาสตรขยายผลจนถึงพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําระดับนานาชาติ 
     
   (2) ประเด็นท่ี 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
    (2.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 

- เปาหมายท่ี 1 คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล 
ท้ังดานรางกาย สติปญญาและคุณธรรม จริยธรรม เปนผูท่ีมีความรูและทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

     - การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
       ดําเนินการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล 
ท้ังดานรางกาย สติปญญาและคุณธรรม จริยธรรม เปนผูท่ีมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21  
รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เปนภารกิจสําคัญท่ีทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมายท่ีกําหนดไว โดยการพัฒนาและฝกอาชีพระยะสั้น เพ่ือใหสามารถสรางอาชีพสรางรายได มีการฝกอบรม
ภาษาเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพ สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการใหความรูสําหรับผูสูงอายุ สงเสริม
และพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ท้ังในลักษณะสื่อสิ่งพิมพ สื่อการเรียนรู ดิจิทัล 
ท่ีมีคุณภาพใหมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดและใชประโยชน 
    (2.2) แผนยอยการพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย 

- แนวทางการพัฒนา : (3) จัดใหมีการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะท่ีดีท่ีสมวัยทุกดาน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอน              
และปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีเนน               
การพัฒนาทักษะสําคัญดานตาง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะดานความคิด
ความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ 
ทักษะการรูจักประเมินตนเองควบคูกับการยกระดับบุคลากรในสถาน พัฒนา
เด็กปฐมวัยใหมีความพรอมท้ังทักษะ ความรูจริยธรรม และความเปนมืออาชีพ 

- เปาหมายท่ี 1 เด็กเกิดอยางมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเขาถึงบริการ 
ท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

     - การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
     กระทรวงศึกษาธิการตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ซ่ึงปจจุบันมีปจจัยหรือสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดการศึกษาปฐมวัยมากข้ึน ท้ังในดานกฎหมาย ดานนโยบาย 
และแผน และบริบทอ่ืน ๆ ทําใหเกิดการรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยรวมกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการสมวัย มีความพรอมในการเรียนรูอยางคุณภาพ 
ยกระดับคุณภาพการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทย และพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 
    (2.3) แผนยอยการพัฒนาชวงวยัเรียน/วัยรุน 

- แนวทางการพัฒนา : (1) จัดใหมีการพัฒนาทักษะท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 
โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะหสังเคราะหความสามารถในการแกปญหา 
ท่ีซับซอน ความคิดสรางสรรคการทํางานรวมกับผูอ่ืน (2) จัดใหมีการพัฒนา 
ทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ (3) จัดใหมีการพัฒนาทักษะ                    
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ในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะท่ีเชื่อมตอกับโลกการทํางาน 

(4) จัดใหมีพัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ               
การบมเพาะการเปนนักคิด นักนวัตกร และการเปนผูประกอบการใหม รวมท้ัง
ทักษะชีวิตท่ีสามารถอยูรวมกันและทํางานภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม              
และ (5) สงเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยท่ีเชื่อมตอกัน
ระหวางระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสรางศักยภาพ
ดานความฉลาดทางเชาวนปญญา และความฉลาดทางอารมณตลอดจน
ภูมิคุมกันดานตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตของกลุมวัยเรียน/วัยรุน 

- เปาหมายท่ี 1 วัยเรียน/วัยรุน มีความรู และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถวน 
รูจักคิด วิเคราะห รักการเรียนรู มีสํานึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม  
มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 

     - การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
     ดําเนินการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีทักษะ สมรรถนะตรงตามความตองการ
ของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาท่ีตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 โดยการพัฒนาทักษะการเรียนรูผูเรียนเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาสูมาตรฐานอาเซียน พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ท่ีสอดคลองกับอุตสาหกรรมเปาหมาย ในรูปแบบ KOSEN พรอมท้ังจัดตั้งสถาบันไทย KOSEN (โคเซ็น) พัฒนาศักยภาพ
กําลังคนเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน พัฒนาศักยภาพผูเรียนในการเปนผูประกอบการ  
พัฒนากําลังคนดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค พัฒนาสื่อดิจิทัลดานอาชีพและวิชาชีพเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ              
และสังคมดิจิทัล รวมท้ังพัฒนามาตรฐานกําลังคนอาชีวศึกษาดานเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative 
Technology) ใหพรอมกาวสู THAILAND 4.0 นอกจากนี้ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม 
เทคโนโลยี องคความรู และสิ่งประดิษฐเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

 
   (3) ประเด็นท่ี 1 ความม่ันคง 
    (3.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท 
     - เปาหมายท่ี 1 ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
     - เปาหมายท่ี 2 ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุขดีข้ึน 
     - การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
     ดําเนินการเก่ียวกับการรักษาความสงบภายในประเทศและการปองกันและแกไข
ปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เพ่ือสรางความสงบใหเกิดข้ึนในประเทศชาติบานเมือง เอ้ือตอการบริหาร 
และพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติและนโยบายท่ีกําหนด สังคมมีความเขมแข็ง สามัคคี ปรองดอง 
ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข และเพ่ือเรงรัดดําเนินการแกไขปญหาดานความม่ันคงท่ีมีอยูในปจจุบัน 
พรอมท้ังพัฒนากลไกเฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน และแกไขปญหาความม่ันคง โดยมีกิจกรรมเสริมสรางความม่ันคง
ของสถาบันหลักของชาติและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
กิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนในการสรางภูมิคุมกันพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม 
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ในทุกรูปแบบ การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด การขับเคลื่อนการแกไขปญหา 
จังหวัดชายแดนภาคใต ตลอดจนเสริมสรางความรวมมือดานการศึกษาระหวางประเทศเพ่ือความม่ันคง 
    (3.2) แผนยอยการรกัษาความสงบภายในประเทศ 

- แนวทางการพัฒนา : (1) เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน                   
และความม่ันคงของมนุษย โดยมุงเนนการปลูกจิตสํานึก และเสริมสราง             
ความเปนพลเมืองในดานความมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย รูสิทธ ิ                
และหนาท่ี รักชาติ มีงาน มีอาชีพ มีรายไดและมีสวนรวมในการแกไขปญหา
ความม่ันคง รวมท้ังมีการปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดลอม) ท่ีเหมาะสม            
ท่ีเอ้ือตอการไมเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติดของแตละกลุมเปาหมาย อาทิ 
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน (2) ปลูกฝงและสรางความตระหนักรู                
ถึงความสําคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงคเสริมสรางความรักและภาคภูมิใจ
ในความเปนคนไทยและชาติไทย ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย             
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมท้ัง การใหความรูเรื่องของศาสนพิธี
แกพุทธศาสนิกชนท่ัวไปไดรับรูเรื่องงานพิธีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับพุทธศาสนา 
(3) ปลูกฝงใหประชาชนมีความรูความเขาใจ และมีสวนรวมอยางถูกตอง             
ตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย และ (4) สรางความสามัคคีปรองดอง             
ของคนในชาติ โดยสงเสริมการเผยแพรความรู และสิทธิหนาท่ีของประชาชน
ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
เสริมสรางจิตสํานึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รวมท้ัง 
สงเสริมคุณธรรมจรยิธรรมและศีลธรรมของคนในสังคม 

- เปาหมายท่ี 2 คนไทยมีความจงรักภักดี ซ่ือสัตย พรอมธํารงรักษาไวซ่ึงสถาบันหลัก
ของชาติ สถาบันศาสนาเปนท่ีเคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงข้ึน 

     - การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
     ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ มีการสงเสริมความรู 
ดานกฎหมายการศึกษาและกฎหมายท่ีเก่ียวของ ขับเคลื่อนงานดานสถานศึกษาพอเพียงและศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา สรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 
ดานการศึกษา บูรณาการระหวางหนวยงานในดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา มีการใชเครือขายกลางในการรายงานสถานการณ
หรือขอรับการสนับสนุนความชวยเหลือจากหนวยงานตาง ๆ เม่ือเกิดสถานการณฉุกเฉิน นอกจากนี้ มีการปลูกฝง
คานิยมและองคความรูท่ีเหมาะสมในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีการอบรมใหความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับการรณรงค ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา รวมท้ัง เสริมสรางภูมิคุมกันและปองกัน 
ผูเสพยาและสารเสพติดรายใหมในเด็กและเยาวชน สรางระบบการเฝาระวังการใชยาและสารเสพติด 
ในสถานศึกษา และพัฒนาเยาวชนดวยกิจกรรมลูกเสือ ตลอดจน มีกิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกเทิดทูนสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริย และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมของคนในสังคม 
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   (4) ประเด็นท่ี 3 การเกษตร 
    (4.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
     - เปาหมายท่ี 2 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 
    (4.2) แผนยอยเกษตรอัจฉริยะ  

- แนวทางการพัฒนา : (1) สงเสริมการพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว ปจจัยการผลิต 
เครื่องจักรและอุปกรณการเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 
แหงอนาคต (2) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเขาถึงและใชประโยชน              
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการการเกษตรท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม รวมถึงองคความรูดานการผลิตและการตลาด การใชประโยชน
จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานขอมูลสารสนเทศ
ทางการเกษตร พัฒนาเกษตรกรใหเปนเกษตรอัจฉริยะท่ีมีขีดความสามารถ 
ในการแขงขัน และ (3 ) ถายทอดและสนับสนุนให เขา ถึงองคความรู                 
และเทคโนโลยีแกเกษตรกรในราคาท่ีสามารถเขาถึงได 

- เปาหมายท่ี 2 ผลผลิตตอหนวยของฟารมหรือแปลงท่ีมีการใชเทคโนโลยี
สมัยใหม/อัจฉริยะเพ่ิมข้ึน 

     - การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
     ดําเนินการพัฒนาศักยภาพการจัดการอาชีวศึกษาดานเกษตรและประมง 
สูการเกษตรอัจฉริยะ โดยการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาดานเกษตรและประมง ฝกอบรมและพัฒนา
เกษตรกรใหเปน Smart farmer 
 
   (5) ประเด็นท่ี 4 อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
    (5.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  
     - เปาหมายท่ี 2 ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมข้ึน 
    (5.2) แผนยอยการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

- แนวทางการพัฒนา : วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
และบริการ โดยเชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
ใหตอบสนองความตองการของแตละอุตสาหกรรมและบริการ จัดใหมีแผนพัฒนา
กําลังแรงงานท้ังประเทศในทุกระดับ 

- เปาหมายท่ี 1 แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
     - การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
       ดําเนินการพัฒนามาตรฐานกําลังคนอาชีวศึกษาดานเทคโนโลยีนวัตกรรม 
(Innovative Technology) ใหพรอมกาวสู THAILAND 4.0  
 
   (6) ประเดน็ท่ี 6 พ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ 
    (6.1) เปาหมายระดับประเด็นแผนแมบทฯ 

- เปาหมายท่ี 1 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน เกิดศูนยกลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือกระจาย
ความเจริญทางดานเศรษฐกิจและสังคม    
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(6.2) แผนยอยการพัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
ท่ีมีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอยางยั่งยืน 

- แนวทางการพัฒนา : ใหความรู ประสาน และบูรณาการทุกภาคสวนในการเพ่ิม
และรักษาพ้ืนท่ีสีเขียว 

- เปาหมายท่ี 2 ความยั่งยืนทางภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม  
- การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

     การขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ โดยการจัดทําแผนพัฒนาภาค 
ท้ัง 6 ภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต และภาคใตชายแดน               
เพ่ือสงเสริมใหเกิดการขับเคลื่อนเชิงพ้ืนท่ีในระดับภาค สรางโอกาสทางเศรษฐกิจ เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ใหกระจายท่ัวทุกภูมิภาค ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โดยจัดทําขอเสนอ Project Idea ตามหวงโซคุณคาหรือการพัฒนาจากตนทาง-กลางทาง-ปลายทาง ท่ีสอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนาภาคของรัฐบาล 
 
   (7) ประเด็นท่ี 7 โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล 
    (7.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

- เปาหมายท่ี 1 ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ
ดีข้ึน 

    (7.2) แผนยอยโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัล 
     - แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบนิเวศ (บุคลากรดิจิทัล) 
     - เปาหมายท่ี 1 ประชาชนมีความสามารถในการเขาถึงอินเทอรเน็ตมากข้ึน 
     - การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
     ดําเนินโครงการศูนยดิจิทัลชุมชน โดยการอบรมวิทยากรแกนนําดานดิจิทัล 
ใหทราบถึงเทคนิคตาง ๆ ในการขายของออนไลน การสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการของชุมชน รวมท้ัง 
อบรมประชาชนใหมีความตระหนักรูดานดิจิทัลและการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลเปนชองทางเผยแพร
และจําหนวยผลิตภัณฑของตนเองและชุมชน 
 
   (8) ประเด็นท่ี 8 ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 
    (8.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
     - เปาหมายท่ี 1 ผูประกอบการในทุกระดับเปนผูประกอบการยุคใหมท่ีมีบทบาท
       ตอระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 
    (8.2) แผนยอยการสรางความเขมแข็งผูประกอบการอัจฉริยะ 

- แนวทางการพัฒนา : (1) พัฒนาทักษะความเปนผูประกอบการ โดยวางรากฐาน
การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบให กับเยาวชนรุนใหมใหมีทักษะ               
และจิตวิญญาณในการประกอบธุรกิจ พัฒนาทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนและความถนัด
ท่ีแตกตางและหลากหลายของแรงงาน โดยเฉพาะท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยี
ดิจิทัลธุรกิจรูปแบบใหมในอนาคต และ (2) สรางและพัฒนาผูประกอบการ 
ในทุกระดับใหจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการขับเคลื่อนธุรกิจ 
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ดวยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค พัฒนาผูประกอบการ 
ใหมีทักษะการวิเคราะหและมีองคความรูดานการจัดการฐานขอมูล  

- เปาหมายท่ี 2 ความสามารถในการแขงขันดานการใชเครื่องมือและเทคโนโลยี
ดิจิทัลดีข้ึน 

     - การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
     ดําเนินการพัฒนาผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล 
โดยการพัฒนาศักยภาพผูเรียนอาชีวศึกษาในการเปนผูประกอบการ 
 
   (9) ประเด็นท่ี 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
    (9.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

- เปาหมายท่ี 1 การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมของพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษท้ังหมดเพ่ิมข้ึน 

    (9.2) แผนยอยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
- แนวทางการพัฒนา : พัฒนาโครงสรางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

สําหรับการทําวิจัยตอยอดเพ่ือขยายผลงานวิจัยไปสู เชิงพาณิชยพัฒนา 
ศูนยการเรียนรูและศูนยบริการ จัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนและฝกอบรม 

- เปาหมายท่ี 1 การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 

     - การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
     การดําเนินการเปนการเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
โดยการลงทุนดานการพัฒนาบุคลากรดานทักษะตาง ๆ เชน ทักษะดานอาชีพ ดานภาษา ดานดิจิทัล ฯลฯ  
มีการตอยอดดานอุตสาหกรรม โดยการพัฒนากําลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ความรวมมือ
ระหวางรัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนากําลังคนดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุน 
การลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม พัฒนาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ดานภาษา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม รวมท้ัง
สงเสริมสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนตามความตองการของสถานประกอบการในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 
   (10) ประเด็นท่ี 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
    (10.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

- เปาหมายท่ี 1 คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคม
เพ่ิมข้ึน 

(10.2) แผนยอยการคุมครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสุขภาพ 

- แนวทางการพัฒนา : สรางหลักประกันสวัสดกิารสําหรับแรงงาน : การพัฒนาทักษะ
ใหสามารถประกอบอาชีพและมีรายไดตามศักยภาพ 

- เปาหมายท่ี 1 คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบาง
ไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
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     - การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
     ดําเนินการสรางความเสมอภาคทางการศึกษา โดยการสนับสนุนคาใชจาย 
ในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการศึกษา พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนท่ีตั้งในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ การบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาส 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ทุนการศึกษา การจัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร พัฒนา
คุณภาพการศึกษาสําหรับนักเรียนพิการ สงเสริมการศึกษานอกระบบผานทีวีสาธารณะ จัดสรางแหลงเรียนรู 
ในระดับตําบล 
 
   (11) ประเด็นท่ี 21 การการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    (11.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
     - เปาหมายท่ี 1 ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    (11.2) แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- แนวทางการพัฒนา : (1) ปลูกและปลุกจิตสํานึกการเปนพลเมืองท่ีดี  
มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝงและหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็ก              
และเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ สงเสริมวัฒนธรรมสุจริตผานหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับ (2) สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการ                    
และเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต 
และ (3) ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรท่ีเอ้ือตอการลดการใชดุลพินิจ            
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี นําระบบเทคโนโลยีเขามาใชแทนการใช
ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบ                  
ท่ีเก่ียวของเพ่ือลดการใชดุลพินิจของผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

- เปาหมายท่ี 1 ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซ่ือสัตย สุจริต 
     - การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
     มุงเนนการปลุกจิตสํานึกการเปนพลเมืองท่ีดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรมใหกับเด็ก เยาวชนทุกชวงวัย และขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ โดยการเสริมสราง 
ความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  เสริมสรางธรรมาภิบาล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
การจัดการ พัฒนาลูกเสือชอสะอาดตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสริมสรางและพัฒนาวินัยบุคลากร 
ปองกันและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการตอตานการทุจริตในสถานศึกษา รวมท้ัง
เสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
   (12) ประเด็นท่ี 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
    (12.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

- เปาหมายท่ี 1 กฎหมายเปนเครื่องมือใหทุกภาคสวนไดประโยชน จากการพัฒนา
ประเทศ อยางเทาเทียมและเปนธรรม 

    (12.2) แผนยอยการพัฒนากฎหมาย 
- แนวทางการพัฒนา : (1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และมาตรการตาง ๆ 

ใหสอดคลองกับบริบท และเอ้ือตอการพัฒนาประเทศ (2) มีวิธีการบัญญัติ
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กฎหมายอยางมีสวนรวม (3) พัฒนาการบังคับใชกฎหมาย และ (4) สงเสริม
เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย 

- เปาหมายท่ี 1 กฎหมายไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชน 
อยูภายใตกรอบกฎหมายท่ีมุงใหประชาชน ในวงกวางไดรับประโยชน                  
จากการพัฒนาประเทศโดยท่ัวถึง 

     - การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
     ดําเนินการเสริมสรางความรู ความเขาใจในกฎหมายท่ีเก่ียวกับขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ กฎหมายเก่ียวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจาหนาท่ีกฎหมายเก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง การพัฒนา เผยแพร ติดตามและบังคับใชกฎหมาย การปรับปรุง จัดทํา และพัฒนากฎหมาย
การศึกษาใหสอดคลองกับการปฏิรูปประเทศ และการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายการศึกษาและกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการนํากฎหมายไปใชอยางมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใสซ่ึงเปนกลไกสําคัญท่ีจะนํา
กระบวนการยุติธรรมปราศจากความเหลื่อมล้ําและความไมเทาเทียม      
 
   (13) ประเด็นท่ี 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
    (13.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

- เปาหมายท่ี 1 ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางฐานทางเทคโนโลยี 
และดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของประเทศเพ่ิมสูงข้ึน 

    (13.2) แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานองคความรูพ้ืนฐาน 
- แนวทางการพัฒนา : 1) พัฒนาองคความรู พ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน 

2) พัฒนาองคความรูพ้ืนฐานทางสังคมและความเปนมนุษย 3) พัฒนาความเปนเลิศ
ทางวิชาการโดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใช นวัตกรรม 

- เปาหมายท่ี 1 ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานท้ัง 4 ดาน
ทัดเทียมประเทศท่ีกาวหนาในเอเชีย 

     - การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
     ดําเนินการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ โดยมีงานวิจัย 
เพ่ือถายทอดเทคโนโลยี สรางองคความรูและนวัตกรรมนําไปสูการพัฒนาอาชีวศึกษา สงเสริมงานวิจัย 
เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน (RBL : Research-Based Learning) และงานวิจัย
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐสูการใชประโยชน เปนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูพ้ืนฐาน สะสมองคความรู การตอยอด
ไปสูการประยุกตใชองคความรู และการตอยอดไปสูนวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม รวมท้ัง 
การสรางนวัตกรรมเพ่ือใหภาคอุตสาหกรรมสามารถนําไปใชประโยชน 
 
  2.2.2  แผนการปฏิรูปประเทศ 
  แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 
   ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง 
    1) เรื่อง : การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทํา 
แกไข และปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - 
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    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 
กิจกรรมท่ี 1 - การจัดทํา แกไข และปรับปรุง กฎหมาย ใหสอดคลองกับ พ.ร.บ. 

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... 
  เปาหมายกิจกรรม - ประเทศไทยมีการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ

การศึกษาเปนกลไกสํ าคัญตอการบริหารและจัดการศึกษา 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

   1) เรื่อง : การสรางความรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน  
เพ่ือการจัดการศึกษา 
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - 
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 - การจัดทําขอเสนอวาดวยบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในการจัดการศึกษา 

  เปาหมายกิจกรรม - องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทเพ่ิมข้ึน
ในการจัดการศึกษา 

กิจกรรมท่ี 2 - การจัดทําขอเสนอวาดวยการเพ่ิมบทบาทของเอกชนในการจัดการศึกษา
รูปแบบตาง ๆ และการกํากับดูแลท่ีเหมาะสม 

  เปาหมายกิจกรรม - เอกชนมีบทบาทเพ่ิมข้ึนในการจัดการศึกษา
รูปแบบตาง ๆ และการกํากับดูแลท่ีเหมาะสม 

กิจกรรมท่ี 3 - การจัดทําขอเสนอวาดวยแผนความรวมมือในการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย ครอบคลุมการจัดการทางการคลังและผูจัดการศึกษา 

  เปาหมายกิจกรรม - การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ครอบคลุม
การจัดการทางการคลังและผูจัดการศึกษา มีความรวมมือ 
ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กิจกรรมท่ี 4 - การจัดทําขอเสนอวาดวยแนวทางสนับสนุนงบประมาณและงบลงทุน
ใหสถานศึกษาเอกชนใน รูปแบบความรวมมือรัฐและเอกชน
สําหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 

  เปาหมายกิจกรรม - สถานศึกษาเอกชนไดรับการสนับสนุน
งบประมาณและงบลงทุนในรูปแบบความรวมมือรัฐและเอกชน
สําหรับเด็กท่ีมี ความสามารถพิเศษ 

กิจกรรมท่ี 5 - การปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาตามขอเสนอวาดวยบทบาทขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการศึกษา 

  เปาหมายกิจกรรม - องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทเพ่ิมข้ึน
ในการจัดการศึกษา 

กิจกรรมท่ี 6 - การปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา 
โดยภาคเอกชนตามขอเสนอวาดวยการเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน             
ในการจัดการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ  การกํากับดูแล 
ท่ีเหมาะสม 
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  เปาหมายกิจกรรม – เอกชนมีบทบาทเพ่ิมข้ึนในการจัดการศึกษา
รูปแบบตาง ๆ และการกํากับดูแลท่ีเหมาะสม 

กิจกรรมท่ี 7 – การจัดทําและขับเคลื่อนตามขอเสนอแนวทางการสราง                 
และเพ่ิมสัดสวนของความรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินและภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 

  เปาหมายกิจกรรม – ภาครัฐองคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน              
และภาคเอกชนมีความรวมมือในการจัดการศึกษาอยางสมดุล 

    1) เรื่อง : การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษา 
เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - 
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 - การจัดทําขอเสนอวาดวยการจัดทําและเสริมสรางสมรรถนะ 
ท่ีจําเปนของคนไทยในศตวรรษท่ี 21 

  เปาหมายกิจกรรม - คนไทยมีศักยภาพทักษะและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานตามความถนัด 

กิจกรรมท่ี 2 - การจัดทําดัชนีการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตของการศึกษาไทย 
(Thailand Lifelong Education Index: TLEI) 

  เปาหมายกิจกรรม - มีการพัฒนาดัชนีการศึกษาเพ่ือการเรียนรู
ตลอดชีวิตของการศึกษาไทย 

กิจกรรมท่ี 3 - การบูรณาการการดําเนินงานรวมกันของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู
ตลอดชีวิตในลักษณะเครือขายความรวมมือ 

  เปาหมายกิจกรรม - หนวยงาน/องคกรท่ีเก่ียวของกับการศึกษา
เพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต
บูรณาการการดําเนินงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมท่ี 4 - ระบบการเทียบเคียง/เทียบโอนคุณวุฒิทางการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

  เปาหมายกิจกรรม - ระบบการเทียบเคียง/เทียบโอนคุณวุฒิ
ทางการศึกษาสามารถนํามาใชในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    1) เรื่อง : การทบทวนและปรับปรงุแผนการศึกษาแหงชาติ 
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - 
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 - การจัดทําขอเสนอเพ่ือพิจารณาในการปรับปรุงแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ใหสอดคลองกับแผนการปฏิรูป
ประเทศดานการศึกษาและราง พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... 

  เปาหมายกิจกรรรม - 
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กิจกรรมท่ี 2 - การจัดทําหลักเกณฑวิธีการในการจัดทําและระยะเวลาบังคับใช
แผนการศึกษาแหงชาติ 

  เปาหมายกิจกรรม -  
กิจกรรมท่ี 3 - การปรับปรุงแผนการศึกษาแหงชาติใหสอดคลอง พ.ร.บ.การศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. .... 
  เปาหมายกิจกรรม - แผนการศึกษาแหงชาติ (ฉบับปรับปรุง) 

ไดรับความเห็นชอบและมีผลบังคับใช 
    1) เรื่อง : การจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาต ิ
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - 
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 - การจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาต ิ
  เปาหมายกิจกรรม - สํานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษา

แหงชาติ สามารถดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจท่ีกําหนดไวใน 
ราง พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลในระดับสูง 

 

   ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 
    1) เรื่อง : การพัฒนาระบบการดูแลพัฒนาและจัดการเรียนรูเพ่ือใหเด็กปฐมวัย                 
ไดรับการพัฒนา รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย 
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - 
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 - การขับเคลื่อนกฎหมายวาดวยการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  เปาหมายกิจกรรม - การขับเคลื่อนรางกฎหมายวาดวยการพัฒนา

เด็กปฐมวัยใหมีผลบังคับใช 
กิจกรรมท่ี 2 - จัดทําแนวทางการคัดเลือกเด็กเขาเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

ดวยวิธีการท่ีเหมาะสมกับชวงวัย 
  เปาหมายกิจกรรม - ขอเสนอแนวทางการคัดเลือกเด็กเขาเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเหมาะสมกับชวงวัย 
กิจกรรมท่ี 3 - จัดทําระบบคัดกรองและกลไกการติดตามและประเมินผลสําหรับ

เด็กท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 
  เปาหมายกิจกรรม - เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการคัดกรองพัฒนาการ

ตามชวงอายุและชวยเหลือสงเสริมกรณีพบเด็กท่ีมีความตองการ
จําเปนพิเศษ 

กิจกรรมท่ี 4 - การจัดทําแนวทางการพัฒนาในชวงรอยเชื่อมตอ (transition 
period) ระหวางวัย 2 - 6 ป 

  เปาหมายกิจกรรม - มีแนวทางการพัฒนาในชวงรอยเชื่อมตอ 
(transition period) ระหวางวัย 2 – 6 ป อยางตอเนื่องและราบรื่น 

กิจกรรมท่ี 5 - การจัดทําแผนปฏิบัติการรวมกันระหวางกระทรวงหลัก  
4 กระทรวงท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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  เปาหมายกิจกรรม - มีแผนปฏิบัติการรวมกันระหวางกระทรวงหลัก  
4 กระทรวงท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

กิจกรรมท่ี 6 – การจัดทําขอเสนอแผนปฏิบัติการวาดวยการยกระดับคุณภาพ 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและศูนยเลี้ยงเด็ก 

  เปาหมายกิจกรรม - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและศูนยเลี้ยงเด็กมีคุณภาพ
สอดคลองกับหลักการดูแล สงเสริม และพัฒนาเด็กและศูนยเลี้ยงเด็ก
อยางเหมาะสมตามวัย 

กิจกรรมท่ี 7 - การสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนรวมท่ีสอดคลองกับหลักการดูแล 
พัฒนาและจัดการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

  เปาหมายกิจกรรม - การจัดการศึกษาเรียนรวมอยางมีคุณภาพ
สอดคลองกับหลักการดูแล พัฒนาและจัดการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

    1) เรื่อง : การสื่อสารสังคมเพ่ือสรางความเขาใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - 
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 - การสรางความรูความเขาใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  เปาหมายกิจกรรม - การพัฒนาบทบาทความพรอมในการเปนพอแม

ในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางมีคุณภาพ ท่ัวถึง และเปนธรรม 
 

   ประเด็นการปฏิรูปท่ี 3 การปฏิรูปเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
    1) เรื่อง : การดําเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - 
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 - สงเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียนเพ่ือบรรเทาอุปสรรค
การมาเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษและ ยากจนใหมีความเสมอภาค
ใน โอกาสทางการ ศึกษาจนสํ า เ ร็ จการ ศึกษา ข้ัน พ้ืนฐาน                          
และตามศักยภาพ 

  เปาหมายกิจกรรม - ผูขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาส 
ในระบบการศึกษาไดรับโอกาสทางการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานและตามศักยภาพ 

กิจกรรมท่ี 2 - เสริมสรางรากฐานเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือเตรียมความพรอม
เด็กเล็กกอนเขาสูระบบการศึกษา 

  เปาหมายกิจกรรม – เ ด็กปฐมวัยในครอบครัว ท่ีขาดแคลน                
ทุนทรัพยและดอยโอกาสหรือเด็กปฐมวัยท่ีมีพัฒนาการลาชา             
หรือมีความเสี่ยง (แรกเกิด - 36 เดือน) ไดรับการชวยเหลือ
สนับสนุนใหไดรับการพัฒนาท่ีสมวัยเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสู
ระบบการศึกษา 

กิจกรรมท่ี 3 - สงเสริมโอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาและสรางครูรุนใหม
สําหรับพ้ืนท่ีหางไกล 
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กิจกรรมท่ี 4 - สนับสนุนใหเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษากลับเขาสูระบบ
การศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพ 

  เปาหมายกิจกรรม - สนับสนุนให เด็ก เยาวชนนอกระบบ
การศึกษาใหกลับเขาศึกษาตอหรือไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพ 

กิจกรรมท่ี 5 - สงเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 
  เปาหมายกิจกรรม - ครูในสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนดอยโอกาส

หนาแนน และครูนอกระบบไดรับการเสริมสรางและพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

กิจกรรมท่ี 6 - พัฒนาองคความรูเพ่ือการจัดการเชิงระบบเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

  เปาหมายกิจกรรม - วัตกรรมดานองคความรูตอเนื่องท่ีมุงสนับสนุน
การสํารวจและฐานขอมูลเชิงยุทธศาสตรแบบตอเนื่องท่ีสําคัญ 
ต อ กา รป ระ เ มิ นและ พัฒนามาต รก า รส ง เ ส ริ ม คุณภ าพ                    
และลดความเหลื่อมล้ําในการพัฒนาคนไทย 

กิจกรรมท่ี 7 - สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือสรางสังคมแหงโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

  เปาหมายกิจกรรม - ขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือปฏิรูปกระบวนการ
จัดสรรงบประมาณดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ดวยหลักการเสมอภาค (Equity based Budgeting) และการผลิต
พัฒนาครูตนแบบ 

    1) เรื่อง : การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลพิการ บุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ              
และบุคคลท่ีตองการการดูแลเปนพิเศษ 
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - 
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 - พัฒนาระบบคัดกรองบุคคลพิการบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ
และบุคคลท่ีมีความตองการการดูแลเปนพิเศษ 

  เปาหมายกิจกรรม - มีระบบคัดกรองเพ่ือจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม
และลดความเหลื่อมล้ําระหวางผูเรียน 

กิจกรรมท่ี 2 - จัดทําขอเสนอแนะตอรัฐบาลวาดวยยุทธศาสตรการพัฒนา 
ผูมีความสามารถพิเศษและผูท่ีมีความตองการการดูแลเปนพิเศษ
และสรางเสริมศักยภาพใหสามารถตอยอดการประกอบอาชีพ 
ไดอยางม่ันคง 

  เปาหมายกิจกรรม - ขอเสนอแนะตอรัฐบาลวาดวยยุทธศาสตร
การพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษและผูท่ีมีความตองการการดูแล
เปนพิเศษท่ีครอบคลุมทุกมิติ 
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กิจกรรมท่ี 3 - สรางความรูความเขาใจแกบุคลากรท่ีเก่ียวของท่ัวประเทศ 
  เปาหมายกิจกรรม - บุคลากรท่ีเก่ียวของท่ัวประเทศมีความรูความเขาใจ

ในการจัดการศึกษาสําหรับกลุมท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 
ท้ังสามกลุม 

กิจกรรมท่ี 4 - พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการบริหารจัดการท่ีเชื่อมโยง
ฐานขอมูลใหเปนเอกภาพ 

  เปาหมายกิจกรรม - มีระบบขอมูลสารสนเทศและการบริหาร
จัดการท่ีเชื่อมโยงฐานขอมูลใหเปนเอกภาพ 

กิจกรรมท่ี 5 - สรางเสริมนวัตกรรมในการสรางเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู
สําหรับบุคคลพิการ บุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ และบุคคล 
ท่ีมีความตองการการดูแลเปนพิเศษ 

  เปาหมายกิจกรรม - มีนวัตกรรมในการสรางเสริมสนับสนุน 
การจัดการเรียนรูสําหรับบุคคลพิการ บุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ
และบุคคลท่ีมีความตองการการดูแลเปนพิเศษเพ่ิมข้ึน 

กิจกรรมท่ี 6 – พัฒนาการเรียนการสอนบุคคลพิการบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ
และผู ท่ี มีความตองการการดูแล เปนพิ เศษอยา ง มีระบบ                   
และมาตรฐาน 

  เปาหมายกิจกรรม - การเรียนการสอนบุคคลพิการ บุคคล            
ท่ีมีความสามารถพิเศษและผูท่ีมีความตองการการดูแลเปนพิเศษ
เหมาะสมกับแตละบุคคลและมาตรฐาน 

    1) เรื่อง : การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีหางไกลหรือในสถานศึกษา 
ท่ีตองมีการยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน 
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - 
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 – จัดทําขอเสนอเพ่ือแกปญหาโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนท่ีหางไกล  
และขอเสนอแนะเพ่ือแกปญหาโรงเรียนขนาดกลางท่ีตองการ 
การยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอยางเรงดวนอยางเปนระบบ 

  เปาหมายกิจกรรม - ขอเสนอแนะตอรัฐบาลวาดวยยุทธศาสตร
เพ่ือแกปญหาโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนท่ีหางไกลและขอเสนอแนะ
เพ่ือแกปญหาโรงเรียนขนาดกลางท่ีตองการการยกระดับคุณภาพ
ของการจัดการศึกษาอยางเรงดวนอยางเปนระบบ 

กิจกรรมท่ี 2 - นําขอเสนอไปสูการปฏิบัติ 
  เปาหมายกิจกรรม - ขอเสนอไดรับการนําไปปฏิบัติ 
กิจกรรมท่ี 3 - พัฒนาระบบสอบบรรจุและแตงตั้งครูใหกระจายตัวออกไปในพ้ืนท่ี

ท่ีมีความขาดแคลนครู 
  เปาหมายกิจกรรม - ระบบสอบบรรจุและแตงตั้งครูท่ีกระจายตัว

ออกไปในพ้ืนท่ีท่ีมีความขาดแคลนครู 
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กิจกรรมท่ี 4 - พัฒนาระบบจูงใจใหครูกระจายตัวไปยังโรงเรียนท่ีมีความขาดแคลน 
  เปาหมายกิจกรรม - ครูและบุคลากรในสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน

พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยหรือหางไกล มีระบบจูงใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
กิจกรรมท่ี 5 – สนับสนุนครูและผูเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนท่ีหางไกล            

และโรงเรียนขนาดกลางใหสามารถเขาถึงการสนับสนุนทางวิชาการ 
  เปาหมายกิจกรรม - ครูและผูเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนท่ี

หางไกลและโรงเรียนขนาดกลางสามารถเขาถึงการสนับสนุน 
ทางวิชาการ 

 

   ประเด็นการปฏิรูปท่ี 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนา                  
ผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย 
    1) เรื่อง : การผลิตครูและการคัดกรองครูเพ่ือใหไดครูท่ีมีคุณภาพตรงกับความตองการ 
ของประเทศและมีจิตวิญญาณของความเปนคร ู
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - 
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 - ประเมินโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ระยะท่ี 1 เพ่ือจัดทํา
ขอเสนอสําหรับจัดทําแผนผลิตและพัฒนาครูระยะตอไป บูรณาการ
และจัดทําแผนผลิตและพัฒนาครูระยะ 10 ป 

  เปาหมายกิจกรรม - มีแผนผลิตและพัฒนาครูทุกระดับ 
กิจกรรมท่ี 2 – กําหนดอัตราบรรจุครู ท่ีจบการศึกษาโดยผานแผนการผลิต               

และพัฒนาครู 
  เปาหมายกิจกรรม - ครูรุนใหมท่ีไดรับการบรรจุไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง

จบการศึกษาโดยผานแผนการผลิตและพัฒนาครู 
กิจกรรมท่ี 3 - จัดทําระบบขอมูลครูท่ีรวบรวมขอมูลการผลิตการใชและการคาดการณ

อัตรากําลังครูในสาขาท่ีขาดแคลน 
  เปาหมายกิจกรรม - มีระบบขอมูลครู (Teacher Data System) 

เพ่ือรวบรวมขอมูลการผลิต การใช และการคาดการณอัตรากําลัง
ครูในสาขาท่ีขาดแคลน 

กิจกรรมท่ี 4 - จัดทํากรอบมาตรฐานสมรรถนะของวชิาชีพครูและกรอบมาตรฐาน
สมรรถนะวิชาชีพครูอาชีวศึกษา (Competency – based Curriculum) 

  เปาหมายกิจกรรม - ไดกรอบมาตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครู
และกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูอาชีวศึกษา 

กิจกรรมท่ี 5 - จัดทําหลักสูตรการผลิตครู 
  เปาหมายกิจกรรม - มีการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครูเปน

หลักสูตรท่ีเนนสมรรถนะของวิชาชีพครู ซ่ึงใชระยะเวลาใน
การศึกษาอยางนอยสี่ปโดยเนนการฝกปฏิบัติในสถานการณจริง
ตั้งแตปแรกจนถึงปสุดทาย และนิสิตหรือนักศึกษาครูตองไดรับ
การฝกประสบการณวิชาชีพกับครูประจําการท่ีมีประสบการณ
หรือความเชี่ยวชาญ 
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กิจกรรมท่ี 6 - มีหลักเกณฑการรับอาจารยท่ีสอนในสถาบันผลิตครู 
  เปาหมายกิจกรรม - อาจารยท่ีสอนในสถาบันผลิตครูมีประสบการณสอน

ในสถานศึกษา และมีกิจกรรมทางวิชาการท่ีเชื่อมโยงกับสถานศึกษา 
กิจกรรมท่ี 7 - กําหนดหลักสูตรการผลิตครู เนนการเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
  เปาหมายกิจกรรม - นิสิตนักศึกษาครูในหลักสูตรปจจุบันไดรับ

การเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
กิจกรรมท่ี 8 - รวมมือกับคณะท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหาในการผลิตครูเฉพาะทาง 
  เปาหมายกิจกรรม - การผลิตครูเฉพาะทางใหเปนการรวมผลิต 

กับคณะท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
กิจกรรมท่ี 9 - กําหนดระบบและมาตรฐานกลางในการคัดเลือกบุคคล 

ท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเขาเปนครู 
  เปาหมายกิจกรรม - มีระบบและมาตรฐานกลางในการคัดเลือก

บุคคลท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเขาเปนครู 
กิจกรรมท่ี 10 - กําหนดหลักเกณฑการออกใบประกอบวิชาชีพครูอาชีวศึกษา 

เปนการเฉพาะท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครู
อาชีวศึกษา 

  เปาหมายกิจกรรม - มีครูและอาจารยผูสอนในระดับอาชีวศึกษา 
ท่ีมีมาตรฐานวิชาชีพครูอาชีวศึกษาและใบประกอบวิชาชีพครู
อาชีวศึกษาเปนการเฉพาะ เพ่ือใหมีความสัมพันธและสอดคลอง
กับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

กิจกรรมท่ี 11 – รวมมือกับสถานประกอบกิจการในการจัดหาผู เชี่ยวชาญ               
มาเปนครูฝกอาชีวศึกษา 

  เปาหมายกิจกรรม - มีผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณดานการปฏิบัติ
มาเปนครูฝกอาชีวศึกษาในสถานศึกษาหรือสถานประกอบกิจการ 

กิจกรรมท่ี 12 - จัดทําหลักสูตรการผลิตครูอาชีวศึกษา 
  เปาหมายกิจกรรม - มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวศึกษาท่ีตองเนนการปฏิบัติ

ในสถานประกอบการใหมีทักษะวิชาชีพจนเชี่ยวชาญ 
กิจกรรมท่ี 13 - กําหนดอัตราบรรจุครูอาชีวศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุน 
  เปาหมายกิจกรรม - มีอัตรากําลังครูอาชีวศึกษาและบุคลากร 

สายสนั บ สนุ น เ ป น ไปต าม เกณฑ ม าต ร ฐ าน อั ต ร า กํ า ลั ง 
ในสถานศึกษาสังกัด สอศ. 

    1) เรื่อง : การพัฒนาวิชาชีพคร ู
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - 
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 - จัดต้ังหนวยงานกลางในการบริหารจัดการการพัฒนาทางวิชาชีพ
ใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  เปาหมายกิจกรรม - มีหนวยงานกลางในการบริหารจัดการ 
การพัฒนาทางวิชาชีพใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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กิจกรรมท่ี 2 - วิเคราะหสมรรถนะครูท่ีมีความจําเปนสําหรับใชในการพัฒนาครู 
  เปาหมายกิจกรรม - มีการพัฒนาครูท่ีมีการวิเคราะหสมรรถนะ 

ท่ีเปนความตองการจําเปน (need analysis) 
กิจกรรมท่ี 3 - จัดกลไกดูแลและชวยเหลือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ

เรียนการสอนสําหรบัครู 
  เปาหมายกิจกรรม - มีการนิเทศ ติดตาม ชวยเหลือครูท่ีสอน 

ไมตรงสาขาวิชาท่ีจบหรือครูท่ียังไมม่ันใจในการสอน 
กิจกรรมท่ี 4 - จัดทําระบบ National Professional Teacher Platform (NPTP) 

เพ่ือพัฒนาครูประจําการและผูบริหาร 
  เปาหมายกิจกรรม - มีการพัฒนาครูประจําการและผูบริหาร 

ท่ีเนนสมรรถนะท่ีจําเปนของครูแตละคนผานระบบ National 
Professional Teacher Platform (NPTP) 

กิจกรรมท่ี 5 - จัดทําระบบและกลไกใหม เ พ่ือใหครู มีการพัฒนาตนเอง                 
หรือวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

  เปาหมายกิจกรรม - มีระบบและกลไกใหครูมีการพัฒนาตนเอง
หรือวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

กิจกรรมท่ี 6 - กําหนดหลักสูตรท่ีเนนใหครูแนะแนว ครูการศึกษาพิเศษ  
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีสอนและใหครูปฐมวัยมีทักษะ 
ในการจัดการเรียนการสอนไดทุกวิชา 

  เปาหมายกิจกรรม - ใหครูแนะแนวครูการศึกษาพิเศษ มีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาท่ีสอนและใหครูปฐมวัยมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน
ไดทุกวิชา 

กิจกรรมท่ี 7 - กําหนดหลักสูตรท่ีเนนใหครูอาชีวศึกษาไดเรียนรูในสถานประกอบการ 
  เปาหมายกิจกรรม - ใหครูอาชีวศึกษาไดเรียนรูในสถานประกอบการ

เ พ่ือเ พ่ิมพูนประสบการณและความเชี่ ยวชาญสําหรับใช 
ในการจัดการเรียนการสอน 

กิจกรรมท่ี 8 - จัดตั้งศูนยฝกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษา 
  เปาหมายกิจกรรม - มีศูนยฝกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษา 

เพ่ือพัฒนาครูใหเกงปฏิบัติ 
กิจกรรมท่ี 9 - สรางครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือทําหนาท่ีใหคําปรึกษาในการจัดการเรียนการสอน 
  เปาหมายกิจกรรม - มีครูพ่ีเลี้ยงท่ีมีคุณภาพใหคําแนะนําปรึกษา

ในการทําหนาท่ีครูประจําชั้นและครูประจําวิชา 
กิจกรรมท่ี 10 - จัดทําระบบในการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะหลัก

สําหรับครูชํานาญการ 
  เปาหมายกิจกรรม – มีระบบในการประเมินการปฏิบัติงาน              

และสมรรถนะหลักกอนท่ีจะบรรจุเปนครูชํานาญการ 
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กิจกรรมท่ี 11 - จัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนเครือขายครู 
National Professional Teacher Platform (NPTP) 

  เปาหมายกิจกรรรม - มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อน
เครือขายครู National Professional Teacher Platform (NPTP) 

    1) เรื่อง : เสนทางวิชาชีพครูเพ่ือใหครูมีความกาวหนา ไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการ 
ท่ีเหมาะสม 
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - มีมาตรฐานวิชาชีพครู 
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 - กําหนดมาตรฐานวิชาชีพครูในการปฏิบัติงานครู 
  เปาหมายกิจกรรม - มาตรฐานในการปฏิบัติงานของครู 

     ข้ันตอนการดําเนินงาน - มีระบบในการพิจารณาคาตอบแทนท่ีเหมาะสม รวมท้ัง 
     มีกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะท่ีไดรับการปรับปรุงใหม และการคงวิทยฐานะของคร ู

กิจกรรมท่ี 1 - แกไขปรับปรุงหลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทน การเลื่อนวิทยฐานะ 
และการคงวิทยฐานะของคร ู

  เปาหมายกิจกรรม - ครูมีคุณภาพในการจัดการศึกษาและพัฒนา
ผู เรียนโดยไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสม รวมท้ังมีการเลื่อน             
และการคงวิทยฐานะท่ีสอดคลองกับคุณภาพในการปฏิบัติงาน 

    1) เรื่อง : การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  
ในสถานศึกษา   
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - 
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 - การจัดทําขอกําหนดสมรรถนะหลักและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของผูบริหาร 

  เปาหมายกิจกรรม - ขอกําหนดสมรรถนะหลักและมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานของผูบริหารเปนเกณฑหนึ่งสําหรับการประเมิน
ผูบริหาร 

กิจกรรมท่ี 2 - การยกรางกฎกระทรวงวาดวยคุณสมบัติ สมรรถนะและความรู
ความเชี่ยวชาญประสบการณตามมาตรา 51 ของราง พ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... 

  เปาหมายกิจกรรม - เกณฑคุณสมบัติสมรรถนะและความรู 
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณของผูบริหารสถานศึกษา 

กิจกรรมท่ี 3 - การจัดทําแผนอัตรากําลังและการพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร 
  เปาหมายกิจกรรม - การบริหารอัตรากําลังและการพัฒนา

ศักยภาพของผูบริหารมีประสิทธิภาพและผูบริหารมีสมรรถนะ
ตามขอกําหนด สมรรถนะหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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กิจกรรมท่ี  4 – ระบบคัดกรองและพัฒนาผูบริหารให มีสมรรถนะหลัก                   
และไดมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร 

  เปาหมายกิจกรรม - ผูบริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติตามขอกําหนด
สมรรถนะหลักและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมท่ี 5 - พัฒนาผูบริหารสถานศึกษารุนนํารองผาน Digital Learning Platform 
  เปาหมายกิจกรรม – ผูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหาร               

และจัดการศึกษาท่ีมุงคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพ             
ของการจัดการศึกษา 

    1) เรื่อง : องคกรวิชาชีพครู และการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - มีการปรับบทบาทหนาท่ีและอํานาจของคุรุสภา 
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 - กําหนดบทบาทหนาท่ีและอํานาจของคุรุสภา 
  เปาหมายกิจกรรม - บทบาท และอํานาจหนาท่ีของคุรุสภาท่ีมีความชัดเจน 

และสอดคลองกับภารกิจ 
     ข้ันตอนการดําเนินงาน - มีการปรับบาบาทหนาท่ีและอํานาจขององคการคาของ สกสค. 

กิจกรรมท่ี 1 - กําหนดบทบาทหนาท่ีและอํานาจขององคการคาของ สกสค. 
  เปาหมายกิจกรรม - บทบาท และอํานาจหนาท่ีขององคการคา

ของ สกสค. ท่ีมีความชัดเจนและสอดคลองกับภารกิจ 
     ข้ันตอนการดําเนินงาน - มีการปรับบทบาทหนาท่ีและอํานาจของ ก.ค.ศ.  

กิจกรรมท่ี 1 - กําหนดบทบาทหนาท่ีและอํานาจของ ก.ค.ศ. โดยเนนระบบ
คุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 

  เปาหมายกิจกรรม - บทบาทและอํานาจหนาท่ีของ ก.ค.ศ.  
ท่ีมีความชัดเจนและสอดคลองกับภารกิจ 

     ข้ันตอนการดําเนินงาน - มีการปรับบทบาทหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการ 
     สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  

กิจกรรมท่ี 1 - กําหนดบทบาทหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 

  เปาหมายกิจกรรม - บทบาทและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(สกสค.) ท่ีมีความชัดเจนและสอดคลองกับภารกิจ 

     ข้ันตอนการดําเนินงาน – ยกรางหรือปรับแกกฎหมายท่ีเก่ียวของกับครู                
        และบคุลากรทางการศึกษา  

กิจกรรมท่ี 1 - ยกรางพระราชบัญญัติคุรุสภา พ.ศ. .... ยกรางพระราชบัญญัติ
องคการจัดการสิทธิและนวัตกรรมทางการศึกษา พ.ศ. . . . . 
(กําหนดสถานะองคการคาของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)) 
ยกรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร 
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ทางการศึกษา พ.ศ. .... ยกรางพระราชบัญญัติสวัสดิการคร ู          
และบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... 

  เป าหมาย กิจกรรม  - พระราชบัญญัติ คุ รุ สภา  พ .ศ .  . . . . 
พระราชบัญญัติองคการจัดการสิทธิและนวัตกรรมทางการศึกษา 
พ.ศ. .... (กําหนดสถานะองคการคาของสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(สกสค.)) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. .... พระราชบัญญัติสวัสดิการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. .... 

 

   ประเด็นการปฏิรูปท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 
    1) เรื่อง : การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน -  
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 - ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. . . . .  ระดับ
ประถมศึกษาปท่ี 1 - 3 ใหมุงเนนสมรรถนะหลักท่ีจําเปนสําหรับ
ผูเรียน 

  เปาหมายกิจกรรม - (1) มีกรอบสมรรถนะหลักของผูเรียน (Core 
Competency) และการปรับหลักสูตรระดับชั้นระดับชั้น ป. 1 - 3 
(2) มีแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดและประเมินผล
เพ่ือพัฒนาผูเรียน และ (3) ผูเรียนไดรับการคัดกรองและชวยเหลือ
เพ่ือใหมีสมรรถนะดานการอานออกเขียนไดคิดเลขเปน 

กิจกรรมท่ี 2 - พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู เชิงรุกและการวัดประเมินผล 
เพ่ือพัฒนาผู เรียน รวมท้ังการพัฒนาความรูและสมรรถนะ 
ดานเนื้อหาสาระท่ีสอน ดานศาสตรการสอน ดานการใชสื่อ            
และเทคโนโลยีในการเรียนรูและการสอน ดานการพัฒนาทักษะ 
แหงศตวรรษท่ี 21 และดานบทบาทของครูในยุคใหม 

  เปาหมายกิจกรรม - (1) ครูมีความรู ความเขาใจสามารถจัดการเรียนรู
เชิงรุกได (2) ครูมีความรู ความเขาใจสามารถออกแบบรายวิชา
เพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนได (3) ผูบริหารสถานศึกษา            
มีความรูความเขาใจสามารถกํากับดูแลและอํานวยการใหครู
ออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและสามารถ
นําไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมใหผูเรียน และ (4) ศึกษานิเทศก
มีความรูความเขาใจสามารถใหคําแนะนําหรือชวยเหลือครู 
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กิจกรรมท่ี 3 - สนับสนุนชุดการสอน สื่อ ตัวอยางรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 

  เปาหมายกิจกรรม - (1) จัดตั้งคลังชุดการสอนสําเร็จรูป รายวิชา
เ พ่ิ ม เ ติ มและ กิจกรรม พัฒนาผู เ รี ยน ท่ีผ านการ คัดกรอง              
จากผูเชี่ยวชาญใหครูเขาถึงเพ่ือนําไปใช และเรียนรูเพ่ือพัฒนาข้ึนเองได 
และ (2) สถานศึกษามีรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ท่ีพัฒนาข้ึนเอง สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรความพรอม
จุดเนนของสถานศึกษาและเกณฑการจบหลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 4 - จัดใหมีศูนยรวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 
  เปาหมายกิจกรรม - ศูนยรวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

เพ่ือใหครูและนักเรียนเลือกใชไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ
การเรียนรู 

กิจกรรมท่ี 5 - ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
(competency - based curriculum) 

  เปาหมายกิจกรรม - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช .... ซ่ึงกําหนดความชัดเจนเก่ียวกับสมรรถนะหลัก 
ท่ีคาดหวังในแตละระดับการศึกษาของผู เรียนการกําหนด
โครงสรางเวลาเรียนพ้ืนฐาน เวลาเรียนเพ่ิมเติมและรูปแบบ 
การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรูสําหรับ 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 3 เปนระบบผาน/ตองปรบัปรุง 

กิจกรรมท่ี 6 - การนิเทศติดตามประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ
เปนระยะ 

  เปาหมายกิจกรรม - ขอเสนอการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร 
ฐานสมรรถนะให มีประสิทธิภาพมีความยืดหยุนตอบสนอง 
ความตองการและสอดรับกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงในโลก
ยุคปจจุบนั 

    1) เรื่อง : การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน -  
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 - จัดทําขอเสนอแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหกับผูเรียน  

  เป าหมายกิจกรรม – ขอเสนอแนวทางการจัดการศึกษา                 
และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู เรียนเพ่ือเสริมสรางคุณธรรม              
และจริยธรรมใหกับผูเรียน 

 
 
 

33 
 



กิจกรรมท่ี 2 - ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมใหแกผูเรียน 

  เปาหมายกิจกรรม - รูปแบบกิจกรรมและสาระการเรียนการสอน
มีการปรับปรุงเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหแกผูเรียน
ในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 

กิจกรรมท่ี 3 - จัดทําจรรยาบรรณ (Code of conduct) ท่ีมุงสงเสริมการประพฤติ
ปฏิบัติอยางมีคุณธรรมและจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในระดับสถานศึกษา 

  เปาหมายกิจกรรม - จรรยาบรรณ (Code of conduct) ของครู
และบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา 

กิจกรรมท่ี 4 - จัดทําขอกําหนดคุณภาพการศึกษาท่ีบูรณาการการจัดการศึกษา
เพ่ือสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมไวเปนสวนหนึ่งในการประกัน
คุณภาพและการประเมินคุณภาพตามความเหมาะสมของประเภท 
ระดับและบริบทเชิงพ้ืนท่ีของสถานศึกษา 

  เปาหมายกิจกรรม - เกณฑการประกันคุณภาพและการประเมิน
คุณภาพดานการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู เรียน 
ในสถานศึกษา 

กิจกรรมท่ี 5 - จัดใหมีระบบเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูเชื่อมโยงกับ National 
Digital Learning Platform เพ่ือเผยแพรแนวปฏิบัติท่ีด ี             
และแนวปฏิบัติ ท่ี เปนเลิศท้ังในระบบการศึกษาเพ่ือคุณวุฒ ิ             
ตามระบบและการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจน
สงเสริมและขยายผลนําไปปฏิบัติในวงกวาง 

  เปาหมายกิจกรรม - ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดี
และแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศท่ีเชื่อมโยงกับ National Digital Learning 
Platform 

    1) เรื่อง : การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือก 
เขาศึกษาตอ 
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน -  
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 - จัดทําขอเสนอวาดวยการปรับระบบการทดสอบระดับชาติ 
  เปาหมายกิจกรรม - (1) การสอบ O-NET เปนเครื่องมือติดตาม

คุณภาพ เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใชวิธีการสุมผูสอบ  
และ (2) แบบทดสอบ ท่ีสามารถวัดสมรรถนะตามหลักสูตรได
อยางมีคุณภาพ โดยเนนความสอดคลอง (alignment) ระหวาง
สมรรถนะท่ีคาดหวังตามหลักสูตรกับเครื่องมือ/ขอคําถามท่ีใชวัด 
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กิจกรรมท่ี 2 - จัดทําขอเสนอใหมีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการในการจัดสรร
โอกาสและการคัดเลือกเขาศึกษาตอและประกาศใช 

  เปาหมายกิจกรรม - ผูเรียนไดรับการจัดสรรโอกาสและไดเขาศึกษา
ตอดวยวิธีการท่ีหลากหลาย มีความเปนธรรมเปนการสรางโอกาส 
ทางการศึกษาท่ีท่ัวถึงและเทาเทียม 

    1) เรื่อง : การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน -  
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 - จัดทําขอเสนอวาดวยการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา 
ผานการประกันคุณภาพการประเมินคุณภาพ และการรับรอง
คุณภาพ 

  เปาหมายกิจกรรม – สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได            
อยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล โดยมีการสงเสริม 
ใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและไดรับการสนับสนุน 
ท่ี เหมาะสมกับบริบทเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ทุกระดับตามปรัชญาและเปาหมายของสถานศึกษาและมีระบบ
ความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) 
บนพ้ืนฐานสมรรถนะหลักของผูเรียน 

กิจกรรมท่ี 2 - ประกาศ/กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ วิธีการและขอกําหนด
ดานคุณภาพของการจัดการศึกษาสําหรับการประกันคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพการศึกษาใหสถานศึกษานําไปปฏิบัต ิ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  เปาหมายกิจกรรม - สถานศึกษามีแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ 
การประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพการศึกษาเปนระบบ
ท่ีมีความเชื่อมโยงสอดคลองไมสรางภาระตอสถานศึกษา           
และการปฏิบัติหนาท่ีการจัดการเรียนของครู 

กิจกรรมท่ี 3 - จัดสรรงบประมาณและมีระบบสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา
ระบบคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

  เปาหมายกิจกรรม - สถานศึกษาไดรับการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
สามารถสรางความเชื่อม่ันใหผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนได
และเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาของครู ผูบริหาร
และบคุลากรทางการศึกษา 

    1) เรื่อง : ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผูเรียน 
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน -  
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 - จัดทําขอเสนอวาดวยการคุมครองผูเรียนในสถานศึกษาครอบคลุม
อยางนอยในเรื่องนิยาม ขอบเขต แนวทางหรือมาตรการ 
การติดตามประเมินผลและ/หรือผูรับผิดชอบดําเนินการ 
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  เปาหมายกิจกรรม - ขอเสนอวาดวยมาตรการและแนวทาง
สนับสนุนระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิภาพของผูเรียน 

กิจกรรมท่ี 2 - พัฒนาระบบการคุมครองผูเรียนในสถานศึกษาท่ีมีความทันสมัย
และรวดเร็ว เพ่ือใหครู ผู เรียน และผูปกครอง เขาถึงขอมูล             
และแกไขปญหาฉุกเฉินไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

  เปาหมายกิจกรรม - แอปพลิเคชั่นสําหรับการติดตาม ดูแล 
คุมครองผูเรียนในสถานศึกษา 

กิจกรรมท่ี 3 - พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความเขาใจ 
ในการใชระบบการคุมครองผูเรียนในสถานศึกษา 

  เปาหมายกิจกรรม - 
กิจกรรมท่ี 4 - จัดบริการการดูแลคุมครองผูเรียนท้ังในดานความปลอดภัยสุขภาพ

และสวัสดิภาพครอบคลุมสถานศึกษาทุกสังกัดท่ัวประเทศ 
  เปาหมายกิจกรรม - ผูเรียนไดรับการชวยเหลือดูแลและคุมครอง

ท้ังดานความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพ 
กิจกรรมท่ี 5 - สงเสริม สนับสนุนระบบการคุมครองผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ

ตอเนื่องและยั่งยืน 
  เปาหมายกิจกรรม - สถานศึกษาทุกแหงมีระบบคุมครองผูเรียน 

ท่ีมีประสิทธิภาพ 
    1) เรื่อง : การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - เพ่ิมจํานวนผูเรียนอาชีวศึกษาในสาขาท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของภาคเอกชนและประเทศ และผูจบอาชีวศึกษามีงานทํา 
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 - จัดทําขอเสนอวาดวยระบบคาตอบแทนตามสมรรถนะใหผูจบ
การศึกษาสายอาชีพโดยมีการปรับฐานเงินเดือนแรกบรรจ ุ           
ของบุคลากรภาครัฐและเพ่ิมคาตอบแทนพิเศษใหผูจบการศึกษา 
สายอาชีพท่ีเกงปฏิบัติหรือมีความเชี่ยวชาญพิเศษ เพ่ือจูงใจ 
ใหผูเรียนและผูปกครองเห็นความสําคัญในกรณีท่ีเรียนอาชีวศึกษา
และมีความสามารถในทางปฏิบัติสามารถไดรับคาตอบแทน
เทียบเทาผูจบปริญญาตรี 

  เปาหมายกิจกรรม - (1) คาตอนแทนแรกบรรจุของบุคลากร
ภาครัฐ ระดับ ปวช. เพ่ิมข้ึนรอยละ 8.5 ของเงินแรกบรรจ ุ           
และ (2) คาตอบแทนแรกบรรจุของบุคลากรภาครัฐระดับ ปวส. 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ของเงินแรกบรรจุ (ผูจบการศึกษาระดับ ปวส. 
ท่ีเกงปฏิบัติมีความเชี่ยวชาญพิเศษหรือจบการศึกษาจากระบบ 
ทวิภาคี) 

กิจกรรมท่ี 2 - มีระบบเรียนฟรีโดยไมเก็บคาใชจายสําหรับอาชีวศึกษาในสาขา 
ท่ี กําหนดสนับสนุนเด็กดอยโอกาสทางการศึกษากลุ ม ท่ี มี           
ผลการเรียนดี กลุมท่ีมีภูมิลําเนาอยู ในพ้ืนท่ีหางไกลกันดาร             
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และโรงเรียนขยายโอกาสกลุมเด็กออกกลางคัน กลุมเด็กผูหญิง             
เพ่ือจูงใจใหเด็กสายสามัญมาเรียนสายอาชีพและใหผู เรียน            
กลับมาเปนครูอาชีวศึกษา โดยมีการใหทุนการศึกษาสําหรับ
ผูเรียนอาชีวศึกษาในสาขาขาดแคลนและสาขาท่ีเปนความตองการ
ของประเทศ 

  เปาหมายกิจกรรม - (1) เพ่ือจูงใจใหเด็กสายสามัญมาเรียนสายอาชีพ 
และ (2) เพ่ือใหผูเรียนกลับมาเปนครูอาชีวศึกษา 

กิจกรรมท่ี 3 - จูงใจผูเรียนโดยใชกลไกกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
และกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

  เปาหมายกิจกรรม - จูงใจผูเรียนสายอาชีพโดยใชกลไกกองทุนเงิน
ใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

กิจกรรมท่ี 4 - ปรับภาพลักษณและทัศนคติท่ีดีตออาชีวศึกษา 
  เปาหมายกิจกรรม - ภาพลักษณและทัศนคติท่ีดีตออาชีวศึกษา 
กิจกรรมท่ี 5 - ปรับหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ใหมีความหลากหลายและยืดหยุนภาครัฐสนับสนุนคาใชจาย 
ในการจัดการศึกษาแกอาชีวศึกษาเอกชนและรัฐอยางเทาเทียม 
ในฐานะหนวยผลิต กําลังคนเ พ่ือตอบสนองความตองการ 
ดานแรงงานของประเทศอยาง มี คุณภาพและเพียงพอตอ 
ความตองการของสถานประกอบการเ พ่ือใหสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนสามารถเปดหลักสูตรในสาขาท่ีผูเรียนมีความสนใจ
และผูประกอบการมีความตองการ 

  เปาหมายกิจกรรม - หลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาใหมีความหลากหลายและยืดหยุน 

     ข้ันตอนการดําเนินงาน - ผูเรียนอาชีวศึกษามีความรู ทักษะ เกงปฏิบัติ มีสมรรถนะ 
     เปนท่ียอมรับ หรือผานการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝกงาน 
     ในสถานประกอบการ 

กิจกรรมท่ี 1 - เพ่ิมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีหรือการฝกงาน และระบบอ่ืน ๆ 
ท่ีเนนการฝกปฏิบัติ 

  เปาหมายกิจกรรม - ผูประกอบการรวมจัดการอาชีวศึกษา 
ในระบบทวิภา คีการรับ เด็ก เข า ไปฝกงานหรือการจัดตั้ ง                 
สถานประกอบการในโรงเรียน (เด็กฝกงานท่ีโรงเรียน) 

กิจกรรมท่ี 2 - จัดตั้ง Training Center และ Mobility Training Center  
ในลักษณะ PPP (Public Private Partnership) เพ่ือใชเปน 
ศูนยฝกอบรมและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานสําหรับนักเรียน 
นักศึกษา พนักงานในสถานประกอบการ ครูอาชีวศึกษาในสาขา
ชางพ้ืนฐาน สาขาเกษตรกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร           
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และระบบเทคโนโลยีพ้ืนฐานเพ่ือการปฏิบัติงานในแตละภูมิภาค 
ท่ีสามารถใชประโยชนรวมกันไดและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

  เปาหมายกิจกรรม - มีศูนยฝกอบรมและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
สําหรับนักเรียน นักศึกษาพนักงานในสถานประกอบการ 
ครูอาชีวศึกษาในแตละภูมิภาคท่ีสามารถใชประโยชนรวมกันได 

กิจกรรมท่ี 3 – สงเสริมการจัดอาชีวศึกษานอกระบบสําหรับกลุมแรงงาน             
และกลุมคนพิการ 

  เปาหมายกิจกรรม - เพ่ิมทักษะเดิมใหดียิ่งข้ึน (Up-skill) และการเสริม
ทักษะใหม (Reskill) ท่ีจําเปนตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

  ข้ันตอนการดําเนินงาน – ผูเรียนท่ีจบการศึกษาอาชีวศึกษามีความสามารถ                
     ท่ีจะเปนผูประกอบการไดเอง 

กิจกรรมท่ี 1 - สนับสนุนใหสถานศึกษา/นักศึกษาหารายไดดวยตนเอง 
  เปาหมายกิจกรรม - มีหนวยธุรกิจในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา

สถานศึกษาและครูรวมท้ังใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกการเปน
ผูประกอบการ 

กิจกรรมท่ี 2 - ปลูกฝงและสรางทักษะพ้ืนฐานในการเปนผูประกอบการใหแก
ผูเรียนอาชีวศึกษา 

  เปาหมายกิจกรรม - ผูเรียนอาชีวศึกษาไดรับการปลูกฝงและสราง
ทักษะพ้ืนฐานในการเปนผูประกอบการ 

กิจกรรมท่ี 3 - จัดหาแหลงเงินทุนหรือแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ําเพ่ือสงเสริม 
การลงทุนใหแกผูเรียนอาชีวศึกษา 

  เป าหมาย กิจกรรม  - ผู เ รี ยน ท่ี มีความสามารถ ท่ีจะ เป น
ผูประกอบการไดรับเงินทุนหรือเงินกูดอกเบี้ยต่ําเพ่ือสงเสริม 
การลงทุน 

    1) เรื่อง : การปฏิรูปอุดมศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา 
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - 
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 - สงเสริมศักยภาพดานการวิจัยและการสรางสรรคนวัตกรรมใหแก
สถาบันอุดมศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบและกลไกของประเทศ
ในการพัฒนางานดานวิจัยและนวัตกรรม   

  เปาหมายกิจกรรม – สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพในการวิจัย 
และสรางสรรคนวัตกรรมท่ีเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ใหแกประเทศ 

กิจกรรมท่ี 2 - สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมและความรวมมือกับ
ภาคเอกชนและสถานประกอบการในการจัดหลักสูตรผลิตบัณฑิต 
การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนทรัพยากร การใชทรัพยากร
รวมกัน การแลกเปลี่ยนและจัดการความรูระหวางกันตลอดจน
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การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการวิจัยใหแกองคกร
ภาคเอกชน 

  เปาหมายกิจกรรม - การสรางความรวมมือในการผลิตและพัฒนา
บุคลากรระหวางภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ               
ท้ังในดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยี
และการวิจัยนวัตกรรม 

    1) เรื่อง : การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรูแหงชาติ (National Institute of 
Curriculum and Learning) 
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - 
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 - รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู
แหงชาติ 

  เปาหมายกิจกรรม - พรฎ. สถาบันหลักสูตรและการเรียนรู
แหงชาติ 

กิจกรรมท่ี 2 - สถาบันหลักสูตรและการเรียนรูแหงชาติดําเนินการตามภารกิจ 
  เปาหมายกิจกรรม - สถาบันหลักสูตรฯ สามารถดําเนินการได 

ตามภารกิจ 
กิจกรรมท่ี 3 - นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใชหลักสูตรท้ังในดานการจัดการเรียน

การสอนของครูและผลการเรียนรูของผูเรียน 
  เปาหมายกิจกรรม – สถาบันหลักสูตรและการเรียนรูแหงชาต ิ 

เปนสถาบันคุณภาพทางวิชาการดานหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 

   ประเด็นการปฏิรูปท่ี 6 การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุ
เปาหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
    1) เรื่อง : สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - 
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 - การจัดทํารางกฎหมายเก่ียวกับการกระจายอํานาจการบริหาร
จัดการท้ัง 4 ดาน (วิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริหารท่ัวไป
จํานวน 2 ฉบับ) 

  เปาหมายกิจกรรม - สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาใน 4 ดาน ตามความเหมาะสมและบริบท          
ของพ้ืนท่ีและทําใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

กิจกรรมท่ี 2 - ขับเคลื่อนสถานศึกษาท่ีมีความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  เปาหมายกิจกรรม – หนวยงานท่ีเก่ียวของระดับสวนกลาง           

และสถานศึกษานําแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติได 
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    1) เรื่อง : พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - 
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 – ปรับปรุงนโยบายและกฎระเบียบใหมีความคลองตัวและเอ้ือตอ
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหารงาน              
ของโรงเรียน 

  เปาหมายกิจกรรม - นโยบายและกฎระเบียบท่ีมีความคลองตัว
และเอ้ือตอการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหาร
ของโรงเรียน 

กิจกรรมท่ี 2 - ยกระดับคุณภาพผูเรียนในพ้ืนท่ีนวัตกรรม 
  เปาหมายกิจกรรม - ผูเรียนในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา (ไดรับ

การ ศึกษา ท่ี มี คุณภาพเหมาะสมสอดคลอง กับ อัตลักษณ                  
และความตองการของชุมชนและพ้ืนท่ี) 

    1) เรื่อง : การปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ 
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - 
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 - จัดทําขอเสนอการปรับปรุงบทบาทหนาท่ีและอํานาจท่ีสอดคลอง
กับบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษาแหงชาติฉบับใหม 

  เปาหมายกิจกรรม – กระทรวงศึกษาธิการมีการแบงหนาท่ี            
และอํานาจท่ีชัดเจนระหวางหนวยงานนโยบาย หนวยงานการกํากับ
หนวยงานการสนบัสนุนและหนวยงานการปฏิบัติการ 

 

   เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปท่ี 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยการพลิกโฉม             
ดวยระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform) 
    1) เรื่อง : การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัล
แหงชาติ (Digital Learning Reform : National Digital Learning Platform (NDLP)) 
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - 
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 – จัดทําขอเสนอใหกระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการใหทุกหนวยงาน
นําสื่ อดิ จิ ทัลและนวัตกรรม ท่ี มีอยู ไป ใช ให เ กิดประโยชน                  
และรายงานผลตอ กอปศ. 

  เปาหมายกิจกรรม – หนวยงานท่ีเก่ียวของนําสื่อดิจิ ทัลและ
นวัตกรรมท่ีมีอยูมาใชประโยชนในการสนับสนุนการปฏิรูปการ
เรียนรูดวยดิจิทัล : แพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ 
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กิจกรรมท่ี 2 – นําผลการใชสื่อดิจิ ทัลและนวัตกรรมท่ีไดรับมาประมวล                   
และดําเนินการผูกรวมและนํามาพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน              
ของแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัล 

  เปาหมายกิจกรรม - สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมท่ีมีอยูท่ัวไปไดรับ 
การประมวลและนํามาผูกรวมเพ่ือนํามาพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ของแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัล 

กิจกรรมท่ี 3 - ขยายเครือขายแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลโดยการสราง
ความรวมมือของภาคสวนท่ีเก่ียวของ (PPP) 

  เปาหมายกิจกรรม - ผูเรียน ครู และคนทุกชวงวัยเขาถึงทรัพยากร
การเรียนรูและสื่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบตาง ๆ  
ท่ีมีคุณภาพสูงผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาต ิ
ไดอยางท่ัวถึง เทาเทียม รวมท้ังไดรับการชี้แนะ (Coaching)           
และแนะแนว (Consulting) ใหสามารถพัฒนาไดอยางเต็ม
ศักยภาพตามความถนัดและความสนใจจนสามารถประกอบอาชีพ
และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางยั่งยืน 

    1) เรื่อง : ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data for Education) 
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - 
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 - จัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data In Education) 
  เปาหมายกิจกรรม - ระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
กิจกรรม 2 - จัดทํากฎหมายการบริหารขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 
  เปาหมายกิจกรรม – ประกาศกฎหมายการบริหารขอมูล              

และสารสนเทศทางการศึกษา 
    1) เรื่อง : การพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในดานความฉลาดรู
ดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรูสารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรูสื่อ (media literacy) 
เพ่ือการรูวิธีการเรียนรู (learning how to learn) ในการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมท่ีสะทอน
การรูกติกา มารยาท จริยธรรมเก่ียวกับการใชสื่อและการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต 
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - 
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 – การจัดทําขอเสนอวาดวยการเสริมสรางสมรรถนะดานดิจิทัล            
และการรูเทาทันสื่อของประชาชน 

  เปาหมายกิจกรรม - มีขอเสนอวาดวยการเสริมสรางทักษะการรู
ดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อของประชาชน 

กิจกรรมท่ี 2 - มีการเสริมสรางสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อ 
  เปาหมายกิจกรรม - มีการบูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ในการเสริมสรางสมรรถนะ 
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กิจกรรมท่ี 3 - มีการประเมินสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อของคนไทย 
  เปาหมายกิจกรรม - ประชาชนในวัยเรียนและผูสูงอายุมีระดับ

สมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่ออยูในระดับดีมาก 
 

  แผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง 
   เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีสวนรวม
ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน – 
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม  

กิจกรรมท่ี 1 - ใหมีการปฏิรูปและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนหลักสูตร  
“การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” ในทุกระดับชั้นใหเปน
หลักสูตรภาคบังคับ นอกจากนั้น ใหสถาบันทางการศึกษาจัดใหมี
การทดสอบความรูการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขผานระบบแบบสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O–NET) และแบบสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันสูง (GAT-PAT) รวมท้ังตองพัฒนาโรงเรียนทุกโรงเรียน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหเปน “โรงเรียนประชาธิปไตย” 

  เปาหมายกิจกรรม - (1) พัฒนาหลักสูตรการเสริมสรางวัฒนธรรม
ทางการเมืองจํานวน 1 หลักสูตร (2) นําหลักสูตรตาม (1) ไปใชใน
โรงเรียนไมนอยกวา 2 โรงเรียนตอเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตอป  
(3) ทดสอบความรูดานการเมืองในระบอบประชาธิปไตย              
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขผานระบบ O–NET และ GAT-
PAT โดยมีระดับความรูไมนอยกวารอยละ 50 และ (4) มีโรงเรียน
ประชาธิปไตยเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 10 ตอปของจํานวน
โรงเรียนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

กิจกรรมท่ี 2 - จัดใหมีการใหความรูทางดานการเมืองการปกครอง (Political 
Education) วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
และความรู ท่ี เ ก่ี ยวขอ ง กับความ เปนพล เ มืองในระบอบ
ประชาธิปไตย (Civic Education)  

  เปาหมายกิจกรรม – ระดับความรูวัฒนธรรมทางการเมือง            
และการเมืองการปกครองของผูเขารวมกิจกรรม/อบรม/สัมมนา  
ไมนอยกวารอยละ 60 

กิจกรรมท่ี 3 - สนับสนุนใหมีโครงการพัฒนาการเรียนรูทางการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยท้ังในระบบการศึกษาและนอกระบบ
การศึกษา โดยการพัฒนาครูผูสอน สรางสื่อการเรียนการสอน 
และจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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  เปาหมายกิจกรรม - (1) อบรมครูผูสอนในการสรางหลักสูตร            
และคูมือการเรียนการสอนทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อยางนอย 1 รุนตอป และ (2) มีสื่อการเรียนการสอน
และกิจกรรมการเรียนรูประชาธิปไตยไมนอยกวา 1 เรื่องตอป 

กิจกรรมท่ี 4 – จัดใหมีเวทีสาธารณะเพ่ือเปนพ้ืนท่ีใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น
และเรียนรูผานการปฏิบัติจริง 

  เปาหมายกิจกรรม - การจัดเวทีสาธารณะท่ีประชาชนมีสวนรวม 
ไมนอยกวา 1 ครั้งตอป 

กิจกรรมท่ี 5 – ผลิตสื่อเก่ียวกับการใหความรูทางดานการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  เปาหมายกิจกรรม - จํานวนสื่อท่ีผลิตและเผยแพรใหแกประชาชน
โดยท่ัวไป ไมนอยกวา 2 เรื่องตอป 

กิจกรรมท่ี 6 – เผยแพรความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับทัศนคติคานิยม              
แบบแผนความเชื่อ ความโนมเอียงดานการเมืองและวัฒนธรรม
ท า ง ก า ร เ มื อ ง ก า ร ป ก ค ร อ ง ใ น ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย                              
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และความเปนพสกนิกร 

  เปาหมายกิจกรรม - จํานวนชองทางการเผยแพรไมนอยกวา  
4 ชองทางตอป 

กิจกรรมท่ี 7 - จัดกิจกรรมปลูกฝงจิตสานึกเก่ียวกับหนาท่ี ความมีระเบียบวินัย
และความรับผิดชอบการเปนพลเมืองท่ีดี 

  เปาหมายกิจกรรม - ระดับความรูสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานและหนาท่ี
พลเมือง ไมนอยกวารอยละ 60 

 
  แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน 
   เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2 ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน  
กาวสูรัฐบาลดิจิทัล      
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - 
     3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 – จัดทําชุดขอมูลสําคัญของหนวยงานใหอยูในรูปแบบดิจิทัล                  
ท่ีเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยเฉพาะขอมูลตาง ๆ ดังนี ้               
(1) ขอมูลสําคัญท่ีเก่ียวของกับบริการท่ีกระทบตอชีวิตและความเปนอยู
ของประชาชนหรือภารกิจของหนวยงาน และ (2) ขอมูล                
ท่ีเก่ียวของกับงานสนับสนุน เชน งานสารบรรณ งานแผน             
และงบประมาณ งานพัสดุ ขอมูลกําลังคน ภาครัฐ เปนตน 

  เปาหมายกิจกรรม - (1) หนวยงานภาครัฐมีการจัดทําขอมูลสําคัญ
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด และเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงาน
ภายนอกได และ (2) หนวยงานภาครัฐมีขอมูลสําคัญท่ีใช               
ในการตัดสินใจ และการจัดอันดับของประเทศในดานตาง ๆ 

43 
 



กิจกรรมท่ี 2 - เชื่อมโยงขอมูลสําคัญของตนเขาสูศูนยขอมูลกลางภาครัฐเพ่ือให
ผูบริหารระดับสูงสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ และการบริหาร
ราชการแผนดินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  เปาหมายกิจกรรม - ผูบริหารระดับสูงมีขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน 
ทันสมัยสําหรับใชในการตัดสินใจ และการบริหารราชการแผนดิน 

กิจกรรมท่ี 3 - พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในดานการบริหารจัดการขอมูล 
การวิเคราะห และนําเสนอขอมูล และการใชประโยชนรวมกัน 

  เปาหมายกิจกรรม - บุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะดานการบริหาร
จัดการขอมูล การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 

 

   เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปท่ี 3 โครงสรางภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวไดเร็ว และระบบงาน 
มีผลสัมฤทธิ์สูง 
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - 
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 - Public School 
  เปาหมายกิจกรรม - 
กิจกรรมท่ี 2 - จัดทําแผนแมบท เพ่ือทบทวนการจัดโครงสรางของสวนราชการ 

ในภูมิภาค 
  เปาหมายกิจกรรม - การจัดโครงสรางหนวยงานในภูมิภาค

สอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2560 
กิจกรรมท่ี 3 - การจัดทําแผนปฏิบัติการ ระบบบริหารงาน และการปรับปรุง

โครงสรางสวนราชการในภูมิภาค ใหสอดคลองกับแผนแมบท 
เพ่ือทบทวนการจัดโครงสรางสวนราชการในภูมิภาค (อาจเปนสวนหนึ่ง
ของแผนปฏิรูปองคกร (Organization Transformation Plan) ดวยได) 

  เปาหมายกิจกรรม - 
กิจกรรมท่ี 4 - ปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงแบงสวนราชการใหสอดคลองกับ 

การปรับปรุงโครงสรางสวนราชการในภูมิภาค 
  เป าหมายกิจกรรม - ส วนราชการ ท่ี มีการปรับปรุ งแก ไข

กฎกระทรวงแบงสวนราชการหรือมีการดําเนินการใหสอดคลอง
กับแผนปฏิบัติการปรับปรุงโครงสรางสวนราชการในภูมิภาค 
ไดแลวเสร็จ 

 

   เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปท่ี 4 กําลังคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมและมีสมรรถนะสูง
พรอมขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ 
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - 
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 - วางแผนกําลังคนใหสอดคลองกับบทบาทของภาครัฐทิศทาง 
การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตรชาติ 
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  เปาหมายกิจกรรม - (1) มีกําลังคนท่ีเหมาะกับงาน/ชนิด/คุณภาพ
ใน เ วล า ท่ี ต อ งกา ร  ท่ี สอดคล อ ง กับบทบาทของภาครั ฐ                     
และทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ และ (2) สวนราชการ
ท่ี มีบทบาทสํ า คัญในการ ขับ เคลื่ อนยุทธศาสตรประเทศ  
มีอัตรากําลังเพียงพอในการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญเรงดวน 
 

  แผนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย  
   เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปท่ี 4 มีกลไกทางกฎหมายเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ 
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - 
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 - จัดฝกอบรมความรูทางบัญชี การเงิน การตลาด และการบริหาร 
ใหแก SMEs และผูท่ีมีความคิดจะริเริ่มธุรกิจสตารทอัพ โดยอาศัย
ความรวมมือจากสถาบันการศึกษาและองคกรเอกชน ท้ังนี้  
อาจพิจารณาตรากฎหมายใหสิทธิประโยชนสําหรับ คาใชจายตาง ๆ 
ของสถาบันการศึกษา และองคกรเอกชนนอกจากนี้ ภายใน
ระยะเวลา 4 ป ใหกระทรวงศึกษาธิการโดยความรวมมือ               
ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและสํานักงาน คณะกรรมการ
อาชีวศึกษาจัดตั้ งวิทยาลัยวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม             
และสตารทอัพเชนเดียวกับในประเทศญ่ีปุนเพ่ือเปนสถานท่ี             
ใหความรูแก SMEs และสตารทอัพ โดยจะตองวางหลักสูตร             
ซ่ึงไมมีการใหปริญญาบัตร (Non Degree Program) ใหตอบ
โจทยการประกอบธุรกิจทุกแบบท่ีมี โดยใหท้ังภาครัฐและเอกชน
เขารวมศึกษา 

  เปาหมายกิจกรรม - ใหความรูท่ีจําเปนแก SMEs และสตารทอัพ 
     
  แผนการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ 
   เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูปดานความสามารถในการแขงขัน : ผลิตภาพ 
(Productivity) 
    1) ประเด็นการปฏิรูปท่ี 10 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย- อาชีวศึกษา (สนับสนุน) 
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - 
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 - (1) การทบทวนปรับหลักสูตรอาชีวศึกษา (2) โครงการฝกอบรม

อาชีวะตนแบบ และ (3) การยกระดับคุณภาพของหลักสูตรอบรม
อาชีวะ 

  เปาหมายกิจกรรม - พัฒนาระบบอาชีวศึกษาในประเทศไทย 
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   เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูปดานความสามารถในการแขงขัน : การรวมกลุม
ในภูมิภาค (Regional Integration) 
    1) ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 Clusters and Hubs : พัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย 
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - 
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 - การพัฒนา Cluster และ Hub ของอุตสาหกรรมเปาหมาย : 
พัฒนา Cluster และ Hub ของอุตสาหกรรมเปาหมายซ่ึงรวมถึง
การพัฒนาพ้ืนท่ีคลัสเตอรดานการเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร           
- เศรษฐกิจชีวภาพ และศูนยกลางทองเท่ียวและบริการในภูมิภาค
และสาธารณสุขและการศึกษา 

  เปาหมายกิจกรรม - เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีศูนยการศึกษาอยางตอเนื่อง
และเปนองครวม 

 

   เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูปดานความสามารถในการแขงขัน : ระบบนิเวศ
ดานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (R&D, Innovation Ecosystem) 
    1) ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 การจัดตั้งศูนยกลางการวิจัยและพัฒนา   
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - 
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 - (1) มาตรการเพ่ิมคุณภาพและจํานวนนักวิจัย : ออกมาตรการ 
เ พ่ือเ พ่ิมคุณภาพและจํานวนนักวิจัย ในอุตสาหกรรมหลัก                 
และ (2) หลักสูตรงานวิจัยรวม : กําหนดใหการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและเอกจําเปนตองทํางานวิจัยรวมกับภาคเอกชน            
โดยกําหนดใหงานวิจัยรวมเปนหลักสูตรจําเปน 
เปาหมายกิจกรรม - ดึงดูดนักวิจัยตางประเทศและพัฒนานักวิจัย
ในประเทศท่ีมีศักยภาพ 

     
  แผนการปฏิรูปประเทศดานส่ือสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 การปฏิรูปการรูเทาทันส่ือของประชาชน 
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - 
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 - การจัดสัมมนาเรื่อง “การรูเทาทันสื่อ” ในโรงเรียนและใน
มหาวิทยาลัยและในสถานท่ีสาธารณะสําหรับ กลุมเปาหมายท่ีอยู
นอกสถานศึกษา ท้ังในกรุงเทพและตางจังหวัดอยางตอเนื่อง 

  เปาหมายกิจกรรม - สรางความตระหนักในกลุมนักเรียนนักศึกษา 
กิจกรรมท่ี 4 - การบรรจุสาระเก่ียวกับ “การรูเทาทันสื่อ” ใหอยูในหลักสูตร

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเทาและเปน
วิชาพ้ืนฐานระดับอุดมศึกษา 

  เปาหมายกิจกรรม - ยกระดับความรูเทาทันสื่อในกลุมนักเรียน
นักศึกษา 
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  แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 ดานการปองกันและเฝาระวัง 
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - 
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 – สรางทัศนคติความรูและปลูกฝงเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ 
ใหรังเกียจการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริต
คอรรัปชั่นตอประเทศชาติ 

  เปาหมายกิจกรรม - เยาวชนในสถานศึกษา 10 ลานคน 
กิจกรรมท่ี 2 - การสรางลักษณะนิสัยไมโกงและไมยอมใหผูใดโกง เพ่ือตอตาน 

การทุจริตฯ โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และผูปกครอง 
  เปาหมายกิจกรรม - สรางนิสัยไมโกงและไมยอมใหผูใดโกง  

เพ่ือตอตานการทุจริตฯ ให กับคนในสังคมโดยเริ่มจากเด็ก               
และเยาวชน 

 

   เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2 ดานการปองปราม 
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - 
    3) กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 - ใหทุกสวนราชการจัดกิจกรรมเพ่ือเชิญชวนใหขาราชการนอมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักในการครองตนจนเปน 
วิถีชีวิต 

  เปาหมายกิจกรรม - เพ่ือเชิญชวนใหขาราชการนอมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักในการครองตนจนเปนวิถีชีวิต 
ซ่ึงจะชวยใหขาราชการลดความโลภอันเปนตนเหตุของการทุจริต 

กิจกรรมท่ี 2 - การบริหารงานภาครัฐ ตองมีการกําหนดคุณสมบัติประจําตําแหนง 
(Job Specification) 

  เปาหมายกิจกรรม - เพ่ือใชในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล 
เขาดํารงตําแหนง รวมถึงกําหนดเสนทางการรับราชการ (Career 
Path) การสืบทอดงาน (Succession Planning) ในการเขาสู
ตําแหนงผูบริหารระดับสูงท่ีชัดเจน เปดเผย และตรวจสอบได 
จากประชาชน โดยตองมีการบันทึกคุณสมบัติและเหตุผลในการสรรหา 
หรือการคัดเลือกท่ีเปนรูปธรรมไวเปนลายลักษณอักษร ไดแก 
ความรู ความสามารถ ประสบการณ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมในอดีต ท้ังนี้ หัวหนาสวนราชการและผูบริหาร             
ต อ ง ไ ม เ ป น ผู ท่ี เ ค ย ถู ก ล ง โ ท ษ ท า ง วิ นั ย แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม  
แมวาไดรับการลางมลทินก็ตาม และผานเกณฑประเมิน “สัตบุรุษ” 
ตามท่ีทางราชการกําหนด รวมถึงตองไมอยู ในความผูกพัน 
แหงอาณัติมอบหมาย หรือความครอบงําใด ๆ และปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย 
โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน 
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กิจกรรมท่ี 3 - ใหทุกหนวยงานของรัฐนํามาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม
สําหรับนิติบุคคลในการปองกันการใหสินบนเจาพนักงานของรัฐ 
เจาพนักงานของรัฐตางประเทศและเจาพนักงานขององคการ
ระหวางประเทศมาใช 

  เปาหมายกิจกรรม – ใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติภารกิจ                
ของหนวยงานของรัฐ ดังนี้ (1) การปองกันการรับสินบนตองเปน
นโยบายสําคัญจากระดับบริหารสูงสุด (2) การประเมินความเสี่ยง
ในการใหสินบนกับเจาหนาท่ี (3) มาตรการปองกันเก่ียวกับกรณี 
มี ค ว า ม เ สี่ ย ง สู ง ท่ี จ ะ เ ป น ก า ร ใ ห แ ล ะ เ รี ย ก รั บ สิ น บ น                  
ตองมีรายละเอียดท่ีชัดเจน (4) ตองนํามาตรการปองกันการให
สินบนไปปรับใชกับผู ท่ี มีความเก่ียวของทางธุรกิจกับหนวยงาน                 
(5) ตองมีระบบบัญชีท่ีดี (6) ตองมีแนวทางการบริหารทรัพยากร
บุคคลท่ีสอดคลองกับมาตรการปองกันการรับสินบน (เชน บุคคล             
ท่ีมีนิสัยใชเงินอยางฟุมเฟอยหรือมีหนี้สินมากไมควรดํารงตําแหนง
ท่ีมีอํานาจรัฐ) (7) ตองมีมาตรการสนับสนุนใหมีการรายงาน             
การกระทําผิดหรือกรณีมีเหตุนาสงสัย และ (8) ตองทบทวน
ตรวจสอบและประเมินผลมาตรการปองกันการรับสินบน               
เปนระยะ 

กิจกรรมท่ี 4 – ทุกหนวยงานของรัฐตองพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน               
ของหนวยงานใหมีประสิทธิผลอยูเสมอ และถือวาเปนภารกิจ              
ท่ีสําคัญซ่ึงหัวหนาสวนราชการตองกํากับดูแลดวยตนเอง 

  เป าหมายกิจกรรม – พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน                 
ของหนวยงานใหมีประสิทธิผลอยู เสมอและถือวาเปนภารกิจ             
ท่ีสําคัญซ่ึงหัวหนาสวนราชการตองกํากับดูแลดวยตนเอง 

กิจกรรมท่ี 5 - การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐตองยึดหลักคุณธรรม
ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการบริหารงาน
บุคคลของหนวยงาน และตองยึดหลักการกระจายอํานาจ 
การบริหาร 

  เปาหมายกิจกรรม - บริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐ  
ตองยึดหลักคุณธรรม 

กิจกรรมท่ี 6 - วางระบบการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ในสวนราชการเปนประจําทุกป และรายงานผลการปฏิบัต ิ
ตอผูบังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

  เปาหมายกิจกรรม - วางระบบการประเมินความเสี่ยงตอ 
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

กิจกรรมท่ี 7 - หนวยงานของรัฐตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
  เปาหมายกิจกรรม - จัดทําคูมือสําหรับประชาชน ประกอบดวย 

หลั ก เ กณฑ วิ ธี ก า รและ เ ง่ื อน ไข ในการยื่ น คํ า ขอ ข้ันตอน                  
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และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสาร            
หรือหลักฐานท่ีผูขออนุญาตจะตองยื่นมาพรอมกับคําขอ รวมถึง 
การ เผยแพร ข้ันตอน ระยะ เวลา  และหลักฐาน ท่ีต อง ใช 
ในการดําเนินการผานสื่อสาธารณะของหนวยงาน พรอมกับจัดทํา
แผนผังข้ันตอนการดําเนินการขนาดท่ีเห็นไดชัดเจนภายใน
หนวยงานท่ีใหบริการประชาชน 

กิจกรรมท่ี 8 - ใหพิจารณากําหนดวิธีการยื่นคําขออนุมัติ อนุญาต หรือการแจงขอมูล
ตอหนวยงานของรัฐผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคําขอ
ดวยตนเองในทุกกรณีท่ีสามารถปฏิบัติได 

  เปาหมายกิจกรรม - พิจารณากําหนดวิธีการยื่นคําขออนุมัติ 

อนุญาต หรือการแจงขอมูลตอหนวยงานของรัฐผานทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคําขอดวยตนเองในทุกกรณี 
ท่ีสามารถปฏิบัติได และหากมีการตองชําระเงินใหดําเนินการ 
ผานระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกสเทานั้น 

กิจกรรมท่ี 9 – ใหสวนราชการตองมีการกําหนดมาตรการลดการใชดุลยพินิจ             
ของเจาพนักงานของรัฐในสังกัด ดวยการปรับปรุงกรอบแนวทาง 
การใชดุลพินิจของเจาพนักงานของรัฐ หนวยงานของรัฐอยูเสมอ 
และประกาศใหประชาชนทราบผานสื่อสาธารณะ 
เปาหมายกิจกรรม - ลดการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานของรัฐ 
ในสังกัดดวยการจัดทํากรอบแนวทางการใชอํานาจดุลยพินิจ 
ในการใหบริการประชาชนอยู เสมอ และเปดเผยแนวทาง 
และเหตุผลของการใชอํานาจดุลยพินิจทางสื่ออิเล็กทรอนิกส              
ของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

กิจกรรมท่ี 10 - ใหเจาพนักงานของรัฐบริการประชาชนตามหนาท่ีท่ีไดรับ  

โดยไมคํานึงถึงอามิสสินจาง 
  เปาหมายกิจกรรม - ปลูกฝงลักษณะนิสัยจิตอาสาและจิตบริการ

ใหกับเจาหนาท่ีของรัฐ และรังเกียจการใหและรับอามิสสินจาง
จากการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

กิจกรรมท่ี 11 - ดําเนินการตามมาตรฐานจริยธรรมตามท่ีรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 76 
บัญญัติอยางเครงครัด 

  เปาหมายกิจกรรม - เพ่ือใหมีการดําเนินการตามรัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา 76 

กิจกรรมท่ี 12 - ใหหนวยงานรัฐเปดเผยขอมูลแผนงานตามนโยบาย แผนการลงทุน
ของหนวยงานซ่ึงประกอบดวย แผนการลงทุนท่ีไดรับอนุมัติ              
จากผู มีอํานาจกรอบวงเงินงบประมาณและงบลงทุนท่ีไดรับ            
การจัดสรรแตละปทุกประเภทรายการ จากทุกแหลงท่ีมาพรอม
รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณของหนวยงานทุกสิ้นไตรมาส 

49 
 



(ทุก 3 เดือน) เพ่ือเผยแพรถึงการบริหารงบประมาณของสวนราชการ/
หนวยงานของรัฐใหเปนปจจุบัน 

  เปาหมายกิจกรรม – เพ่ือเผยแพรถึงการบริหารงบประมาณ             
ของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐใหเปนปจจุบัน 

 

   เรื่อง/ประเด็นปฏิรูปท่ี 3 ดานการปราบปราม 
    2) ข้ันตอนการดําเนินงาน - 
    3) กิจกรรมและเปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 - ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาท่ีตองดําเนินมาตรการทางวินัย 
มาตรการทางปกครองและมาตรการทางกฎหมายตอเจาหนาท่ี 
ในสังกัดท่ีถูกกลาวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยวาประพฤติมิชอบ 
หรือกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางเครงครัด 

  เปาหมายกิจกรรม - ใหขาราชการ เจาหนาท่ี และเจาพนักงาน
ของรัฐทุกคนรับทราบ ยึดถือ และปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ 
วาดวยการรักษาวินัยอยางเครงครัด 

กิจกรรมท่ี 2 - กําหนดมาตรการหรือแนวทางในการดําเนินการกรณีประพฤติ 
มิชอบกับหัวหนาหนวยงานของรัฐ    

  เปาหมายกิจกรรม – เ พ่ือ กําหนดมาตรการหรือแนวทาง                 
ในการดาํเนินการกรณีประพฤติมิชอบกับหัวหนาหนวยงานของรัฐ 
ท่ีปลอยปละละเลยใหบุคคลในหนวยงานกระทําผิดวินัย                
หรือชวยเหลือผูกระทําผิด 

 
  2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
   1)  วัตถุประสงค  
    1.1) เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
คานิยมท่ีดีมีจิตสาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดีครอบครัวอบอุนตลอดจนเปนคนเกง 
ท่ีมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต  
    1.2) เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเขมแข็ง
พ่ึงพาตนเองได  
    1.3) เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็งแขงขันได มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน สรางความ
เขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน สรางความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา  
    1.4) เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุน 
การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  
    1.5) เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  
    1.6) เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมือง 
เพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม  
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    1.7) เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตาง ๆ 
ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหประเทศไทย 
มีบทบาทนําและสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ ท้ังในระดับ 
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 
 

   2) เปาหมายรวม 
    2.1) คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ  
    2.2) ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง  
    2.3) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได 
    2.4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา 
    2.5) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี
และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย  
    2.6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได 
กระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน 
  
   3)  ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
    ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  

3.1)  เปาหมายระดับยุทธศาสตร 
 (1) คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม

เพ่ิมข้ึน  
 (2) คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูและความสามารถเพ่ิมข้ึน  
 (3) คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ

เรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  
 (4) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 4 คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน  
 (5) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 

โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน 
สื่อมวลชน และภาคเอกชน 

3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม  
มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค  

3.3) แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถ 
ในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา  

3.4) แนวทางการพัฒนาท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  
3.5) แนวทางการพัฒนาท่ี 4 ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึง

ผลกระทบตอสุขภาพ  
3.6) แนวทางการพัฒนาท่ี 7 ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศ

อยางเขมแข็ง 
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   4)  ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม  
4.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคม

ของภาครัฐ 
4.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 1 เพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40  

ท่ีมีรายได ตํ่าสุดใหสามารถเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
(การศึกษาในระดับท่ีสู ง ข้ึน การพัฒนาทักษะฝ มือเ พ่ือประกอบอาชีพ                 
และยกระดับรายได) โดยขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกเด็ก
และเยาวชนท่ีดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่องโดยไมถูกจํากัดศักยภาพ
จากสภาพครอบครัว พ้ืนท่ี และสภาพรางกาย  

4.3) แนวทางการพัฒนาท่ี 2 กระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา 
สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพใหครอบคลุมและท่ัวถึง โดยสงเสริม             
ใหมีการกระจายการบริการดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหมีความเทาเทียมกัน
มากข้ึนระหวางพ้ืนที   

4.4) แนวทางการพัฒนาท่ี 3 เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
และการสรางความเขมแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได มีสิทธิในการจัดการทุน ท่ีดิน           
และทรัพยากรภายในชมุชน 

 
   5)  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน  

5.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตร 
 (3) พัฒนาพ้ืนท่ีไปสูเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 

 (4) ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนและมีขีดความสามารถ               
ในการแขงขันดานการทองเท่ียวสูงข้ึน 

5.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ของภาคการผลิตและบริการ  

 - การพัฒนาภาคการเกษตร (1) เสริมสรางฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็ง
และยั่งยืน โดยสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูในการรวบรวม คัดเลือก และปรับปรุง
พันธุกรรมพืช สัตว สัตวน้ําและจุลินทรียของทองถ่ิน (2) สรางและถายทอด 
องคความรูทางวิชาการ วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ินดานการเกษตรแบบมีสวนรวม (4) เสริมสรางขีดความสามารถการผลิต
ในหวงโซอุตสาหกรรมเกษตร และ (6) พัฒนาปจจัยสนับสนุนในการบริหาร
จัดการภาคเกษตรและสนับสนุน เกษตรกรรุนใหม โดยสรางบุคลากร 
ดานการเกษตร 

 - การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม (1) พัฒนาตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรม
ท่ีมีศักยภาพปจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู อุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยี ข้ันสูง  
และ (2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสําหรับอนาคต 

 - การพัฒนาภาคบริการและการทองเท่ียว (1) เสริมสรางขีดความสามารถ 
การแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการท่ีมีศักยภาพท้ังฐานบริการเดิม                  
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และฐานบริการใหมเพ่ือสงเสริมใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอยางเขมแข็ง  
(2) พัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวเชิงบูรณาการ โดยดําเนินการพัฒนาทักษะ
ฝ มือบุคลากรในภาคบริการและการทองเ ท่ียว จัดฝกอบรมมัคคุเทศก
ภาษาตางประเทศท่ัวประเทศ และมุงเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน              
และ (3) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอยางครบวงจร  

 - การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน (1) สงเสริมการทําตลาดเชิงรุก                 
โดยการพัฒนาทักษะของผูประกอบการใหผลิตไดและขายเปนในการทําธุรกิจ
การคาระหวางประเทศ และ (4) สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
โดยสงเสริมใหมีการกําหนดหลักสูตรท่ีเก่ียวกับทักษะการเปนผูประกอบการ 
ท้ังในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพ ใหมีความรู
ความเขาใจในการเริ่มตนธุรกิจ และตระหนักถึงแนวโนมการทําธุรกิจสีเขียว 
ตลอดจนการสรางสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหเอ้ือตอการเรียนรูและกระตุน
การเปนผูประกอบการ  

 
   6) ยุทธศาสตร ท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ               
สูความม่ังคั่งและย่ังยืน  

6.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตร 
 (1) ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ 
 (2) สังคมมีความสมานฉันท ผูเห็นตางทางความคิดของคนในชาติสามารถอยูรวมกัน

ไดอยางสันติ ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความม่ันคง 

 (3) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสรางรายไดเพ่ิมข้ึน 
 (6) แผนงานดานความม่ันคงมีการบูรณาการสอดคลองกับนโยบายการพัฒนา 

เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การรักษาความม่ันคงภายในเพ่ือใหเกิดความสงบ 

ในสังคมและธํารงไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ โดยสรางจิตสํานึกของคนในชาต ิ
ใหมีความหวงแหน และธํารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
ปลูกฝงคานิยมและเสริมสรางความรูความเขาใจของการอยูรวมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกตางทางความคิดและอุดมการณทางการเมือง 

 
   7)  ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

7.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตร 
 (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 (3) เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงข้ึน 
 (4) ลดจํานวนการดําเนินคดีกับผูมิไดกระทําความผิด 
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7.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ใหมีความ โปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม  
เกิดความคุมคา  

7.3) แนวทางการพัฒนาท่ี 5 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยสงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนมุงสรางจิตสํานึกในการรักษาประโยชน
สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมท้ังคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญา              
ของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับทุกกลุมในสังคม เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็ง
ใหแกศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตใหสามารถเปนหนวยงานหลักของภาครัฐ
ในการเฝาระวัง ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีบูรณาการ
การทํางานรวมกันอยางมีกลยุทธ 

 
   8)  ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  

8.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตร 
 (3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส 
 (5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
8.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง โดยสงเสริม             

และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการพัฒนา
บุคลากรโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการบิน  

8.3) แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกสเนนการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงานโดยหนวยงานภาครัฐรวมดําเนินการกับภาคเอกชนในการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาสาขาโลจิสติกสระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญา 
ฝกอบรมวิชาชีพเฉพาะหรือเทคนิคเฉพาะดานและสงเสริมความรวมมือกับ
ภาคเอกชนในการฝกอบรมในระดับปฏิบัติงาน  

8.4) แนวทางการพัฒนาท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลโดยพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ใหมีความรูความสามารถรองรับการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 

 
   9) ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

9.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตร 
 (1) เพ่ิมความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 
 (2) เพ่ิมความสามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพ่ือยกระดับความสามารถการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ              
และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

9.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 1 เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดัน                  
สูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม โดยลงทุนวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา โดยอาศัยกลไกการดําเนินงาน             
อยางเปนเครือขายระหวางสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ 
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ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน เรงรัดการถายทอดผลงานวิจัย            
และพัฒนาและเทคโนโลยีสูเกษตรกรรายยอย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม ผานกลไกเครือขายสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย 
และหนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีนักถายทอดเทคโนโลยีมืออาชีพ 
เขามาชวยดําเนินการ  

9 .3)  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาผูประกอบการให เปนผูประกอบการ 
ทางเทคโนโลยี โดยสงเสริมผูประกอบการใหมีบทบาทหลักดานนวัตกรรม
เทคโนโลยีและรวมกําหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมกับสถาบันการศึกษา 
สถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาคสังคมหรือชุมชน เพ่ิมชองทางการเขาถึงนักวิจัย
และทรัพยากรวิจัยของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย  

9.4) แนวทางการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยเรงการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร           
และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการโดยเฉพาะในสาขา 
STEM สนับสนุนใหเกิดการรวมทํางานและแบงปนทรัพยากรดานอุปกรณ 
เครื่องมือ และหองปฏิบัติการทดลองระหวางสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา 
ภาครัฐ และภาคเอกชน 

 
   10) ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  

10.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมจํานวนเมืองศูนยกลางของจังหวัด 
เปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุมในสังคม 

10.2) แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาภาค เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ 
ใหกระจายตัวอยางท่ัวถึง ดังนี้ ภาคเหนือ พัฒนาการทองเท่ียวใหมีคุณภาพ          
และความยั่งยืน มีธุรกิจบริการตอเนื่องกับการทองเท่ียวบริการสุขภาพ           
และการศึกษาท่ีไดมาตรฐาน รวมท้ังผลิตภัณฑสรางสรรคท่ีสรางมูลคาเพ่ิมสูง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรางเครือขายระหวางภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
และภาคราชการ เพ่ือกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ขอมูล เทคโนโลยี 
นวัตกรรมในการแปรรูปสินคาเกษตรและอาหารใหเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป 
ท่ีมีมูลคาสูงและตรงตามความตองการของตลาด ภาคกลาง พัฒนาเปน
ฐานเศรษฐกิจชั้นนํา ภาคใต พัฒนาเปนฐานการสรางรายไดท่ีหลากหลาย  

10 .3) แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาเมือง โดยพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ปริมณฑล เชียงใหม พิษณุโลก ขอนแกน นครราชสีมา ใหเปนศูนยกลาง
การศึกษา  

10.4) แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ โดยปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาดานอาชีวศึกษาวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือผลิตบุคลากรเฉพาะทาง
ใหสอดคลองกับความตองการของกิจกรรมเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีอยางเหมาะสมกับ
พ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก และพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 
ใหสามารถใชประโยชนจากการพัฒนาพ้ืน ท่ี เศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
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พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน           
และรองรับการเติบโตของพ้ืนท่ี 

 
  2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 
   1) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติท่ี 1 การเสริมสรางความม่ันคงของมนุษย 
   2) รองรับทุกนโยบายความม่ันคงแหงชาติ 
   3) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดํารงชีวิต 
มีสวนรวมและมีความพรอมเผชิญปญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปญหาดานความม่ันคง 
   4) ตัวชี้วัด 
    (1) ระดับการเสริมสรางความสามัคคีของคนในชาติ 
    (2) ระดับการมีสวนรวมของหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
องคกรภาคประชาสังคม และประชาชนท่ัวไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานดานความม่ันคง 
   5) กลยุทธ 

(1) สงเสริมใหคนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนา
อยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกกําลังทุกภาคสวน
ตั้งแตระดับชุมชน ตําบล หมูบาน จังหวัด ภาค และ ประเทศชาติ ใหเปนเครือขาย
สนับสนุนงานดานความม่ันคงและใหตระหนักถึงความรับผิดชอบตอ
ผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ 

(3) พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของ คน ชุมชน พ้ืนท่ี เ พ่ือใหมีภู มิคุมกัน                 
และมีขีดความสามารถในการเฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน และ แกไขปญหา           
ความม่ันคงโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม ตลอดจนมีความสามารถ               
ในการปรับตัวใหทันตอความเปลี่ยนแปลงและความทาทายใหม ๆ ในอนาคต 
รวมท้ังเสริมสรางความพรอมของประเทศท่ีจะเผชิญสถานการณตาง ๆ อันเกิด
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

(4) พัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะเสริมสรางองคความรูดานความม่ันคง              
ใหแกผูบริหารและผูท่ีปฏิบัติงานท้ังภายในประเทศและตางประเทศ ใหรับรูถึง
ความสําคัญของมิติความม่ันคงท่ีตองประสานและบูรณาการการวางแผน            
และการปฏิบัติงานท่ีเก้ือกูลกันอยางเปนเอกภาพ 

(5) สงเสริมการเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย ปลูกฝงวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
คานิยมท่ีดีงาม ความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี  
โดยการเรียนการสอน ท้ังในระบบและนอกระบบสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมในดานความม่ันคง 
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   1) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติท่ี 2 การขาวกรองและการประเมิน
สถานการณดานความม่ันคง    
   2) รองรับนโยบายท่ี 15 : พัฒนาระบบขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ 
   3) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : การมีระบบขาวกรองท่ีมีการบูรณาการ มีความทันสมัย             
และมีเครือขายความรวมมือท่ีพรอมเผชิญภัยคุกคาม รวมท้ังมีความสามารถในการประเมินสถานการณ             
ความม่ันคงท่ีหลากหลายในทุกมิติสามารถสนับสนุนการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติได 
   4) ตัวชี้วัด 
    (1) ระดับความสําเร็จของการใชงานขาวกรองและการใชประโยชนจากเครือขายขาวกรอง
ภาคประชาชน 
    (2) ระดับการนําผลการประเมินสถานการณความม่ันคงในระดับยุทธศาสตร 
ท่ีหลากหลายไปใชประโยชนในทุกมิติ 
   5) กลยุทธ 

(1) ดําเนินงานดานการขาวอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการเฝาระวังและการแจงเตือนภัย
ลวงหนาเพ่ือสนับสนุนการขาวกรองดานความม่ันคงและผลประโยชนแหงชาติ 

(6) สนับสนุนใหมีการจัดตั้งหรือพัฒนาสถาบันหรือศูนยอนาคตศึกษาดานความม่ันคง
เพ่ือประเมินแนวโนมดานความม่ันคงระยะยาว 

 
   1) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ ท่ี 3 การเสริมสรางความม่ันคง                     
ของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   2) รองรับนโยบายท่ี 1 : เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   3) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : สถาบันพระมหากษัตริยภายใตการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดรับการธํารงรักษาดวยการปกปอง เชิดชูเทิดทูน  
อยางสมพระเกียรติ 
   4) ตัวชี้วัด 
    (1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย 
    (2) ระดับความเขาใจของทุกภาคสวนเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย 
   5) กลยุทธ 

(2) ระดับความสําเร็จในการบังคับใชมาตรการทางกฎหมายท่ีเปนไปอยางรอบคอบ
และไมสงผลกระทบตอสถาบันพระมหากษัตริย 

(3) ระดับความสําเร็จของประชาชน/ทุกภาคสวนท่ีมีความรักและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 

 
   1) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติท่ี 4 การพัฒนาระบบการเตรียมพรอม
แหงชาติ 
   2) รองรับนโยบายท่ี 13 : พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง
ของชาติ  
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   3) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : ระบบการเตรียมพรอมแหงชาติเปนทิศทางและแนวทาง
หลัก ในการเผชิญกับภาวะไมปกติและจัดการความเสี่ยงอยางบูรณาการจากการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
โดยใหทุกภาคสวน พรอมสนับสนุนการเตรียมพรอมของชาติรวมกันในลักษณะประชารัฐควบคูไปกับ                 
การสงเสริมใหเกิดความรวมมือกับตางประเทศ 
   4) ตัวชี้วัด 
    (1) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติใหพรอมเผชิญกับ
ภาวะไมปกติและจัดการความเสี่ยงอยางบูรณาการ 
    (2) ระดับความสําเร็จในการบูรณาการการฝกการบริหารวิกฤตการณท้ังภายในประเทศ
และระหวางประเทศ เพ่ือรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
   5) กลยุทธ 

(1) พัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตรใหมีประสิทธิภาพ และผนึกกําลัง 
ในลักษณะหุนสวนยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ 
ในการรับมือสาธารณภัย ภัยท่ีเกิดจากการสูรบ และวิกฤตการณความม่ันคง 

(2) ทบทวนปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณของหนวยงาน 
ท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน เพ่ือการเตรียมพรอมแหงชาติ 

(4) พัฒนาองคความรูแกบุคลากรทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการเตรียมพรอมแหงชาติ
ใหสามารถจัดการความเสี่ยง และแกไขปญหาท่ีกระทบตอความม่ันคงของ
ประเทศ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับตางประเทศ ท่ีมี
คว าม เชี่ ย ว ช าญด านการ เตรี ยมพร อมรั บ มื อภั ย คุ กคาม ทุกรู ปแบบ                  
อยางตอเนื่อง 

 
   1) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติท่ี 6 การสรางความสามัคคีปรองดอง 
   2) รองรับนโยบายท่ี 2 : สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาต ิ
   3) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : คนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติสุข ยึดม่ันในหลักนิติรัฐ           
และแนวทางสันติวิธี 
   4) ตัวชี้วัด 
    (1) ระดับการอยูรวมกันอยางสมานฉันทในสังคมไทย 
   5) กลยุทธ 

(2) สงเสริมกิจกรรมสรางความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ โดยเนนสรางความรู
ความเขาใจในการดําเนินการของภาครัฐ และสนับสนุนการเขามามีสวนรวม 
ของภาคประชาชนในการรวมกําหนดแนวทางการสรางความสามัคคีปรองดอง   

(3) สงเสริมการเผยแพรความรูและอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนทุกระดับ           
อยางเทาเทียม โดยเฉพาะความรูดานกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม สิทธิ           
และหน า ท่ีของประชาชนภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย                     
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(4) มุงขจัดปญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ําในสังคมไทย สงเสริมการสรางงาน 
การกระจายรายได การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ เพ่ือใหรายไดตอหัว              
ของประชาชนมากข้ึน 
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(5) สงเสริมใหประชาชนเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชาติ อยูรวมกันอยางสันติสุข 
มีความรักความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย และเปนสังคมพหุวัฒนธรรม 
ท่ีเขมแข็ง โดยมีแนวทางหรือการดําเนินการท่ีสงเสริมคานิยมท่ีดีของสังคมไทย 
การเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค รวมท้ัง
การยอมรับความคิด ความเชื่อ อัตลักษณ วิถีชีวิต ภาษา และวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีแตกตางกัน 

(6) มุงเนนการบริหารและการดําเนินงานของภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
ใหมีความเขมแข็ง สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมชุมชน การกระจายอํานาจ
ใหกับทองถ่ิน และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับประชาชนและชุมชนทองถ่ิน 
ใหมีอิสระและมีสวนรวมในการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยเฉพาะประเด็น 
ท่ีเก่ียวของกับวิถีชีวิตของตนและชุมชนทองถ่ิน และภาครัฐยึดม่ันแนวทางสันติ
วิธีเปนบรรทัดฐานการจัดการความขัดแยง 

 
   1) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติท่ี 7 การปองกันและแกไขปญหา             
การกอเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  
   2) รองรับนโยบายท่ี 3 : ปองกันและแกไขการกอเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต  
   3) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินและอยูรวมกันอยางสันติสุข 
   4) ตัวชี้วัด 
    (3) ระดับความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใตภายในประเทศ 
และการกลาวถึงปญหาการกอเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตในเวทีนานาชาติ ไมสงผลกระทบตอ
การแกไข ปญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตของรัฐบาล 
   5) กลยุทธ 

(1) บูรณาการการดําเนนิงานของหนวยงานภาครฐัใหเปนระบบ มีเอกภาพ และเปดโอกาส
ใหภาคประชาชนมีสวนรวม โดยนอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง 
พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม ซ่ึงเปนศาสตร
พระราชาเปนหลักในการปฏิบัติ รวมท้ังใหความสําคัญกับการดําเนินงาน 
ดวยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองคความรู นําหลักวิชาการสากลมาประยุกตใช 
ในการแก ไขปญหา ตลอดจนติดตามและประเ มินผลการดํ า เนินงาน 
อยางตอเนื่อง เพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธิ์โดยตรงตอสาเหตุหลักของปญหา 

(5) สงเสริมสภาวะแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการสรางสันติสุข โดยยึดม่ันแนวทาง 
สันติวิธี และสรางความเขาใจใหภาคสวนตาง ๆ ภายในประเทศ รวมท้ัง 
ภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี ใหเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต การเฝาระวังแนวคิดสุดโตงท่ีเผยแพรสูกลุมผูปกครอง ครอบครัว สตรี 
เยาวชน ท้ังในและนอกสถานศึกษาซ่ึงอยูในพ้ืนท่ี นอกพ้ืนท่ี และในตางประเทศ
อยางท่ัวถึง ตลอดจนสงเสริมใหมีการจัดระบบการศึกษาท่ีเก้ือหนุนใหเกิด
สภาวะสันติสุข 
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(8) สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การเชื่อมโยงเศรษฐกิจไปยังระดับภูมิภาค 
ประเทศ และตางประเทศ และยกระดับรายไดของประชาชนในพ้ืนท่ี 
ใหเทียบเทากับภูมิภาคอ่ืน รวมถึงใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ใหท่ัวถึงและเทาเทียมกัน โดยคํานึงถึงวิถีชีวิต อัตลักษณ และหลักศาสนา              
ของประชาชนในพ้ืนท่ี ตลอดจนใหความสําคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดลอม ท้ังนี้  เ พ่ือมุงเนนขจัดเ ง่ือนไขท่ีกระทบตอความม่ันคง               
อยางแทจริง 

 
   1) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติท่ี 9 การปองกันและแกไขปญหา            
การคามนุษย 
   2) รองรับนโยบายท่ี 5 : สรางเสริมศักยภาพการปองกัน และแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ
        นโยบายท่ี 8 : เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความม่ันคงภายใน 

   3) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : ประชาชนกลุมเปาหมายปลอดภัยจากการคามนุษย            
และแรงงานตางดาว/บุคคลซ่ึงไมมีสัญชาติไทยเขาสูระบบการจางแรงงานท่ีถูกตองตามกฎหมายไดสิทธิประโยชน
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
   4) ตัวชี้วัด 
    (1) ระดับการปกปองและคุมครองกลุมเปาหมาย ไดแก สตรี เด็ก แรงงานไทย             
และแรงงานตางดาวจากขบวนการคามนุษย 
   5) กลยุทธ 

(1) สงเสริมใหประชาชนกลุมเปาหมายเขาถึงสิทธิของความเปนมนุษย มีความรู 
สามารถปองกันตนเองจากการคามนุษย ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดเครือขาย 
เฝาระวังปญหาในระดับชุมชน 

 
   1) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติท่ี 10 การปองกันและปราบปรามยาเสพติด  
   2) รองรับนโยบายท่ี 5 : สรางเสริมศักยภาพการปองกัน และแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ 
       นโยบายท่ี 8 : เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความม่ันคงภายใน   
   3) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : การแพรระบาดของยาเสพติดลดลง และสังคมไทย 
มีความปลอดภัยจากยาเสพติด  
   4) ตัวชี้วัด 
    (1) ระดับความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
    (2) ระดับความสําเร็จของกลไกความรวมมือระหวางประเทศในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
   5) กลยุทธ 

(3) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีโดยใชกลไก
ประชารัฐ 

(4) รณรงคใหเด็ก เยาวชน ผูใชแรงงาน และประชากรกลุมเสี่ยง ตระหนักรูถึงโทษ
ของยาเสพติด เพ่ือปองกันการเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด โดยอาศัยความรวมมือ
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จากทุกภาคสวนในการเฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดในระดับพ้ืนท่ี  
โดยใชกลไกประชารัฐ 

 
   1) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติท่ี 11 การเสริมสรางความม่ันคงของชาติ
จากภัยทุจริต  
   2) รองรับนโยบายท่ี 9 : เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 
   3) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : หนวยงานภาครฐัมีระบบปองกันและแกไขการทุจริต รวมท้ัง 
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ 
   4) ตัวชี้วัด 
    (2) ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการตอตานการทุจริต 
   5) กลยุทธ 

(1) นําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารจัดการภาครัฐใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม 
(2) ผลักดันการแกไขกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการแกไขปญหาการทุจริต 

และใหบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด 
(3) ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินโครงการของภาครัฐ 
(4) รณรงคใหความรูแกทุกภาคสวนถึงภัยทุจริต เพ่ือสรางคานิยมตอตานและปฏิเสธ

การทุจริต 
 
   1) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติท่ี 15 การปองกันและแกไขปญหา 
ความม่ันคงทางไซเบอร 
   2) รองรับนโยบายท่ี 10 : เสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 
   3) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : ประเทศไทยมีความม่ันคงปลอดภัยและมีความพรอม 
ในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร 
   4) ตัวชี้วัด 
    (1) ระดับความพรอมของไทยในการปองกันความเสี่ยงจากการโจมตีดานไซเบอร 
ท่ีสอดคลองกับหลักสากล 
   5) กลยุทธ 

(1) พัฒนาขีดความสามารถท้ังองคกรภาครัฐ ท้ังฝายทหาร พลเรือน และตํารวจ  
และภาคสวนตาง ๆ ภายในประเทศ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง 
ทางไซเบอรตลอดจนรองรับสังคมดิจิทัล 

(3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย องคความรู  และความตระหนักรู ถึงความสําคัญ               
ของภัยคุกคามความม่ันคงทางไซเบอร   

(6) สงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถขององคกรทุกภาคสวน/บุคลากรท่ีเก่ียวของ
ใหมีความรู ความชํานาญดานไซเบอรอยางตอเนื่อง 
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สวนที่ 3 สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565)  
     ของกระทรวงศึกษาธิการ                  
 

  3.1 ภาพรวม 
   3.1.1 วิสัยทัศน 
     ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาในทุกมิติใหเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ              
พรอมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
   3.1.2 พันธกิจ  
     1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท                  
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และเทียบเทาระดับสากล 
     2) สรางความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
     3) ผลิต พัฒนา และสรางเสริมศักยภาพกําลังคนใหมีความพรอมรองรับ                     
การพัฒนาประเทศ                 
     4) วิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรู นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 
     5) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
   3.1.3 เปาประสงครวม  
     1) ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติและสงเสริมทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
     2) ประชาชนทุกชวงวัยและกลุมเปาหมายมีโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงเสมอภาค 
     3) กําลังคนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพตอบสนองตอความตองการของประเทศ 
     4) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคความรู และสิ่งประดิษฐ สามารถ
นําไปใชประโยชนหรือตอยอดเชิงพาณิชย 
     5) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล             
โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
 
  3.2 แผนปฏิบัติราชการ 
 3.2.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม                       
และประเทศชาติ 
  1) เปาหมาย  
   ผู เรียนไดรับการพัฒนาและปลูกจิตสํานึกท่ีถูกตองเก่ียวกับความม่ันคง                
และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม 
  2) ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และแหลงขอมูล 
ท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย แหลงขอมลู 
  2563 2564 2565  
1 รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรยีนรู 

เพ่ือเสรมิสรางความรูความเขาใจ  
และสรางจิตสํานึกท่ีถูกตองเก่ียวกับ 
สถาบันหลักของชาติ  

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 สป. (สช. กศน. 
สบศ.) สพฐ.  
สอศ. 
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ท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย แหลงขอมลู 
  2563 2564 2565  
2 รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม 

ท่ีสงเสรมิสนับสนุนในการสรางภมูคิุมกัน
พรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
และภยัคุกคามรูปแบบใหมในทุกรปูแบบ 

รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 สป. (สช. กศน. 
สบศ.) สพฐ.  
สอศ. 

3 รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีไดรับ
การพัฒนาทักษะอาชีพ เพ่ือการมงีานทํา
หรือนําไปประกอบอาชีพในทองถ่ิน 

รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 85 สป. (กศน. 
ศปบ.จชต.) 
สอศ. 

 
  3) แนวทางการพัฒนา 

   3.1) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความจงรักภักดี          
ตอสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 
   3.2) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือปองกันและแกไขปญหา                
ภัยคุกคามรูปแบบใหม (ยาเสพติด การคามนุษย ภัยจากไซเบอร ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม ฯลฯ) 
   3.3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสรางเสริมโอกาสในการเขาถึงบริการ
การศึกษา การพัฒนาทักษะ การสรางอาชีพ และการใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต   
  4) แผนงาน/โครงการ สําคัญ 
   4.1) กลุมโครงการ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับ             
ภัยคุกคามรูปแบบใหม  
   4.2) กลุมโครงการ พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

3.2.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย               
และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 1) เปาหมาย 
  1.1) กําลังคนมีทักษะ สมรรถนะ สอดคลองกับความตองการของตลาดงาน           

และการพัฒนาประเทศ 
  1.2) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคความรู และสิ่งประดิษฐ สามารถ

นําไปใชประโยชนหรือตอยอดเชิงพาณิชย 
 2)  ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และแหลงขอมูล 

 
ท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย แหลงขอมลู 
  2563 2564 2565  
1 รอยละของหลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพ         

ระยะสั้นท่ีตอบสนองตอการพัฒนา
กําลังคนใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 สป. (สช. 
กศน.) สอศ. 
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ท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย แหลงขอมลู 
  2563 2564 2565  
2 รอยละของกําลังคนท่ีไดรับการพัฒนา 

ตามหลักสูตรท่ีตอบสนองอุตสาหกรรม
เปาหมายประเทศ 

รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 90 สป. (สช. 
กศน.) 
สอศ. สสวท. 

3 สัดสวนผูเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทอาชีวศึกษาตอสามญัศึกษา  
(ปวช.1 : ม.4) 

50 : 50 50 : 50 50 : 50 สป. (ศทก.) 
 

4 รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม 
เทคโนโลยี องคความรู และสิ่งประดิษฐ 
ท่ีสามารถนําไปใชประโยชน หรือตอยอด
เชิงพาณิชย 

รอยละ 75 รอยละ 80 รอยละ 80 สป. สกศ. 
สพฐ. สอศ. 

 
  3) แนวทางการพัฒนา 
 3.1) ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีทักษะ สมรรถนะตรงตามความตองการ              

ของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
 3.2) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคความรู             

และสิ่งประดิษฐเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
  4) แผนงาน/โครงการ สําคัญ 
  4.1) กลุ มโครงการ ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากําลั งคนให มี ทักษะ                      
และสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและเปาหมายการพัฒนาประเทศ 
  4.2) กลุมโครงการ จัดการศึกษาและฝกอาชีพรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  4.3) กลุมโครงการ สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย สิ่งประดิษฐ เทคโนโลยี                
และนวัตกรรม 
         

3.2.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสราง
สังคมแหงการเรียนรู 

 1) เปาหมาย 
  1.1) ผู เรียนทุกชวงวัยไดรับการศึกษาและการเรียนรู ท่ี มี คุณภาพ                 

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากล 
  1.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ           

และมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
  1.3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ                   

มีจิตวิญญาณความเปนครู มีสมรรถนะสูงสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 2) ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และแหลงขอมูล 
 

ท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย แหลงขอมลู 
  2563 2564 2565  
1 รอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
แตละวิชาผานเกณฑคะแนน รอยละ 50 ข้ึนไป 
เพ่ิมข้ึน  
(เฉพาะป 2563 กําหนดเปน รอยละของ
นักเรียนท่ีมีคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
รอยละ 50 ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน) 
(ป 2564 – 2565 ปรับใหสอดคลองกับตัวชี้วัด 
และคาเปาหมายตามแผนการศึกษาแหงชาติฯ) 

รอยละ 3 
(เพ่ิมข้ึนจากป

ท่ีผานมา) 

รอยละ 50 รอยละ 50 สทศ. 
 

2 อันดับขีดความสามารถในการแขงขัน 
ของประเทศดานการศึกษา (IMD)  

อันดับ 54 อันดับ 45 อันดับ 45 สกศ. 

3 จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนา 
เต็มตามศักยภาพตามความถนัด 
และความสามารถ (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ทัศนศิลป นาฏศลิป ดนตรี กีฬา) 

27,055 คน 29,125 คน 
 

30,306 คน 
 

สสวท. สพฐ. 
สอศ. มวส. 

4 รอยละของสถานศึกษาไดรูสถานภาพ 
และมาตรฐานในดานการเรียนการสอน  
และการบริหารของสถานศึกษา  
และไดรับขอแนะนําในการปรับปรงุ 
และพัฒนาคณุภาพของสถานศึกษา 
(เฉพาะป 2563 กําหนดเปน รอยละของ
สถานศึกษาแตละระดับท่ีมผีลการประเมิน
คุณภาพดีข้ึนไป 

- ระดับ
ปฐมวัย          
รอยละ 97 
- ระดับ
การศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 
รอยละ 61 
- ระดับ
อาชีวศึกษา 
รอยละ 80 

รอยละ 90 รอยละ 100 
 
 

สมศ. 

5 รอยละของนักเรียนท่ีผานการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลกัสูตร 
ระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 85 สป. (สช.) 
สพฐ. 

6 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกระดับและประเภทการศึกษาไดรับ 
การสงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ  
เพ่ือใหสามารถปฏิบัตหินาท่ีได 
อยางมีประสิทธิภาพ 
(ป 2563 กําหนดเปน รอยละของคร ู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
และประเภทการศึกษาไดรับการสงเสริม 
และพัฒนาใหมสีมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสมรรถนะของครูยุคใหม เพ่ือให
สามารถปฏิบัตหินาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ) 

รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 
 
 

สป. (กศน. 
สช. สคบศ. 
สํานักงาน 
ก.ค.ศ.) 
สพฐ. สอศ. 
คส. สกสค. 
สสวท. 
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 3) แนวทางการพัฒนา 
  3.1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

  3.2) พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีความรู และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
และพัฒนาศักยภาพตามพหุปญญา 

  3.3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4) แผนงาน/โครงการ สําคัญ 
   4.1) กลุมโครงการ พัฒนามาตรฐาน หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู          
การใชรูปแบบดิจิทัลเพ่ือการศึกษา การวัดและประเมินผล 
   4.2) กลุมโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
   4.3) กลุมโครงการ พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  
และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
   4.4) กลุมโครงการ สงเสริมและพัฒนาผู เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ             
และเปนเลิศเฉพาะดาน 
   4.5) กลุมโครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
3.2.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียม

ทางการศึกษา 
 1) เปาหมาย  
  ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ          

อยางท่ัวถึง เสมอภาคและเหมาะสมกับชวงวัย 
 2) ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และแหลงขอมูล 

 
ท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย แหลง 
  2563 2564 2565 ขอมูล 
1 อัตราการเขาเรยีนของผูเรยีนแตละระดับ

การศึกษาตอประชากรกลุมอาย ุ
    - ระดับปฐมวัย 
    - ระดับประถมศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
      (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 
 
รอยละ 100 
รอยละ 100 
รอยละ 100 
รอยละ 78 

 
 
รอยละ 100 
รอยละ 100 
รอยละ 100 
รอยละ 78 

 
 
รอยละ 100 
รอยละ 100 
รอยละ 100 
รอยละ 78 

สกศ. 

2 จํานวนนักเรียนท่ีเปนผูพิการ ผูดอยโอกาส
ไดรับโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษา
และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบรกิาร 
ทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความตองการ
จําเปน 

3,667,000 คน 3,630,059 คน 
 

3,592,821 คน 
 

สพฐ. 
สป. (สช. 
กศน.) 
 

3 จํานวนประชาชนท่ีเขาถึงหลักสูตร/สื่อ/
แหลงเรียนรูท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบ 
การเรยีนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 

11,385,500 คน 21,456,400 คน 
(10,000,000) 
(1,456,400) 
(10,000,000) 

11,527,800 
(10,000,000) 
(1,527,800) 
 

 
สป. (กศน.) 
สอศ. 
สสวท. 
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3) แนวทางการพัฒนา 
    3.1) เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูอยางเทาเทียม
และเสมอภาค 

 3.2) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 
 3.3) พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ และการเทียบโอนความรู 

 3.4) พัฒนาแหลงเรียนรูใหมีคุณภาพ และตอบสนองความตองการ                       
ของผูใชบริการ 
  4) แผนงาน/โครงการ สําคัญ 
   4.1) กลุมโครงการ สงเสริมและสรางโอกาสใหผูเรียนทุกกลุมและทุกชวงวัย            
ในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เหมาะสมกับความตองการท่ีหลากหลาย 
   4.2) กลุมโครงการ พัฒนาแหลงเรียนรู ท่ี เอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิต                   
อยางมีคุณภาพ 
 

3.2.5 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร                
จัดการศึกษา 

 1) เปาหมาย 
  ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย 
สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายตอบสนองความตองการของผูเรียนและการพัฒนาประเทศ                   
 2)  ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และแหลงขอมูล 
 

ท่ี ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย  แหลงขอมลู 
  2563 2564 2565  
1 จํานวนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการศึกษา

ไดรับการจัดทํา ปรับปรุง แกไข 
- 6 ฉบับ - สป. (สน. สช. 

ก.ค.ศ.) สพฐ. 
สอศ. คส. 

2 จํานวนกฎหมายลําดับรองท่ีเก่ียวของกับ
การศึกษาไดรับการจัดทํา ปรับปรงุ 
แกไข 

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

3 จํานวนระบบฐานขอมลูกลาง 
ของกระทรวงท่ีเช่ือมโยงฐานขอมลู
รายบุคคลท่ีอางอิงจากเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก ระหวางกระทรวง 
ศึกษาธิการและหนวยงานอ่ืน  
ดานสาธารณสุข สังคม ภมูิสารสนเทศ 
แรงงาน และการศึกษา  
(ป 2563 กําหนดตัวช้ีวัดเปน  
จํานวนฐานขอมูลท่ีมีการเช่ือมโยง 
และแลกเปลีย่นขอมูลรายบุคคล 
ทุกชวงวัย ขอมูลดานการศึกษา  
และดานอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือสงเสรมิ 
และสนับสนุนการเรยีนรูตลอดชีวิต) 

4 ฐาน 5 ฐาน 5 ฐาน สป. (ศทก.) 
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3) แนวทางการพัฒนา 
 3.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.2) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 

  4) แผนงาน/โครงการ สําคัญ 
  4.1) กลุมโครงการ สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมจัดการศึกษาและสราง
เครือขายความเปนภาคีหุนสวนกับองคกรท้ังภายในและตางประเทศ 
  4.2) กลุมโครงการ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ
ท่ีเก่ียวของกับการศึกษา 
  4.3) กลุมโครงการ พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา 
  4.4) กลุมโครงการ พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  4.5) กลุมโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
  4.6) กลุมโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 3.3.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณท้ังหมด 1,307,273.9080 ลานบาท 

 
  แหลงเงิน (ลานบาท) 

สวน
ราชการ 

รวมท้ังส้ิน เงินงบประมาณ 
แผนดิน 

เงินรายได 
ของหนวยงาน 

เงินกู อ่ืน ๆ  

    ใน
ประเทศ 

ตาง 
ประเทศ 

  

รวมท้ังส้ิน 1,307,273.9080   1,305,789.9992     1,159.1498      324.7590  

1. สป.    179,046.8400       179,000.0566          32.0244        14.7590  

2. สกศ.          723.8302             723.8302          

3. สพฐ.    995,910.6240       995,910.6240          

4. สอศ.    114,955.6344       114,955.6344          

5. คส.        1,607.8795          1,294.8265        313.0530        

6. สกสค.        1,904.2552          1,095.1828        809.0724        

7. สสวท.        7,853.0522          7,553.0522        300.0000  

8. มวส.          989.7401             989.7401          

9. สทศ.        2,694.2151          2,679.2151            5.0000        10.0000  

10. สมศ.        1,587.8373          1,587.8373          

หมายเหตุ : เงินรายไดของหนวยงานและอ่ืน ๆ เปนวงเงินงบประมาณเฉพาะท่ีนํามาสมทบกับงบประมาณรายจาย 
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3.3.2 สรุปประมาณการวงเงินงบประมาณ จําแนกตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ
และกลุมโครงการ 

 
หนวยงาน  วงเงินงบประมาณ (ลานบาท)  

     รวมท้ังสิ้น 3 ป   ป 2563   ป 2564   ป 2565  

รวมท้ังสิ้น 3 ป 1,307,273.9080    369,214.7063    502,860.5651     435,198.6366  

1. สํานกังานปลัดกระทรวง 
   ศึกษาธิการ 

  179,046.8400      51,212.3390      72,809.5900       55,024.9110  

  แผนงานบุคลากรภาครัฐ     24,217.3746         8,323.8357         9,096.1908         6,797.3481  

   - งบประมาณแผนดิน     24,217.3746         8,323.8357         9,096.1908         6,797.3481  

   - รายไดหนวยงาน                   -          

   - อ่ืน ๆ                    -          

  กลุมโครงการ   154,829.4654      42,888.5033       63,713.3992       48,227.5629  

   - งบประมาณแผนดิน   154,782.6820      42,871.9547       63,688.6392       48,222.0881  

   - รายไดหนวยงาน           32.0244             12.9748             13.5748              5.4748  

   - อ่ืน ๆ            14.7590               3.5738             11.1852    

2. สํานกังานเลขาธิการ 
   สภาการศึกษา 

        723.8302          211.7529          268.6842           243.3931  

  แผนงานบุคลากรภาครัฐ         253.1844             81.6465             85.6075             85.9304  

   - งบประมาณแผนดิน         253.1844             81.6465             85.6075             85.9304  

   - รายไดหนวยงาน                   -          

   - อ่ืน ๆ                    -          

  กลุมโครงการ         470.6458           130.1064           183.0767           157.4627  

   - งบประมาณแผนดิน         470.6458           130.1064           183.0767           157.4627  

   - รายไดหนวยงาน                   -          

   - อ่ืน ๆ                    -          

3. สํานกังานคณะกรรมการ  
   การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  995,910.6240    287,992.3253    367,136.0735     340,782.2252  

  แผนงานบุคลากรภาครัฐ   689,149.4828    214,210.1484     231,942.2823      242,997.0521  

   - งบประมาณแผนดิน   689,149.4828    214,210.1484     231,942.2823      242,997.0521  

   - รายไดหนวยงาน                   -          

   - อ่ืน ๆ                    -          
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หนวยงาน  วงเงินงบประมาณ (ลานบาท)  

     รวมท้ังสิ้น 3 ป   ป 2563   ป 2564   ป 2565  

  กลุมโครงการ   306,761.1412      73,782.1769     135,193.7912       97,785.1731  

   - งบประมาณแผนดิน   306,761.1412      73,782.1769     135,193.7912       97,785.1731  

   - รายไดหนวยงาน                   -          

   - อ่ืน ๆ                    -          

4. สํานกังานคณะกรรมการ 
   การอาชีวศึกษา 

  114,955.6344      26,044.4710      55,593.8576       33,317.3058  

  แผนงานบุคลากรภาครัฐ     30,297.8737         9,323.0952       10,179.8051       10,794.9734  

   - งบประมาณแผนดิน     30,297.8737         9,323.0952       10,179.8051       10,794.9734  

   - รายไดหนวยงาน                   -          

   - อ่ืน ๆ                    -          

  กลุมโครงการ    84,657.7607      16,721.3758       45,414.0525       22,522.3324  

   - งบประมาณแผนดิน     84,657.7607       16,721.3758       45,414.0525       22,522.3324  

   - รายไดหนวยงาน                   -          

   - อ่ืน ๆ                    -          

5. สํานกังานเลขาธิการคุรุสภา       1,607.8795          353.8183          787.6166           466.4446  

  แผนงานบุคลากรภาครัฐ         469.1421           116.9989           179.0332           173.1100  

   - งบประมาณแผนดิน         355.9333             57.5829           152.1368           146.2136  

   - รายไดหนวยงาน         113.2088             59.4160             26.8964             26.8964  

   - อ่ืน ๆ                    -          

  กลุมโครงการ       1,138.7374           236.8194           608.5834           293.3346  

   - งบประมาณแผนดิน         938.8932           147.6954           497.8632           293.3346  

   - รายไดหนวยงาน         199.8442             89.1240           110.7202    

   - อ่ืน ๆ                    -          

6. สํานกังานคณะกรรมการ   
   สงเสริมสวัสดิการและ 
   สวัสดิภาพครูและบุคลากร  
   ทางการศึกษา 

      1,904.2552          314.7264        1,044.6859           544.8429  

  แผนงานบุคลากรภาครัฐ       1,117.5950           192.2785           491.4815           433.8350  

   - งบประมาณแผนดิน         862.5950          109.2785           406.4815           346.8350  

   - รายไดหนวยงาน         255.0000             83.0000             85.0000             87.0000  

   - อ่ืน ๆ                    -          
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หนวยงาน  วงเงินงบประมาณ (ลานบาท)  

     รวมท้ังสิ้น 3 ป   ป 2563   ป 2564   ป 2565  

  กลุมโครงการ         786.6602           122.4479           553.2044           111.0079  

   - งบประมาณแผนดิน         232.5878             21.1747           211.4131    

   - รายไดหนวยงาน         554.0724           101.2732           341.7913           111.0079  

   - อ่ืน ๆ                    -          

7. สถาบันสงเสริมการสอน  
   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

      7,853.0522        1,695.7053        2,989.0802         3,168.2667  

  แผนงานบุคลากรภาครัฐ         861.0556           222.1926           318.1166           320.7464  

   - งบประมาณแผนดิน         681.9299           142.1926           270.3452           269.3921  

   - รายไดหนวยงาน                   -          

   - อ่ืน ๆ          179.1257             80.0000             47.7714             51.3543  

  กลุมโครงการ       6,991.9966         1,473.5127         2,670.9636         2,847.5203  

   - งบประมาณแผนดิน       6,871.1223         1,453.5127         2,618.7350         2,798.8746  

   - รายไดหนวยงาน                   -          

   - อ่ืน ๆ          120.8743             20.0000             52.2286             48.6457  

8. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
   (องคการมหาชน) 

        989.7401          323.4768          331.4626           334.8007  

  แผนงานบุคลากรภาครัฐ         361.5777           112.8669           125.2625           123.4483  

   - งบประมาณแผนดิน        361.5777          112.8669           125.2625           123.4483  

   - รายไดหนวยงาน                   -          

   - อ่ืน ๆ                    -          

  กลุมโครงการ         628.1624           210.6099           206.2001           211.3524  

   - งบประมาณแผนดิน         628.1624           210.6099           206.2001           211.3524  

   - รายไดหนวยงาน                   -          

   - อ่ืน ๆ                    -          

9. สถาบันทดสอบ 
   ทางการศึกษาแหงชาติ    
   (องคการมหาชน) 

      2,694.2151         717.9346        1,272.5145           703.7660  

  แผนงานบุคลากรภาครัฐ         102.7132             30.1049             46.6720             25.9363  

   - งบประมาณแผนดิน           97.7132             25.1049             46.6720             25.9363  

   - รายไดหนวยงาน             5.0000               5.0000      

   - อ่ืน ๆ                    -          
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หนวยงาน  วงเงินงบประมาณ (ลานบาท)  

     รวมท้ังสิ้น 3 ป   ป 2563   ป 2564   ป 2565  

  กลุมโครงการ       2,591.5019           687.8297         1,225.8425           677.8297  

   - งบประมาณแผนดิน       2,581.5019           677.8297         1,225.8425           677.8297  

   - รายไดหนวยงาน                   -          

   - อ่ืน ๆ            10.0000             10.0000      

10. สํานักงานรับรองมาตรฐาน 
     และประเมินคุณภาพ 
     การศึกษา  
     (องคการมหาชน) 

      1,587.8373          348.1567          627.0000           612.6806  

  แผนงานบุคลากรภาครัฐ         187.1095             48.7510             67.1968             71.1617  

   - งบประมาณแผนดิน         187.1095             48.7510             67.1968             71.1617  

   - รายไดหนวยงาน                   -          

   - อ่ืน ๆ                    -          

  กลุมโครงการ       1,400.7278           299.4057           559.8032           541.5189  

   - งบประมาณแผนดิน       1,400.7278           299.4057           559.8032           541.5189  

   - รายไดหนวยงาน                   -          

   - อ่ืน ๆ                    -          

 
3.3.3 ประมาณวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 
 

1) เรื่อง การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

หนวยงาน : ลานบาท 

แผนปฏิบัติราชการ 2563 2564 2565 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผนดิน 2,724.7528  4,481.3845  2,896.1416  10,102.2789  

เงินรายไดของหนวยงาน         

เงินกูในประเทศ         

เงินกูตางประเทศ         

อ่ืน ๆ         
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2) เรื่อง การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
ของประเทศ 

                                           หนวยงาน : ลานบาท 

แผนปฏิบัติราชการ 2563 2564 2565 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผนดิน 6,096.8033  35,477.9883  9,027.2866  50,602.0782  

เงินรายไดของหนวยงาน         

เงินกูในประเทศ         

เงินกูตางประเทศ         

อ่ืน ๆ         

 
3) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

หนวยงาน : ลานบาท 

แผนปฏิบัติราชการ 2563 2564 2565 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผนดิน   7,649.3734   25,971.1310  19,874.4949  53,494.9993  

เงินรายไดของหนวยงาน 190.3972       452.5115        111.0079         753.9166  

เงินกูในประเทศ         

เงินกูตางประเทศ         

อ่ืน ๆ           30.0000         52.2286        48.6457          130.8743  

 
4) เรื่อง การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

หนวยงาน : ลานบาท 

แผนปฏิบัติราชการ 2563 2564 2565 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผนดิน 117,825.5485  169,006.7653  140,489.2167     427,321.5305  

เงินรายไดของหนวยงาน    5.4748     5.4748          5.4748          16.4244  

เงินกูในประเทศ         

เงินกูตางประเทศ         

อ่ืน ๆ      3.5738        11.1852         14.7590  
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5) เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   

หนวยงาน : ลานบาท 

แผนปฏิบัติราชการ 2563 2564 2565 วงเงินรวม 

เงินงบประมาณแผนดิน 2,019.3639  14,862.1476  922.8267  17,804.3382  

เงินรายไดของหนวยงาน    7.5000     8.1000         15.6000  

เงินกูในประเทศ         

เงินกูตางประเทศ         

อ่ืน ๆ         
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3.3.4 กลุมโครงการและงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

      ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลานบาท) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ลานบาท) ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ลานบาท)   

แผนปฏิบัติราชการ  วงเงิน 
รวมท้ังส้ิน  

วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ หนวยงาน 

   

วงเงินรวมท้ังส้ิน 
  

 560,256.7994    136,552.7877    136,315.8419   203.3720  33.5738    250,328.9168   249,799.4167   466.0863    63.4138    173,375.0949   173,209.9665   116.4827  48.6457    

1. เร่ือง การจัดการศึกษา              
เพื่อความมั่นคงของสังคม        
และประเทศชาติ 

   10,102.2789       2,724.7528      2,724.7528               -             -        4,481.3845       4,481.3845               -             -         2,896.1416       2,896.1416               -             -      

  1.1 กลุมโครงการ พัฒนา
และสงเสริมการจัด
การศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

    9,311.7386       2,524.8375       2,524.8375               -             -         3,962.3375      3,962.3375               -             -         2,824.5636       2,824.5636               -             -      

  1) การบริหารจัดการศึกษา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต 
(ผลรวมงบประมาณ  
เฉพาะป 2565) 

       998.9445                         998.9445        998.9445      สป. 

  1.1) การพัฒนาการจัด
การศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัยในจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

       140.7126           22.7414           22.7414            117.9712         117.9712                

  1.2) สงเสริมสนับสนุน
คุณภาพการศึกษาเอกชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต 

    1,811.7871         886.3488         886.3488             925.4383         925.4383                

  1.3) สนับสนุนการ
ดําเนินงานการจัดการศึกษา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต 

       564.7639           31.4590           31.4590             533.3049         533.3049                

  2) การสงเสริมและเผยแพร
ความจริงท่ีถูกตอง            
ดานการศึกษาเพื่อสนับสนุน
การแกปญหา : การศึกษา
เพื่อความมั่นคง 

       495.3207         152.7221         152.7221             287.9548         287.9548               54.6438          54.6438      สป. 
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      ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลานบาท) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ลานบาท) ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ลานบาท)   

แผนปฏิบัติราชการ  วงเงิน 
รวมท้ังส้ิน  

วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ หนวยงาน 

   

  3) การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตภายใตสังคม             
พหุวัฒนธรรม : พัฒนา
การศึกษาเอกชนพื้นท่ี
ภาคใตชายแดน 

          6.3135                    -                     6.3135             6.3135                         -          สป. 

  4) โครงการ : พื้นฐาน         
เพื่อการพัฒนาการศึกษา        
ในเขตพัฒนาพิเศษ          
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

   3,114.0168        751.6639        751.6639           1,343.5629       1,343.5629           1,018.7900      1,018.7900      สพฐ. 

  4.1)  กิจกรรมหลัก 
พื้นฐานเพื่อการพัฒนา
การศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

                            

  4.2) กิจกรรมหลัก 
โรงเรียนประชารัฐจังหวัด
ชายแดนภาคใต  

                            

  5) การสงเสริมและเผยแพร
ความจริงท่ีถูกตอง             
เพื่อสนับสนุนการแกไข
ปญหา : การศึกษา            
เพื่อความมั่นคง 

    1,546.3044         562.8513         562.8513            489.2791         489.2791             494.1740         494.1740      สพฐ. 

  6) การพัฒนา                 
การอาชีวศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใตตามภารกิจ
พื้นฐาน 

        68.7266          19.2376           19.2376               23.6900           23.6900               25.7990           25.7990      สอศ. 

  7) การสงเสริมและเผยแพร
ความจริงท่ีถูกตอง                
เพื่อสนับสนุนการแกไข
ปญหา (การศึกษา            
เพื่อความมั่นคง) 

       541.1277           97.8134           97.8134             211.1020         211.1020             232.2123         232.2123      สอศ. 
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      ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลานบาท) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ลานบาท) ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ลานบาท)   

แผนปฏิบัติราชการ  วงเงิน 
รวมท้ังส้ิน  

วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ หนวยงาน 

   

  8) การยกระดับ
อุตสาหกรรมประมง               
การเพาะเล้ียงกุงและสัตวน้ํา
ชายฝงภาคใตชายแดน  

         4.0000                    4.0000             4.0000              สอศ. 

  9) การสงเสริมและ
สนับสนุนเกษตรกรรายยอย
ทําเกษตรผสมผสาน             
และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนในพื้นท่ีภาคใต
ชายแดน 

        19.7208                   19.7208           19.7208              สอศ. 

  1.2 กลุมโครงการ สงเสริม
และสนับสนุนการจัด             
การเรียนการสอนเก่ียวกับ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม  

       790.5403         199.9153         199.9153               -             -           519.0470         519.0470               -             -             71.5780           71.5780               -             -      

  1) การสรางภูมิคุมกัน             
และปองกันยาเสพติด 
(ผลรวมงบประมาณ  
เฉพาะป 2565) 

        24.0680                           24.0680          24.0680      สป. 

  1.1) การสรางภูมิคุมกัน
และปองกันยาเสพติด          
ในสถานศึกษา สํานักงาน 
กศน. 

          8.9870                    8.9870             8.9870                

  1.2) การสรางภูมิคุมกัน
และปองกันยาเสพติด          
ในสถานศึกษา 

        20.0586           10.0096           10.0096              10.0490           10.0490                

  1.3) เสริมสราง
ภูมิคุมกันและปองกัน              
ยาเสพติดในสถานศึกษา
เอกชน 

        30.1620           15.0810           15.0810               15.0810           15.0810                

  2) การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด              
ในสถานศึกษา 

       582.4241         141.5941        141.5941             440.8300         440.8300              สพฐ. 
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      ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลานบาท) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ลานบาท) ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ลานบาท)   

แผนปฏิบัติราชการ  วงเงิน 
รวมท้ังส้ิน  

วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ หนวยงาน 

   

  3) การรณรงคปองกัน            
และแกไขปญหายาเสพติด 
3.1) รณรงคปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด  
3.2) อาชีวะตานยาเสพติด 

       124.8406           33.2306           33.2306               44.1000           44.1000               47.5100           47.5100      สอศ. 

2. เร่ือง การผลิตและพัฒนา
กําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ 

   50,602.0782       6,096.8033      6,096.8033               -             -       35,477.9883    35,477.9883               -             -         9,027.2866      9,027.2866               -             -      

  2.1. กลุมโครงการ 
ขับเคล่ือนการผลิตและ
พัฒนากําลังคนใหมีทักษะ 
และสมรรถนะตรงตาม 
ความตองการของตลาดงาน
และเปาหมายการพัฒนา
ประเทศ 

  48,241.8088       5,745.5191      5,745.5191               -             -       33,979.1060     33,979.1060               -             -         8,517.1837      8,517.1837               -             -      

  1) การยกระดับมาตรฐาน
บริการและสงเสริมธุรกิจ
ตอเนื่องในแหลงทองเท่ียว 
ท่ีมีช่ือเสียงของภาค 

    1,676.2281             1.6787             1.6787           1,665.6397       1,665.6397                 8.9097            8.9097      สป. 

  2) การเสริมสรางสมรรถนะ
กําลังคนท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของประเทศ 

          9.3220                     7.8220             7.8220                 1.5000             1.5000      สกศ. 

  3) การพัฒนากําลังคน         
ดานวิศวกรรมศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สนับสนุนการลงทุนและเพิ่ม
ขีดความสามารถ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศ
และภูมิภาค 

       913.3113        152.2237        152.2237             680.7496        680.7496               80.3380          80.3380      สพฐ. 
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วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 
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แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
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อื่น ๆ หนวยงาน 

   

  4) การพัฒนาพื้นท่ีระดับ
ภาค 

                          สพฐ. 

  4.1) การยกระดับ
มาตรฐานบริการและ
สงเสริมธุรกิจตอเนื่อง          
ในแหลงทองเท่ียว               
ท่ีมีช่ือเสียงของภาค : 
สงเสริมและพัฒนาความรู 
ทักษะการนําเท่ียวอุทยาน
สตูล 

          1.2141             1.2141             1.2141                        

  4.2) การยกระดับรายได
และคุณภาพชีวิตของคน
ยากจน : การพัฒนา
การศึกษาในระดับพื้นท่ี
ภาคใต 

        50.1796                  50.1796           50.1796                

  4.3) การยกระดับ
มาตรฐานบริการและ
สงเสริมธุรกิจตอเนื่อง           
ในแหลงทองเท่ียว           
ท่ีมีช่ือเสียงของภาค :         
การพัฒนาการศึกษา           
ในระดับพื้นท่ีภาคเหนือ 

        94.8937                  94.8937           94.8937                

  5) การจัดการสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

   16,241.9193      2,245.6426       2,245.6426         10,485.0254     10,485.0254          3,511.2513       3,511.2513      สอศ. 

  6) การจัดการเรียนการสอน
ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง 

   13,475.9178      2,069.2232       2,069.2232           8,677.7390       8,677.7390           2,728.9556       2,728.9556      สอศ. 

  7) การจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี                
สายเทคโนโลยี                  
หรือสายปฏิบัติการ 

    1,349.5194        156.0834         156.0834             782.7043         782.7043             410.7317         410.7317      สอศ. 
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อื่น ๆ หนวยงาน 

   

  8) การพัฒนาศักยภาพ          
การจัดการอาชีวศึกษา          
ดานเกษตรและประมง         
สูการเกษตรอัจฉริยะ  
(ป 2563 กําหนดกิจกรรม
เปน "การฝกอบรมและ
พัฒนาเกษตรกรใหเปน 
Smart farmer" 

       270.5066           13.7740           13.7740            164.5812         164.5812               92.1514           92.1514      สอศ. 

  9) การขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิภาคี            
สูคุณภาพมาตรฐาน 

       278.6608           85.6020           85.6020              92.1072           92.1072             100.9516         100.9516      สอศ. 

  10) การพัฒนาศักยภาพ
กําลังคนเพื่อเสริมสราง           
ขีดความสามารถ               
ในการแขงขัน 

       993.4268                518.4622         518.4622             474.9646         474.9646      สอศ. 

  11) การพัฒนา                
ศูนยความเปนเลิศ             
ทางการอาชีวศึกษา 
(Excellent Center) 
(ป 2563 กําหนดโครงการ
เปน "การสงเสริม
สถานศึกษาอาชีวศึกษาใหมี
ความเปนเลิศเฉพาะทาง") 

   10,528.3746         436.2330         436.2330          9,618.2238       9,618.2238             473.9178         473.9178      สอศ. 

  12) การผลิตอาชีวะพันธุ
ใหม เพื่อสรางกําลังคน               
ท่ีมีสมรรถนะ                  
สําหรับอุตสาหกรรม NEW 
GROWTH ENGINE           
ตามนโยบายไทยแลนด 4.0 
และการปฏิรูป                
การอุดมศึกษาไทย 

       782.3257         211.5103         211.5103             297.7954         297.7954             273.0200         273.0200      สอศ. 

  13) วิทยาลัยเทคโนโลยี           
ฐานวิทยาศาสตร 

       623.0845         157.0994         157.0994             371.3107         371.3107               94.6744           94.6744      สอศ. 
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  14) การยกระดับผลิตภาพ
และพัฒนากําลังคน             
เพื่อสรางความสามารถ        
ในการแขงขัน
ภาคอุตสาหกรรม (กิจกรรม
การยกระดับและเพิ่ม            
ขีดความสามารถกําลังคน
อาชีวศึกษาดานเทคโนโลยี
นวัตกรรม) 

       352.3987           50.7288           50.7288            143.6523         143.6523             158.0176         158.0176      สอศ. 

  15) การพัฒนาและสงเสริม
การทองเท่ียว                 
เชิงประวัติศาสตร ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

          3.0000                     3.0000             3.0000              สอศ. 

  16) การสงเสริมเกษตร
อินทรียภาคเหนือ 

        14.5750                   14.5750           14.5750              สอศ. 

  17) การพัฒนา             
กลุมทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ
ภาคเหนือ 

          1.8800                     1.8800             1.8800              สอศ. 

  18) การสงเสริมเกษตร
ปลอดภัยภาคเหนือ 

          8.4000                    8.4000             8.4000              สอศ. 

  19) การสงเสริมการผลิต
และการแปรรูปสินคาเกษตร
ใหมีคุณภาพมาตรฐาน             
และยกระดับไปสูผลิตภัณฑ
ท่ีมีมูลคาสูง 

       119.2500                119.2500         119.2500              สอศ. 

  20) การเพิม่ความสามารถ
การแขงขันอุตสาหกรรม
ประมงครบวงจร 

          2.5000                    2.5000             2.5000              สอศ. 
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  21) การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดานการคมนาคม
ขนสงและส่ิงอํานวย             
ความสะดวกตามเสนทาง
ยุทธศาสตรท่ีสําคัญ 

          1.5000                    1.5000             1.5000              สอศ. 

  22) การยกระดับมาตรฐาน
บริการและสงเสริมธุรกิจ
ตอเนื่องในแหลงทองเท่ียว 
ท่ีมีช่ือเสียงของโลก 

        62.1661                   62.1661           62.1661              สอศ. 

  23) การพัฒนา            
แหลงทองเท่ียวบนบก          
ตอนในของภาค                  
ใหมีศักยภาพ 

          1.4338                    1.4338             1.4338              สอศ. 

  24) การยกระดับมาตรฐาน
การผลิตสินคาเกษตร          
อัตลักษณ 

        15.5150                   15.5150           15.5150              สอศ. 

  25) การสรางความพรอม 
ใหเยาวชนในการประกอบ
ธุรกิจ 

       205.8000                  98.0000           98.0000             107.8000         107.8000      สอศ. 

82 
 



      ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลานบาท) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ลานบาท) ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ลานบาท)   

แผนปฏิบัติราชการ  วงเงิน 
รวมท้ังส้ิน  

วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 
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  26) การสนับสนุน               
การขับเคล่ือน                 
ศูนยการเรียนรูดิจิทัลชุมชน 
(วัตถุประสงค ซอมบํารุง
เคร่ืองคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวงใหกับ          
ศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน 
ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
ใหนักเรียนนักศึกษา
อาชีวศึกษาฝกปฏิบัติงาน
โดยการใหบริการบํารุงรักษา
คอมพิวเตอรใหกับ             
ศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน 
ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
ถายทอดองคความรู             
ในการบํารุงรักษา
คอมพิวเตอรใหกับเจาหนาท่ี
ประจําศูนยการเรียนรู ICT 
ชุมชน) 
 

        27.0000           27.0000           27.0000                      สอศ. 

  27) พัฒนาและยกระดับ 
การจัดอาชีวศึกษา           
ตามมาตรฐานระดับ
นานาชาติ 
 

          8.2775            8.2775             8.2775                      สอศ. 

  
 
 
 

28) การฝกอบรมวิชาชีพ
ระยะส้ันฐานสมรรถนะ 
(Education to 
Employment) 
 
 

        10.6410           10.6410           10.6410                      สอศ. 
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  29) การสงเสริม
อุตสาหกรรมการคา             
การลงทุน (กิจกรรม               
การฝกอบรมหลักสูตร
พัฒนาสมรรถนะ
อุตสาหกรรมการผลิต          
ออโตเมช่ัน) 

          6.6195            6.6195             6.6195                      สอศ. 

  30) การพัฒนาและสงเสริม
การเกษตร 

      14.6000          14.6000           14.6000                      สอศ. 

  30.1) ยกระดับ                  
ขีดความสามารถ              
ในการแขงขันการผลิต          
ไกพื้นเมืองของเครือขาย
เกษตรเพื่อผลิตอาหาร
ปลอดภัย (Food Safety) 

                            

  30.2) การพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพการเล้ียงโคนม            
สูมาตรฐานนม 

                            

  30.3) พัฒนาศักยภาพ            
การผลิตสุกรหลุมอินทรีย
เพื่อสงเสริมการสราง
ผูประกอบการใหม             
และการแปรรูปผลผลิต สุกร
หลุมอินทรีย 

                            

  30.4) ยกระดับการ
พัฒนาสมรรถนะกําลังคน
ดานการใชการซอมบํารุง
นวัตกรรมหุนยนตและระบบ
การผลิตอัตโนมัต ิ

                            

  30.5) พัฒนา
กระบวนการผลิต และ
วิธีการแปรรูปอาหารประจํา
ถ่ิน 
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  30.6) สงเสริมและ
พัฒนาการประมงพ้ืนบาน
ดานอุปกรณและเทคโนโลยี 
4.0 

                            

  31) การยกระดับมาตรฐาน
บริการและสงเสริมธุรกิจ
ตอเนื่องในแหลงทองเท่ียว 
ท่ีมีช่ือเสียงของภาค 
(กิจกรรม จัดตั้งศูนย
ฝกอบรมชางซอมบํารุง
เคร่ืองยนต OUT BOARD 

          3.0000             3.0000             3.0000                      สอศ. 

  32) การพัฒนาเศรษฐกิจ
และเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน (กิจกรรม  
ผลิตแรงงานและสราง
ผูประกอบการ            
ดานอุตสาหกรรมเกษตร) 

          4.5280             4.5280             4.5280                      สอศ. 

  33) การสงเสริม                
การประกอบอาชีพอิสระ        
ในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 

        89.8399           89.8399           89.8399                      สอศ. 

  2.2. กลุมโครงการ           
จัดการศึกษาและฝกอาชีพ
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

       902.8351        202.0796         202.0796               -             -          522.6530        522.6530               -             -           178.1025         178.1025               -             -      

  1) การดําเนินการโรงเรียน
ตนแบบในพื้นท่ีเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 

        83.0400                  41.5200          41.5200              41.5200          41.5200      สป. 
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  2) โครงการพัฒนา
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน          
เพื่อรองรับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจภาคตะวันออก 
ดานภาษา วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี                 
และการประกอบอาชีพ         
10 อุตสาหกรรม 

       123.7559           25.9539          25.9539               48.6560          48.6560               49.1460           49.1460      สพฐ. 

  3) อาชีวศึกษา              
เพื่อการพัฒนาพื้นท่ีระเบียง
เศรษฐกิจภาคใตอยางย่ังยืน 

       136.9800           41.0000           41.0000              38.8000           38.8000               57.1800           57.1800      สอศ. 

  4) การพัฒนาพื้นท่ี          
เขตพัฒนาพิเศษ          
ภาคตะวันออก 

       298.6825          15.9505           15.9505            282.7320         282.7320              สอศ. 

  5) การผลิตและพัฒนา
กําลังคนสนับสนุน          
เขตพัฒนาพิเศษ            
ภาคตะวันออก 

       226.0947           99.8932           99.8932            105.9450         105.9450               20.2565           20.2565      สอศ. 

  6) การเสริมศักยภาพ          
ของโครงสรางพื้นฐาน             
เมืองเปาหมาย               
และเมืองชายแดน  
(กิจกรรม การจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานทํารองรับ        
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก) 

       19.2820           19.2820           19.2820                      สอศ. 
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แผนปฏิบัติราชการ  วงเงิน 
รวมท้ังส้ิน  

วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ หนวยงาน 

   

  7) ความรวมมือรัฐและ
เอกชนเพื่อพัฒนากําลังคน
ดานวิศวกรรมศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนการลงทุนและ
เพิ่มขีดความสามารถ
ภาคอุตสาหกรรม 

7.1) พัฒนาบุคลากร            
ในสถานประกอบการ          
ตามแนวทางโคเซ็น  

 - จัดทําหลักสูตรการ
อบรมตามแนวทางโคเซ็น  

 - อบรมตามแนวทาง
โคเซ็นใหกับบุคลากร                 
ในสถานประกอบการ 

        15.0000                    5.0000             5.0000              10.0000           10.0000      สสวท. 

  2.3 กลุมโครงการ สงเสริม
และสนับสนุนการวิจัย 
ส่ิงประดิษฐ เทคโนโลยี         
และนวัตกรรม 

    1,457.4343         149.2046      149.2046               -             -           976.2293        976.2293               -             -           332.0004         332.0004               -             -      

  1) การวิจัยเพื่อสราง            
องคความรูสูการพัฒนา
การศึกษา 

          6.2861            6.2861            6.2861                      สป. 

  2) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล : ศูนยดิจิทัลชุมชน 

       327.7001          75.0013        75.0013            126.3494        126.3494            126.3494         126.3494      สป. 

  3) การวิจัยเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา  

       496.5368                496.5368        496.5368              สพฐ. 

  4) การพัฒนานวัตกรรม 
การปองกันการทุจริตเชิงรุก 
(กิจกรรมใหม) 

       166.3877                166.3877         166.3877              สพฐ. 
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แผนปฏิบัติราชการ  วงเงิน 
รวมท้ังส้ิน  

วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ หนวยงาน 

   

  5) การพัฒนาผลงานวิจัย 
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ
อาชีวศึกษา 
(ป 2563 กําหนดกิจกรรม
เปน "ผลงานวิจัย          
เพื่อถายทอดเทคโนโลยี" 

       458.3884           65.7820           65.7820            186.9554         186.9554             205.6510         205.6510      สอศ. 

  6) การพัฒนานวัตกรรม 
เพื่อการพัฒนาภาค 
(กิจกรรม สงเสริมเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อการผลิต
และแปรรูปการผลิต
ยางพารา) 
 

         2.1352             2.1352             2.1352                      สอศ. 

3. เร่ือง การพัฒนาศักยภาพ          
คนทุกชวงวัยและการสรางสังคม
แหงการเรียนรู 

   54,379.7902       7,869.7706      7,649.3734  190.3972  30.0000     26,475.8711     25,971.1310   452.5115    52.2286    20,034.1485    19,874.4949  111.0079  48.6457    

  3.1 กลุมโครงการ พัฒนา
มาตรฐาน หลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนรู 
การใชรูปแบบดิจิทัล           
เพื่อการศึกษา การวัด         
และประเมินผล 

  10,663.9027       1,568.6232      1,538.6232               -    30.0000       6,697.9155      6,645.6869               -      52.2286       2,397.3640      2,348.7183               -    48.6457    

  1) การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู 

                          สป. 

  1.1) การสงเสริม        
การสรางอาชีพ 

        10.0000           10.0000           10.0000                        

  1.2) การสงเสริม        
และพัฒนากระบวนการ
เรียนรู 

        89.2516           89.2516           89.2516                        
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แผนปฏิบัติราชการ  วงเงิน 
รวมท้ังส้ิน  

วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ หนวยงาน 

   

  2) พัฒนาระบบการวัด            
และประเมินผลสงเสริม
เครือขายความรวมมือ          
ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  

       602.6715                602.6715        602.6715              สพฐ. 

  3) พัฒนาหลักสูตร          
และกระบวนการเรียนรู         
ท่ีหลากหลายใหเอื้อ             
ตอการเรียนรูตลอดชีวิต 

      885.8714                885.8714        885.8714              สพฐ. 

  4) การพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล 
(ผลรวมงบประมาณ          
เฉพาะป 2565) 

       744.2700                        744.2700        744.2700      สพฐ. 

  4.1) การขับเคล่ือน          
การจัดการเรียนรู              
สะเต็มศึกษา  

       254.7702           89.3988           89.3988             165.3714         165.3714                

  4.2) การยกระดับ
คุณภาพผูเรียนเพื่อเตรียม
ความพรอมในการประเมิน 
PISA 2021 

        75.7923           21.2450           21.2450               54.5473           54.5473                

  4.3) การสงเสริม            
และพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

       51.5040           11.2532           11.2532               40.2508           40.2508                

  4.4) พัฒนาคลัง
เคร่ืองมือมาตรฐาน          
เพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียน
ในศตวรรษท่ี 21 

       347.8814         126.1516         126.1516             221.7298         221.7298                

  4.5) การยกระดับ         
ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาต ิ        
ท่ีสอดคลองกับบริบทพื้นท่ี  

       262.9862         110.3208         110.3208            152.6654         152.6654                
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แผนปฏิบัติราชการ  วงเงิน 
รวมท้ังส้ิน  

วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ หนวยงาน 

   

  4.6) การพัฒนา         
การเรียนการสอนปฐมวัย 

       107.6964             8.8140             8.8140               98.8824           98.8824                

  4.7) การพัฒนา
มาตรฐานระบบการประเมิน
มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

       49.6100           10.6204           10.6204               38.9896           38.9896                

  5) การสงเสริมการจัด
การศึกษาทางไกล 

    2,990.8572        132.4990        132.4990          2,608.4395      2,608.4395            249.9187        249.9187      สพฐ. 

  6) การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวยดิจิทัล
เทคโนโลยี 

        35.3200          35.3200          35.3200                      สพฐ. 

  7) การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรูและพัฒนาผูเรียน
อาชีวศึกษาท่ีตอบสนอง        
ตอการเปล่ียนแปลง          
ในศตวรรษท่ี 21 

       715.7138                333.5729         333.5729            382.1409         382.1409      สอศ. 

 8) การปฏิรูปอาชีวศึกษา
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผูเรียน
ดวยคุณภาพและมาตรฐาน
ใหมีสมรรถนะ            
และความพรอมเพื่อเขาสู
ตลาดแรงงาน 

       116.0959         116.0959         116.0959                      สอศ. 

  8.1) พัฒนาหลักสูตร          
การจัดการเรียนการสอน 
การวัดประเมินผล                
เพื่อการพัฒนาคุณภาพ          
และมาตรฐานการจัด           
การอาชีวศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการ  วงเงิน 
รวมท้ังส้ิน  

วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ หนวยงาน 

   

  8.2) ความรวมมือ              
ในการพัฒนาขีด
ความสามารถของนักเรียน 
นักศึกษา ผานการฝก
ประสบการณวิชาชีพ          
ในตางประเทศ               
และการแขงขันในเวทีระดับ
นานาชาติ 

                            

  8.3) การลดปญหา            
การออกกลางคันของผูเรียน
อาชีวศึกษา 

                            

  8.4) การสงเสริมและ
สนับสนุนการประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาแบบออนไลน 

                            

  8.5) การสงเสริมการ
พัฒนาทักษะอาชีพใหกับ
ผูเรียนตามนโยบายลดวลา
เรียนเพิ่มเวลารู 

                            

  8.6) การติดตามและ
ประเมินผลการขับเคล่ือน
การจัดการอาชีวศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการ  วงเงิน 
รวมท้ังส้ิน  

วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 
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หนวยงาน 

อื่น ๆ หนวยงาน 

   

  9) วิจัย พัฒนาและเผยแพร
องคความรูดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
เพื่อยกระดับคุณภาพ          
การเรียนรู 

      814.6411           99.8232           79.8232    20.0000        386.1132         333.8846      52.2286        328.7047         280.0590    48.6457  สสวท. 

  9.1) พัฒนาหลักสูตร 
ส่ือ และกระบวนการจัด            
การเรียนรู ท่ีเนนการคิด
วิเคราะห การแกปญหา 
และกระตุนใหเกิดและใช
ความคิดสรางสรรค            
และสามารถนาํไปใชได 

                            

  9.2) พัฒนาหลักสูตร 
ส่ือ และกระบวนการจัด           
การเรียนรูท่ีเนนการคิด
วิเคราะห การแกปญหา 
และการกระตุนใหเกิด          
และใชความคิดสรางสรรค
อยางเปนระบบ และ
สามารถนําไปใชศึกษาตอ
เปนนักนวัตกร ตามแนวทาง 
KOSEN 

                            

  9.3) พัฒนาหลักสูตร 
ส่ือ และกระบวนการจัด             
การเรียนรู ท่ีเนนการคิด
วิเคราะห การแกปญหา 
และกระตุนใหเกิดและใช
ความคิดสรางสรรค            
อยางเปนระบบ สําหรับ
พัฒนาและสงเสริม            
ผูมีความสามารถพิเศษ 
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อื่น ๆ หนวยงาน 

   

  9.4) วิจัย วัดผล และ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู
ดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ 

                            

  9.5) วิจัยติดตามการ
ใชหลักสูตร ส่ือการเรียนรู  
และพัฒนาเกณฑการจัดทํา
ส่ือการเรียนรูวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

                            

  9.6) พัฒนาระบบ
บริหารจัดการเครือขายเพื่อ
ขยายการใหบริการหลักสูตร 
ส่ือ และกระบวนการจัดการ
เรียนรูของ สสวท. 

                            

  9.7) พัฒนาศักยภาพ             
ครูแกนนําและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อขยายผล
การใหบริการวิชาการ           
ดานหลักสูตร ส่ือและ
กระบวนการจัดการเรียนรู
ของ สสวท. 

                            

  9.8) พัฒนาและ
จัดการเรียนการสอนนอกช้ัน
เรียนท่ีเหมาะสมตาม
แนวทาง สสวท. (Science 
and Mathematics 
Literacy) 
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แผนปฏิบัติราชการ  วงเงิน 
รวมท้ังส้ิน  

วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ หนวยงาน 

   

  9.9) พัฒนาและ
สงเสริม การใชเคร่ืองมือใน
การสอบคัดเลือกเขา
มหาวิทยาลัย ใหสอดคลอง
กับกระบวนการจัดการเรียน
การสอนตามแนวทาง 
สสวท. (Science and 
Mathematics Literacy) 

                            

  9.10) พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหมีความรู 
ความสามารถ และ
สมรรถนะตามกลุมงาน 
อยางเปนระบบ 

                            

  9.11) พัฒนาการ
บริหารจัดการ สสวท.  
ทุกมิติใหมีมาตรฐาน
เทียบเคียงเกณฑ TQA 

                            

  9.12) พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ            
เพื่อขยายขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการองคกร 
และการบริการในรูปแบบ
ดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาล
ดิจิทัล 

                            

  9.13) ประชาสัมพันธ
เชิงรุกเพื่อใหเกิดความรู             
ความเขาใจในการทํางาน
ของ สสวท. และสราง 
ความตระหนักรู             
ทางดานวิทยาศาสตร 
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วงเงินรวม งบประมาณ
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อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ หนวยงาน 

   

  10) โครงการพัฒนา
แพลตฟอรมดิจิทัล          
เพื่อการเรียนรู 

10.1) บริหารจัดการ
ระบบจัดการเรียนรูแบบ
ออนไลน 

10.2) พัฒนาและ
ขยายบริการของศูนยเรียนรู
ดิจิทัลดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
(IPST Learning Space) 

       57.0000           20.0000           20.0000              22.5000           22.5000               14.5000           14.5000      สสวท. 

  11) การยกระดับการวัด         
และประเมินผลการศึกษา 

        10.8370                   10.8370           10.8370              สทศ. 

  12) การสรางและพัฒนา
แบบทดสอบทางการศึกษา 
ท่ีเปนมาตรฐานระดับชาติ 

       15.3260                  15.3260          15.3260              สทศ. 

  13) การทดสอบ             
ทางการศึกษาท่ีเปน
มาตรฐานระดับชาติ 

       765.0000                765.0000        765.0000              สทศ. 

  14) การสงเสริมนวัตกรรม
การทดสอบ เทคนิคการวัด
และประเมินผล 

        17.0342                  17.0342          17.0342              สทศ. 

  15) การใชผลการทดสอบ
และการประเมินผล             
ทางการศึกษาระดับชาติ 
เปนกลไกขับเคล่ือน          
การยกระดับการเรียน         
การสอน 

      192.4575                192.4575    192.4575              สทศ. 
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แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ หนวยงาน 

   

  16) การปรับเปล่ียนระบบ
การทดสอบ  
และการประเมินผล            
ทางการศึกษาสูศตวรรษ 
ท่ี 21 

          8.0956                    8.0956            8.0956              สทศ. 

  17) การพัฒนาระบบดิจิทัล
เพื่อการทดสอบ           
ทางการศึกษาแหงชาติ 

        51.5400                  51.5400          51.5400              สทศ. 

  18) การเปนองคกรวิชาการ
และวิชาชีพทางการวัด         
และประเมินผล 

       26.0200                  26.0200          26.0200              สทศ. 

  19) ผลผลิต ระบบทดสอบ
มาตรฐานการศึกษา 

19.1) การสรางและ
พัฒนาแบบทดสอบทาง
การศึกษา ท่ีเปนมาตรฐาน 

19.2) การทดสอบ
มาตรฐานการศึกษา
ระดับชาติ              

19.3) การบริหาร
จัดการ           

19.4) การยกระดับ
มาตรฐานการทดสอบ
ระดับประเทศ 

   1,147.9294        578.9647        568.9647    10.0000                568.9647        568.9647      สทศ. 

  
 
 
 
 
 

20) การพัฒนาระบบ            
การประเมินคุณภาพ
การศึกษา (พัฒนาระบบ 
การทดสอบ                  
ตามแผนยุทธศาสตรชาติ     
20 ป) 

      217.7300         108.8650        108.8650                    108.8650         108.8650      สทศ. 
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รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ หนวยงาน 

   

  3.2 กลุมโครงการ พัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

   1,400.7278        299.4057         299.4057               -             -           559.8032         559.8032               -             -          541.5189         541.5189               -             -      

  1) การเสริมสราง             
ใหสถานศึกษาพรอมรับ          
การประเมินคุณภาพ
ภายนอก   

       175.0600          43.0000          43.0000              65.1400          65.1400               66.9200           66.9200      สมศ. 

  2) การประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษา  

   1,225.6678        256.4057        256.4057            494.6632        494.6632            474.5989        474.5989      สมศ. 

  2.1) การประเมิน
คุณภาพภายนอก
สถานศึกษา 

                            

  2.2) การคัดเลือก 
พัฒนา และรับรองผูประเมิน 

                            

  2.3) การติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูประเมิน 

                            

  2.4) การสราง
เครือขายแลกเปล่ียนเรียนรู
เก่ียวกับการประเมิน
คุณภาพภายนอกและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

                            

  2.5) การวิจัยและ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา 

                            

  2.6) การพิจารณาและ
รับรองรายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
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แผนปฏิบัติราชการ  วงเงิน 
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วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 
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แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 
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แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ หนวยงาน 

   

  2.7) การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (การจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ศูนยขอมูลคอมพิวเตอร            
ตามแผนแมบท) 

                            

  3.3 กลุมโครงการ พัฒนา
ผูเรียนทุกชวงวัย                 
ใหมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคและทักษะท่ีจําเปน
ในศตวรรษท่ี 21 

  13,176.6704      1,413.4392      1,413.4392               -             -        8,881.6777     8,881.6777               -             -        2,881.5535      2,881.5535               -             -      

  1)  การสงเสริมและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 
(ผลรวมงบประมาณ  
เฉพาะป 2565) 

      190.0000                        190.0000        190.0000      สป. 

  1.1) ลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน 

                    
383.0687  

             
152.9657  

         
152.9657  

               
230.1030  

         
230.1030  

              

  1.2) อุดหนุนสํานักงาน
ลูกเสือแหงชาติ 

                    
644.9151  

             
291.3975  

         
291.3975  

               
353.5176  

         
353.5176  

              

  1.3) สนับสนุน
เทคโนโลยีเพื่อกิจกรรม
ลูกเสือ 

                       
0.6500  

                
0.2500  

            
0.2500  

                   
0.4000  

            
0.4000  

              

  2) การพัฒนาการเรียนรู           
ท่ีตอบสนอง                      
การเปล่ียนแปลงในศตวรรษ
ท่ี 21 

       36.8640                  18.1600          18.1600               18.7040           18.7040      สกศ. 
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แผนปฏิบัติราชการ  วงเงิน 
รวมท้ังส้ิน  

วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 
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แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ หนวยงาน 

   

  3) พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 
(เปล่ียนช่ือกิจกรรมใหม              
ป 64 พัฒนาครูแกนนํา
ภาษาอังกฤษในระดับ
ภูมิภาค (Boot Camp)) 

   1,594.6115          33.6275          33.6275          1,560.9840       1,560.9840              สพฐ. 

  4) สงเสริมการเรียน           
การสอนภาษาอังกฤษ             
เพื่อเสริมศักยภาพการ
แขงขันในประชาคมอาเซียน 

       243.3589                 243.3589         243.3589              สพฐ. 

  5) สงเสริม
ภาษาตางประเทศท่ีสอง 
ความเปนพลเมือง              
ในการพัฒนาสูโรงเรียน            
ในประชาคมอาเซียน 

    4,299.6033               4,299.6033       4,299.6033              สพฐ. 

  6) การเสริมสรางระเบียบ
วินัย คุณธรรม และ
จริยธรรม  
(ผลรวมงบประมาณ          
เฉพาะป 2565) 

    1,284.1369                      1,284.1369      1,284.1369      สพฐ. 

  6.1) สงเสริมกิจกรรม
นักเรียนเพื่อเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม              
และลักษณะท่ีพึงประสงค 

       455.0765          75.9884          75.9884            379.0881         379.0881                

  6.2) สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคและคานิยม
ของชาต ิ

    1,005.8868          95.9230           95.9230            909.9638         909.9638                
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วงเงินรวม งบประมาณ
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แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
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รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ หนวยงาน 

   

  7) การเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา 
(ผลรวมงบประมาณ          
เฉพาะป 2565) 

      656.7740                         656.7740         656.7740      สพฐ. 

  7.1) เสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมและความตระหนัก
รูในการปองกัน            
และปราบปรามการทุจริต 

       322.2436         101.1433        101.1433             221.1003         221.1003                

  7.2) การบรูณาการ
ระบบการประเมิน           
ดานคุณธรรม                
และความโปรงใส              
ในการดําเนินงาน             
ของหนวยงาน 

       52.8927           52.8927          52.8927                        

  8) การจัดการศึกษาเรียน
รวมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวิศึกษา) 

      697.7924        264.3593  264.3593            206.3967    206.3967            227.0364        227.0364      สอศ. 

  9) การบรูณาการการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพ              
กับการเสริมสราง
คุณลักษณะอันพึงประสงค
ของผูเรียนอาชีวศึกษา             
(Fix it - จิตอาสา)               
(ป 2563 กําหนดโครงการ
เปน "การพัฒนารูปแบบ
และยกระดับคุณภาพ              
ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 
(Fix it Center)) 

   1,219.9391        334.7660        334.7660            421.5110        421.5110            463.6621         463.6621      สอศ. 
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  10) การเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา 

        88.8569           10.1258          10.1258              37.4910           37.4910               41.2401           41.2401      สอศ. 

  10.1) การเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม              
และธรรมาภิบาล                
ในสถานศึกษา 

                            

  10.2) การพัฒนา
ลูกเสือชอสะอาดตอตาน 
การทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 
(ป 2563 กําหนดกิจกรรม
เปน "การพัฒนาลูกเสือ  
และเนตรนารีวิสามัญ
อาชีวศึกษา") 
 

                            

  3.4 กลุมโครงการ สงเสริม
และพัฒนาผูเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษและเปน
เลิศเฉพาะดาน 

    9,828.2238       2,246.0761       2,246.0761               -             -     3,442.4569       3,442.4569               -             -        4,139.6908       4,139.6908               -             -      

  1) การจัดการศึกษาใหเด็ก  
ผูท่ีมีความสามารถพิเศษ
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ  
(ผลรวมงบประมาณ          
เฉพาะป 2565) 

   2,248.9138                      2,248.9138      2,248.9138      สพฐ. 

  1.1) การพัฒนา            
ศูนยโอลิมปกวิชาการ 

      191.9828          57.9098          57.9098             134.0730         134.0730                
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      ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลานบาท) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ลานบาท) ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ลานบาท)   

แผนปฏิบัติราชการ  วงเงิน 
รวมท้ังส้ิน  

วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ หนวยงาน 

   

  1.2) การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาโรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณ           
ราชวิทยาลัย                    
(เปล่ียนจากกิจกรรมหลัก 
พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยใหเปนโรงเรียน
วิทยาศาสตรภูมิภาค) 

   1,966.0219         936.9339        936.9339           1,029.0880       1,029.0880                

  1.3) การพัฒนา              
ผูมีความสามารถพิเศษ         
ดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 

      383.9056          68.6441          68.6441             315.2615         315.2615                

  1.4) การพัฒนา             
ผูมีความสามารถพิเศษดาน
ทัศนศิลป  นาฏศิลป ดนตรี
และกีฬา 

       422.6262        158.6300        158.6300            263.9962         263.9962                

  2) การสงเสริมการเรียนรู
ดิจิตอลเทคโนโลยีและระบบ
อัจฉริยะในสถานศึกษา           
เพื่อความเปนเลิศ  
(กิจกรรมเปดใหม) 

       50.8977                  50.8977          50.8977              สพฐ. 

  3) พัฒนาและสงเสริม             
ผูมีความสามารถพิเศษ          
ทางวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

   1,209.8396         339.1683        339.1683            423.5104        423.5104            447.1609         447.1609      สสวท. 

  3.1) การบริหาร 
การผลิตครูท่ีมี
ความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร             
และคณิตศาสตร (สควค.) 
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แผนปฏิบัติราชการ  วงเงิน 
รวมท้ังส้ิน  

วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ หนวยงาน 

   

  3.2) การบริหารการ
พัฒนาและสงเสริมผูมี
ความสามารถพิเศษ          
ทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (พสวท.)  

                            

  3.3) โครงการโอลิมปก
วิชาการ  

                            

  3.4) การพัฒนา
อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี  

                            

  3.5) การขยายฐาน                 
การพัฒนาผูมีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสูแผนการพัฒนา
กําลังคนตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 

 

                            

  3.6) เงินอุดหนุนมูลนิธิ
สงเสริมโอลิมปกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตรศึกษา                 
ในพระอุปถัมภสมเด็จ               
พระเจาพี่นางเธอเจาฟา
กัลยาณิวัฒนากรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร            
(สอวน.) 
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แผนปฏิบัติราชการ  วงเงิน 
รวมท้ังส้ิน  

วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ หนวยงาน 

   

 4) ทุนสนับสนุนการศึกษา
นักเรียน นักศึกษาและครู
เพื่อพัฒนาใหเปน             
ผูมีความสามารถพิเศษ           
ดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
และ ตอบสนองตอ              
ความตองการของประเทศ
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

   2,998.6458        569.7911        569.7911          1,100.9800       1,100.9800           1,327.8747      1,327.8747      สสวท. 

 4.1) ทุนสนับสนุน
การศึกษานักเรียน นักศึกษา
และครูเพื่อพัฒนาใหเปน              
ผูมีความสามารถพิเศษ            
ดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี  
 

              

 4.2) ทุนพัฒนาและ
สงเสริมผูมีความสามารถ
พิเศษ             
ทางวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี(พสวท.)  

              

 4.3) ทุนโอลิมปก
วิชาการ  

              

 4.4) ทุนโครงการ
สงเสริมการผลิตครูท่ีมี
ความสามารถพิเศษ           
ทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร (สควค.) 
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แผนปฏิบัติราชการ  วงเงิน 
รวมท้ังส้ิน  

วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ หนวยงาน 

   

  5) ผลผลิต ผูจบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ท่ีมีความสามารถพิเศษ          
ดานคณิตศาสตร           
และวิทยาศาสตร 

5.1) กิจกรรมการเรียน          
การสอน 

5.2) กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน  

5.3) กิจกรรมสรรหา           
และคัดเลือกนักเรียน 

5.4) กิจกรรมการ
พัฒนาโรงเรียนใหเปน
โรงเรียนวิทยาศาสตรช้ันนํา
ระดับนานาชาติ 

 

      355.3904        114.9989        114.9989            124.6501         124.6501            115.7414        115.7414      มวส. 

  3.5 กลุมโครงการ พัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

  19,310.2655      2,342.2264       2,151.8292   190.3972           -         6,894.0178       6,441.5063   452.5115           -       10,074.0213       9,963.0134  111.0079           -      

  1) การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย : 
ผูอํานวยการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา  
ไดรับการสงเคราะห              
ตามกฎหมายของโรงเรียน
เอกชน 

   5,486.3183     1,268.0809       1,268.0809         2,109.1187      2,109.1187          2,109.1187      2,109.1187      สป. 

  2) การพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา : 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ผูเรียนและบุคลากร              
ทางการศึกษาเอกชน 

          1.0192             1.0192             1.0192                      สป. 
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แผนปฏิบัติราชการ  วงเงิน 
รวมท้ังส้ิน  

วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ หนวยงาน 

   

  3) สนับสนุนเสริมสราง
ความเขมแข็งในการพัฒนา
ครูอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 

    1,018.5397               1,018.5397       1,018.5397              สพฐ. 

  4)  ครูคลังสมอง 
 

      533.5470                533.5470     533.5470              สพฐ. 

  5) การพัฒนาคุณภาพ          
การเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศ          
และเสริมสรางศักยภาพครู  
(ผลรวมงบประมาณ         
เฉพาะป 2565) 

 6,353.5800                       6,353.5800       6,353.5800      สพฐ. 

  5.1) พัฒนาครูรูปแบบ
ครบวงจร 

 900.8900           900.8900     900.8900                

  5.2) พัฒนาการจัด            
การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

                            

  5.3) พัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีน 

 
 

                            

  6) การพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรอาชีวศึกษา 
 
 
 

       915.0583     166.5246   166.5246         356.4446  356.4446            392.0891     392.0891      สอศ. 

  7) การพัฒนาทักษะการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
 
 
  

 6.9933   6.9933   6.9933                      สอศ. 
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แผนปฏิบัติราชการ  วงเงิน 
รวมท้ังส้ิน  

วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ หนวยงาน 

   

  8) ผลผลิต : ผูประกอบ
วิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
(กํากับ ดูแล และพัฒนา  
การประกอบวิชาชีพครู        
และบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ) 
 

    1,007.1652         219.8172  130.6932  89.1240         494.0134   383.2932  110.7202          293.3346      293.3346      คส. 

  9) ระบบการประเมินเพื่อรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู 

       125.3072         11.4572           11.4572         113.8500    113.8500              คส. 

  10) การประเมินระดับ
คุณภาพผูประกอบวิชาชีพ
ครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภา 

        5.5450          5.5450             5.5450                      คส. 

  11) ผลผลิต ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับ
สวัสดิการท่ีเหมาะสมกับ
สถานภาพและไดรับ
คุมครองพิทักษสิทธิ์           
(การสงเสริมสวัสดิการ          
และสวัสดิภาพ) 

    786.6602     122.4479           21.1747  101.2732        553.2044    211.4131  341.7913          111.0079    111.0079    สกสค. 
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แผนปฏิบัติราชการ  วงเงิน 
รวมท้ังส้ิน  

วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ หนวยงาน 

   

  12) ยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

12.1) ยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนอําเภอ            
ดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

12.2) พัฒนาคุณภาพ           
การจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี 

       447.5420           47.5420           47.5420            200.0000   200.0000             200.0000        200.0000      สสวท. 

  13) การปรับการเรียน
เปล่ียนการสอนของครู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา             
ตามแนวทาง สสวท.  

13.1) พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา          
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

 - พัฒนาครูผูสอน 
(อบรมทางไกล) สังกัด 
สพฐ.  สช. อปท. กทม. 
ระดับปฐมวัยประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา 

 - พัฒนาครูใน
โรงเรียนโครงการ
พระราชดําริ 

      400.4551         127.8951    127.8951           136.2800   136.2800             136.2800       136.2800      สสวท. 
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แผนปฏิบัติราชการ  วงเงิน 
รวมท้ังส้ิน  

วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ หนวยงาน 

   

  14) การสงเสริมการเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร 
(Coding) 

14.1) พัฒนาหลักสูตร 
ส่ือ และกระบวนการจัด           
การเรียนรูวิทยาการคํานวณ
ระดับประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษา 

14.2) พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา          
ดานวิทยาการคํานวณ 

       250.0000          50.0000           50.0000           100.0000     100.0000             100.0000     100.0000      สสวท. 

  15) การเพ่ิมศักยภาพครู           
ใหมีสมรรถนะของครูยุคใหม
สําหรับการเรียนรูศตวรรษท่ี 
21 

15.1) พัฒนาหลักสูตร
สมรรถนะทางวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและวิทยาการ
คํานวณและการขยายผล 

15.2) อบรมขยายผล
หลักสูตรสําหรับผูบริหาร
ดําเนินงานในพื้นท่ี
นวัตกรรมการศึกษา 

15.3) การสราง
ทัศนคติทางวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและวิทยาการ
คํานวณสูประชาชน 

15.4) วิจัย ติดตาม
และประเมินผลโครงการ 

       798.8730        219.2930    219.2930            296.5800    296.5800             283.0000     283.0000      สสวท. 
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16) การพัฒนาความรู             
ทางวิชาการใหกับโรงเรียน
สังกัด สพฐ. และการบริการ
ทางวิชาการแกหนวยงาน
ภายนอก 

       272.7720         95.6110           95.6110              81.5500           81.5500              95.6110           95.6110      มวส. 

4. เร่ือง การสรางโอกาส                
ความเสมอภาคและความเทาเทียม
ทางการศึกษา 

 427,352.7139   117,834.5971    117,825.5485    5.4748  3.5738  169,023.4253    169,006.7653    5.4748    11.1852    140,494.6915    140,489.2167      5.4748           -      

  4.1 กลุมโครงการ สงเสริม
และสรางโอกาสใหผูเรียน 
ทุกกลุมและทุกชวงวัย          
ในการเขาถึงบริการ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
เหมาะสมกับความตองการ 
ท่ีหลากหลาย 

 427,295.8324    117,834.5971    117,825.5485     5.4748  3.5738    168,966.5438    168,949.8838    5.4748    11.1852    140,494.6915    140,489.2167      5.4748           -      

  1) นักเรียนโรงเรียนเอกชน 
ท่ีไดรับการอุดหนุน 

      772.2184        156.9689    153.3951    3.5738        418.6754       407.4902      11.1852        196.5741      196.5741      สป. 

  1.1) การพัฒนา
บุคลากร/ผูเรียนและ
โรงเรียนเอกชน 

                            

  1.2) การสนับสนุน           
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนในพื้นท่ี 
เส่ียงภัย 

                            

  2) การพัฒนาศักยภาพ          
คนตลอดชวงวัย 
(ผลรวมงบประมาณ         
เฉพาะป 2565) 

   4,817.3400                       4,817.3400       4,817.3400      สป. 
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  2.1) สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักเรียน
โรงเรียนเอกชนระดับ
ปฐมวัย 

    3,129.2408    1,507.0315    1,507.0315          1,622.2093   1,622.2093                

  2.2) สงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตนักเรียน
โรงเรียนเอกชนระดับ
ประถมศึกษา 

    6,299.4260       3,104.2953    3,104.2953          3,195.1307      3,195.1307                

  3) การพัฒนาคุณภาพ
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

      562.4258         124.4258     124.4258         219.0000    219.0000            219.0000      219.0000      สป. 

  4) การขับเคล่ือนการพัฒนา
การศึกษาท่ียั่งยืน  
(ผลรวมงบประมาณ          
เฉพาะป 2565) 

       969.9398                    969.9398      969.9398      สป. 

  4.1) การขับเคล่ือน
นโยบายดานการศึกษา 

    6,408.5473          75.0000          75.0000           6,333.5473       6,333.5473                

  4.2) การเสริมสราง
ศักยภาพการศึกษาเอกชน  

       10.8277          10.8277           10.8277                        

  : การปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม
และการเสริมสราง          
จิตสาธารณะและการเปน
พลเมืองดี 

       50.2237                  50.2237          50.2237                

  : ยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาสําหรับ 
เด็กท่ีมีความตองการจําเปน
พิเศษ 

       10.6257                   10.6257          10.6257                

  4.3) การพัฒนาบุคลากร 
สํานักงาน กศน. 

       72.0409          15.3125           15.3125              56.7284           56.7284                
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  4.4) การพัฒนา         
คลังความรู กศน. 

        19.1490             8.9910             8.9910              10.1580           10.1580                

  4.5) การจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร                 
ในแหลงการเรียนรู 

      178.0800           20.3000           20.3000             157.7800         157.7800                

  4.6) การพัฒนา
ภาษาตางประเทศ            
เพื่อการส่ือสารดานอาชีพ 

        89.6800          44.8400           44.8400              44.8400          44.8400                

  4.7) การพัฒนาส่ือ            
การเรียนออนไลนหลักสูตร
การพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

       30.0000        15.0000           15.0000             15.0000           15.0000                

  4.8) การพัฒนา         
แหลงเรียนรูตลอดชีวิต             
ของชุมชน 

       724.8175                 724.8175        724.8175                

  4.9) การเรียนรูสําหรับ
ทุกชวงวัย 

       97.7890                97.7890           97.7890                

  4.10) การสงเสริม            
และพัฒนานวัตกรรม             
การเรียนรู 

       248.6748                 248.6748  248.6748                

  4.11) การสะสม            
หนวยการเรียน                
เพื่อเทียบโอนและยกระดับ
คุณวุฒิการศึกษาตามกรอบ
คุณวุฒิแหงชาติ              
(Credit Bank) 

        21.8540                  21.8540           21.8540                

  4.12) การพัฒนา
การศึกษานอกระบบ            
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

        64.1558                  64.1558           64.1558                
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  4.13) การพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด           
และสงเสริมการศึกษา           
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

      385.0000                385.0000        385.0000                

  4.14) การสงเสริม           
ศูนยฝกอาชีพชุมชน 

       971.4999        400.8620        400.8620            570.6379        570.6379                

  4.15) การพัฒนาครู 
กศน. ตนแบบการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

        13.3380             3.3000            3.3000               10.0380          10.0380                

  4.16) การสงเสริม          
และพัฒนาการเรียนรู
สถานศึกษาเอกชน 

        82.5661          82.5661          82.5661                         -                    

  : พัฒนาการจัด
ประสบการณการเรียน           
การสอนปฐมวัย 

        40.8266                   40.8266           40.8266                

  : การเสริมสราง
วัฒนธรรมการเมือง            
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย           
ทรงเปนประมุข 

          4.4343                     4.4343             4.4343                

  : การสงเสริม              
การพัฒนาโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม             
ในโครงการตามพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีใหมีคุณภาพ 

        28.6437                   28.6437           28.6437                
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  : สงเสริม
สถานศึกษาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูเรียน                 
ตามความตองการ                
ของสถานประกอบการ 

        41.5200                   41.5200           41.5200                

  : การพัฒนา
หลักสูตรกระบวนการจัด   
การเรียนรู การวัด          
และประเมินผล 

        20.9305                   20.9305           20.9305                

  : การพัฒนา            
การจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

        30.4635                   30.4635           30.4635                

  : การสงเสริม            
การเรียนการสอน
ภาษาตางประเทศ 

          5.3464                     5.3464            5.3464                

  : การประเมิน
คุณภาพผูเรียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับ 

        24.2557                   24.2557           24.2557                

  : การพัฒนาการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษ          
ในรูปแบบหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร 

          2.0154                    2.0154             2.0154                

  : การสงเสริมการจัด
การศึกษาทางไกล          
ผานดาวเทียม 

          7.4862                     7.4862             7.4862                
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  : การพัฒนาครู
โรงเรียนเอกชนเพื่อสงเสริม
การจัดการศึกษาในศตวรรษ
ท่ี 21 

        25.0000                   25.0000           25.0000                

  : การพัฒนาทักษะ
ดานอาชีพ 

         5.9103                     5.9103             5.9103                

  4.17) สงเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
สําหรับคนพิการ 

          2.5259             2.5259            2.5259                        

  4.18) ขยายผล               
การสงเสริมและพัฒนา
ทักษะการฟง-พูดภาษาไทย
เพื่อการส่ือสาร สําหรับ
ผูใหญบนพื้นท่ีสูง 

          6.7918             6.7918            6.7918                        

  4.19) พัฒนาพื้นท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต
อยางยั่งยืน สํานักงาน กศน. 

          0.5128            0.5128             0.5128                        

  4.20) จัดการศึกษา          
เพื่อพัฒนาพื้นท่ี            
ภาคตะวันออก 

        12.0946           12.0946           12.0946                        

  5) การดําเนินโครงการ           
หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน 

       288.5971         214.2271        214.2271              74.3700          74.3700              สป. 

  6) การจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนบุาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
(ผลรวมงบประมาณ         
เฉพาะป 2565) 

   35,348.5720                    35,348.5720    35,348.5720      สป. 
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  6.1) การจัดการศึกษา
นอกระบบ ระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

    6,745.9358      3,154.6067      3,154.6067          3,591.3291      3,591.3291                

  6.2) การสนับสนุน          
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ของโรงเรียนเอกชน 

   59,270.5161     27,512.3170    27,512.3170         31,758.1991     31,758.1991                

  7) ผูรับบริการการศึกษา
นอกระบบ 
(ผลรวมงบประมาณ          
เฉพาะป 2565) 

    2,154.1392                      2,154.1392      2,154.1392      สป. 

  7.1) การสนับสนุน
คาบริการเครือขาย
สารสนเทศเพ่ือการจัด
การศึกษานอกระบบ 

        26.0712                  26.0712           26.0712                

  7.2) การดําเนินการ 
ศูนยทดสอบดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-Exam) 

       27.0578                  27.0578          27.0578                

  7.3) การจัดการศึกษา
นอกระบบ 

   2,084.9624         867.4283         867.4283           1,217.5341       1,217.5341                

  7.4) การแกไขปญหา
พื้นท่ีปลูกฝนอยางยั่งยืน 

          5.2005            2.4077             2.4077                2.7928             2.7928                

  8) ผูรับบริการการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
(ผลรวมงบประมาณ  
เฉพาะป 2565) 

       835.2381                         835.2381        829.7633     5.4748    สป. 

  8.1) การจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

   1,980.7176        673.9722        668.4974     5.4748        1,306.7454      1,301.2706      5.4748              

  8.2) การติวเขมเต็ม
ความรู 

        45.0000           22.5000          22.5000              22.5000           22.5000                
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แผนปฏิบัติราชการ  วงเงิน 
รวมท้ังส้ิน  

วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ หนวยงาน 

   

  8.3) การจัดสราง           
แหลงการเรียนรูในระดับ
ตําบล 

      171.1349          81.9349          81.9349               89.2000           89.2000                

  8.4) การสนับสนุน
คาบริการเครือขาย
สารสนเทศเพ่ือการจัด
การศึกษานอกระบบ         
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

      100.8954           43.5802          43.5802              57.3152           57.3152                

  9) การยกระดับคุณภาพ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยไทย 

        36.0000                  16.0000          16.0000              20.0000          20.0000      สกศ. 

  10) การสงเสริม            
การพัฒนาการจัดการศึกษา
ผูสูงอายุ 

         7.2960                     7.2960            7.2960              สกศ. 

  11) การจัดการศึกษา          
กอนประถมศึกษา 

   1,193.3122        303.9152        303.9152            441.2110        441.2110            448.1860        448.1860      สพฐ. 

  12) การจัดการศึกษา         
ในระดับการศึกษา           
ภาคบังคับ              
(ผลรวมงบประมาณ  
เฉพาะป 2565) 

  21,267.0280                    21,267.0280    21,267.0280       สพฐ. 

  12.1) การสนับสนุน
การศึกษาภาคบังคับ 

    1,929.5583              1,929.5583      1,929.5583               

  12.2) โรงเรียนในพื้นท่ี
สูงและถ่ินทุรกันดาร  

          9.1119                    9.1119            9.1119               

  12.3) สนับสนุน
ผูปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

    3,435.7860         681.3000        681.3000           2,754.4860       2,754.4860                

  12.4) การจัดการศึกษา
ประถมศึกษาสําหรับ
โรงเรียนปกติ 

  14,648.9782      7,730.1398      7,730.1398          6,918.8384      6,918.8384                
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  12.5) การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตนสําหรับ
โรงเรียนปกติ 

    4,430.2082      2,520.0691      2,520.0691          1,910.1391      1,910.1391                

  12.6) สงเสริม 
สนับสนุนใหบุคคลไดรับสิทธิ
และโอกาสทางการศึกษา              
ข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึง           
และเปนธรรมสอดคลอง 
ตามบริบท  

      409.8449        112.1438        112.1438             297.7011        297.7011                

  12.7) การชวยเหลือ
กลุมเปาหมายทางสังคม 

       388.9669          98.2419          98.2419            290.7250        290.7250                

  12.8) สงเสริมการจัด
การศึกษาสําหรับโรงเรียน   
ในโครงการตามพระราชดําริ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
และโรงเรียนในเขตพื้นท่ีสูง
และถ่ินทุรกันดาร 

    2,496.1341      1,398.0218      1,398.0218          1,098.1123      1,098.1123                

  12.9) การกอสราง 
ปรับปรุง ซอมแซม            
อาคารเรียนและส่ิงกอสราง
ประกอบสําหรับโรงเรียน
ปกต ิ

   15,787.9882      8,471.3081      8,471.3081          7,316.6801      7,316.6801                

  13) การจัดการศึกษา          
ในระดับมัธยมศึกษา         
ตอนปลาย                  
(ผลรวมงบประมาณ  
เฉพาะป 2565) 

   2,728.4534                      2,728.4534      2,728.4534      สพฐ. 

  13.1) การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สําหรับโรงเรียนปกติ 

   8,036.6122      3,379.9074      3,379.9074          4,656.7048      4,656.7048                

118 
 



      ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลานบาท) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ลานบาท) ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ลานบาท)   

แผนปฏิบัติราชการ  วงเงิน 
รวมท้ังส้ิน  

วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 
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  13.2)  การสงเสริม
ศักยภาพในการเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 

   1,025.7078        489.9968        489.9968            535.7110        535.7110                

  14) การจัดการศึกษา              
เพื่อเด็กพิการไดรับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน           
และการพฒันาสมรรถภาพ 
(ผลรวมงบประมาณ   
เฉพาะป 2565) 

3,374.5122                      3,374.5122       3,374.5122      สพฐ. 

  14.1) สนับสนุน
การศึกษาสําหรับ             
เด็กออทิสติกและเด็กพิการ
ในมูลนิธิคุณพุม 

 106.6320          53.3160          53.3160              53.3160          53.3160                

  14.2) ยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาสําหรับ 
เด็กท่ีมีความตองการจําเปน
พิเศษ 

1,091.2068        333.9081        333.9081            757.2987        757.2987                

  14.3) การจัดการศึกษา
เพื่อนักเรียนพิการ            
โดยโรงเรียนศึกษาพิเศษ 

 346.8429        157.8076        157.8076            189.0353        189.0353                

  14.4) การพัฒนา
สมรรถภาพเด็กพิการ          
โดยศูนยการศึกษาพิเศษ 

 650.1590        315.7709        315.7709            334.3881        334.3881                

  14.5) การกอสราง 
ปรับปรุง ซอมแซม             
อาคารเรียนและส่ิงกอสราง
ประกอบสําหรับเด็กพิการ 

1,020.6092         298.7850         298.7850            721.8242        721.8242                

  14.6) คืนครูใหนักเรียน 
สําหรับนักเรียนพิการ 

3,354.3816      1,514.7690      1,514.7690          1,839.6126      1,839.6126                
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  15) การขับเคล่ือน            
การพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 

                          สพฐ. 

  15.1) การจัดการศึกษา
เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(แกไขช่ือกิจกรรมใหม 
จากอัตลักษณ) 

  13,329.5487                589.1121        589.1121        12,740.4366    12,740.4366        

  15.2) พัฒนาการจัด         
การเรียนรูข้ันพื้นฐาน           
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 

       69.8557             5.7492            5.7492              64.1065          64.1065                

  15.3)  โรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล (1 ตําบล            
1 โรงเรียนคุณภาพ)  

   21,412.7035        200.2088         200.2088        18,049.6229    18,049.6229          3,162.8718      3,162.8718        

  15.4) สรางจิตสํานึก            
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

      240.8653          31.0531          31.0531            209.8122        209.8122                

  15.5) ขับเคล่ือน          
การพัฒนาพื้นท่ีนวัตกรรม
การศึกษา  

      124.5868          36.6860          36.6860              87.9008          87.9008                

  15.6) พัฒนาบุคลากร
โรงเรียนกลุมพิเศษ  

         5.8839            2.4333            2.4333                3.4506            3.4506                

  15.7) สานพลัง             
ประชารัฐดานการศึกษา
พื้นฐานและการพัฒนาผูนํา  

       764.3974        333.7685        333.7685            430.6289        430.6289                

  15.8) การบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

   4,829.6335        285.7500        285.7500          4,543.8835      4,543.8835                

  15.9) ยกระดับคุณภาพ
ผูเรียนดานศักยภาพ          
การเรียนรูเชิงกระบวนการ 
สูความทัดเทียมนานาชาติ 

   1,067.7196            8.6296            8.6296          1,059.0900       1,059.0900                
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  15.10) การจัด   
การศึกษาเพื่อการมีงานทํา 

       30.6985          14.3985          14.3985              16.3000          16.3000                

  15.11) ครูผูทรงคุณคา
แหงแผนดิน 

   1,530.0000        765.0000        765.0000            765.0000        765.0000                

  15.12) คืนครู          
ใหนักเรียนสําหรับโรงเรียน
ปกต ิ

   7,531.0110      2,137.1400      2,137.1400          5,393.8710       5,393.8710                

  15.13) การยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู
ภาษาไทย 

       51.2641            6.8641            6.8641              44.4000          44.4000                

  16) การจัดการศึกษา
สําหรับเด็กดอยโอกาสไดรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(ผลรวมงบประมาณ  
เฉพาะป 2565) 

      258.7380                        258.7380        258.7380      สพฐ. 

  16.1) การจัดการศึกษา
สําหรับเด็กดอยโอกาส          
โดยโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห 

       540.1490        230.7624        230.7624            309.3866        309.3866                

  16.2) การกอสราง 
ปรับปรุง ซอมแซม          
อาคารเรียนและส่ิงกอสราง
ประกอบสําหรับโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห 

   1,226.3263         505.4769        505.4769             720.8494        720.8494                

  17) การพัฒนาเด็กปฐมวัย
อยางมีคุณภาพ  

       67.6700                  67.6700          67.6700              สพฐ. 

  18) การสรางโอกาสและลด
ความเหล่ือมลํ้า             
ทางการศึกษาระดับพื้นท่ี 
(ผลรวมงบประมาณ  
เฉพาะป 2565) 

    3,109.1000                      3,109.1000      3,109.1000      สพฐ. 
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  18.1) พัฒนาการจัด
การศึกษาโรงเรียนท่ีตั้งใน
พื้นท่ีลักษณะพิเศษ  

       821.7901        302.2752        302.2752            519.5149        519.5149                

  18.2) การบริหารจัดการ
โรงเรียนขยายโอกาส              
เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

    2,558.8000              2,558.8000      2,558.8000                

  19) การสนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษา           
ข้ันพื้นฐาน  

112,286.5349    37,203.7643    37,203.7643        37,666.9649     37,666.9649        37,415.8057     37,415.8057      สพฐ. 

  20) การสงเสริมและพัฒนา
การศึกษาสําหรับคนพิการ 
(กองทุน) 

      290.0000          90.0000          90.0000            100.0000        100.0000            100.0000        100.0000      สพฐ. 

  21) การจัดฝกอบรม           
และพัฒนาอาชีพระยะส้ัน 

   3,981.4693        702.6918        702.6918          1,938.3651      1,938.3651          1,340.4124      1,340.4124      สอศ. 

  22) การขยายโอกาส
การศึกษาวิชาชีพ            
และพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
(ป 2563 กําหนดกิจกรรม
เปน "การขยายโอกาสและ
พัฒนาทักษะวิชาชีพผูเรียน) 

      403.6042           72.2500          72.2500            148.5020        148.5020            182.8522        182.8522      สอศ. 

  23) การสนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนบุาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  27,475.3364      8,755.7612      8,755.7612          8,914.0832      8,914.0832          9,805.4920      9,805.4920      สอศ. 

  23.1) สนับสนุนการ
จัดการศึกษาโดยไมเสีย
คาใชจายของอาชีวศึกษารัฐ 
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  23.2) สนับสนุนการ
จัดการศึกษาโดยไมเสีย
คาใชจายของอาชีวศึกษา
เอกชน 

                            

  24) การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส
ภาคเหนือ 

         0.8065                    0.8065            0.8065              สอศ. 

  25)  ยกระดับรายไดและ
คุณภาพชีวิตคนยากจน
ภาคเหนือ 

          3.8900                    3.8900            3.8900              สอศ. 

  26) การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และแกไขปญหาส่ิงแวดลอม 

         2.0000                     2.0000            2.0000              สอศ. 

  27) การพัฒนาเศรษฐกิจ    
ฐานรากของชุมชน            
(Local Economy) 

        12.0000                  12.0000          12.0000              สอศ. 

  28) การพัฒนาการคา           
เมืองชายแดน 

         1.9500                    1.9500            1.9500              สอศ. 

  29) การพัฒนาทักษะอาชีพ
แบบบูรณาการเพื่อสราง
โอกาส สรางงาน               
สรางอาชีพ สรางรายได
ประชาชน 

       100.4925        100.4925        100.4925                      สอศ. 

  30) อาชีวะ สรางชางฝมือ 
(พระดาบส) (พัฒนาอาชีพ
ใหนักเรียน และประชาชน
ในพื้นท่ีหางไกล) 

        16.6536          16.6536          16.6536                      สอศ. 
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  31) การสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน             
ในกรุงเทพมหานคร             
และพื้นท่ีภาคกลาง 
(กิจกรรม ออกแบบ           
และสรางอุปกรณชวย              
ในการดําเนินชีวิต              
ของผูสูงอายุ/ผูพิการ 
เฉพาะดานท่ีไมสามารถชวย
ตนเองได) 

         2.0000            2.0000            2.0000                      สอศ. 

  32) การพัฒนาอาชีพ          
และคุณภาพชีวิตผูมีรายได
นอยเพื่อลดความเหล่ือมลํ้า
ทางสังคม 

         0.7676            0.7676            0.7676                      สอศ. 

  4.2 กลุมโครงการ พัฒนา
แหลงเรียนรูท่ีเอื้อ             
ตอการเรียนรูตลอดชีวิต
อยางมีคุณภาพ 

       56.8815                    -                      -                 -             -            56.8815          56.8815               -             -                      -                      -                 -             -      

  1) สงเสริมและพัฒนา   
แหลงเรียนรูใหมี               
ความหลากหลายเพื่อเอื้อตอ
การศึกษาและการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

       26.8815                  26.8815          26.8815              สพฐ. 

  2) การพัฒนา
สภาพแวดลอมเมืองสําคัญ
ของจังหวัดใหเปน              
เมืองนาอยู 
 
 
 

       30.0000                  30.0000          30.0000              สอศ. 
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5. เร่ือง การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา 

  17,819.9382      2,026.8639      2,019.3639     7.5000           -      14,870.2476     14,862.1476     8.1000           -          922.8267        922.8267               -             -      

  5.1 กลุมโครงการ สงเสริม
ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมจัด
การศึกษาและสราง
เครือขาย ความเปนภาคี
หุนสวนกับองคกรท้ังภายใน
และตางประเทศ  

    1,279.1753          78.4794          78.4794               -             -          571.6780        571.6780               -             -          629.0179         629.0179               -             -      

  1) การการพัฒนายกระดับ
การจัดการอาชีวศึกษา         
ผานความรวมมือระหวาง
ประเทศ 
(ป 2563 กําหนดกิจกรรม
เปน "ยกระดับคุณภาพ          
การจัดการอาชีวศึกษา         
ภาคภาษาอังกฤษ) 

   1,057.3669          24.6710          24.6710            491.6780        491.6780            541.0179        541.0179      สอศ. 

  2) การขับเคล่ือน            
ความรวมมือการจัด           
การอาชีวศึกษาระหวาง
ภาครัฐและเอกชน 
(ป 2563 กําหนดกิจกรรม
เปน "การยกระดับการผลิต
กําลังคนตามเปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ 10 กลุม
อุตสาหกรรมหลัก" 
 
 

                    
221.8084  

              
53.8084  

          
53.8084  

                 
80.0000  

          
80.0000  

                  
88.0000  

          
88.0000  

    สอศ. 
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  5.2 กลุมโครงการ ทบทวน 
ปรับปรุง และพัฒนา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ           
และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับ
การศึกษา 

        40.6000                     -                      -                 -             -            20.0000          20.0000               -             -            20.6000          20.6000               -             -      

  1) การพัฒนากฎหมาย
การศึกษาใหสอดคลองกับ
การปฏิรูปประเทศ 

        40.6000                  20.0000          20.0000              20.6000          20.6000      สกศ. 

  5.3 กลุมโครงการ พัฒนา
ระบบฐานขอมูล            
ดานการศึกษา 

      154.9413          93.9413          93.9413               -             -             61.0000          61.0000               -             -                       -                      -                 -             -      

  1) การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัด           
การเรียนการสอนบริหาร
จัดการ 

        93.9413           93.9413           93.9413                      สอศ. 

  2) แผนงานพ้ืนฐาน             
การพัฒนาระบบดิจิทัล           
เพื่อการทดสอบ                  
ทางการศึกษาแหงชาติ 

       61.0000                  61.0000          61.0000              สทศ. 

  5.4 กลุมโครงการ พัฒนา
ระบบการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

      617.2760        138.9199        138.9199               -             -          346.7098         346.7098               -             -          131.6463        131.6463               -             -      

  1) การพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล         
และสงเสริมพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

       538.7438         138.9199        138.9199             268.1776        268.1776            131.6463         131.6463      สป. 

126 
 



      ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลานบาท) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ลานบาท) ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ลานบาท)   

แผนปฏิบัติราชการ  วงเงิน 
รวมท้ังส้ิน  

วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

อื่น ๆ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 
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  2) การบริหารจัดการ           
เพื่อเปนองคกรวิชาการ            
และวิชาชีพทางการวัด          
และประเมินผล 

       78.5322                  78.5322          78.5322              สทศ. 

  5.5 กลุมโครงการ พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล            
เพื่อการศึกษา 

    8,257.7737        244.8509        244.8509               -             -        8,012.9228      8,012.9228               -             -                      -                      -                 -             -      

  1) การสรางและพัฒนา
เครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   1,587.8393        244.8509        244.8509           1,342.9884      1,342.9884              สป. 

  2) เทคโนโลยีดิจิทัล             
เพื่อการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(เปล่ียนกิจกรรมใหมป 64 
จากจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
เพื่อการศึกษา) 
 

   6,669.9344              6,669.9344      6,669.9344              สพฐ. 

  5.6 กลุมโครงการ              
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษา 

   7,470.1719       1,470.6724      1,463.1724      7.5000           -        5,857.9370      5,849.8370     8.1000           -          141.5625         141.5625               -             -      

  1) การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ดานนโยบายและแผน         
ดานการศึกษา  
(ผลรวมงบประมาณ  
เฉพาะป 2565) 

          1.5593                            1.5593            1.5593      สป. 

  1.1) การดําเนินงาน 
ดานนโยบาย                   
และยุทธศาสตร 

    1,256.3746        335.7036        328.2036     7.5000          920.6710        912.5710     8.1000              
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  1.2)  ความสัมพันธ
ตางประเทศ 

 

        11.4723            5.5999            5.5999                5.8724            5.8724                

  1.3) สนับสนุน               
การพัฒนาการศึกษา 

 

       128.2471             2.4052            2.4052            125.8419        125.8419                

  1.4) สนับสนุน
เทคโนโลยี                     
เพื่อการปฏิบัติงาน 

 

        19.7958            8.9039            8.9039              10.8919          10.8919                

  1.5) สนับสนุน               
การดําเนินงานรัฐมนตรี 

 

        24.6026            7.4707            7.4707              17.1319          17.1319                

  1.6) การขับเคล่ือน           
การปฏิรูปการศึกษา            
ในสวนภูมิภาค 

    2,843.0560        959.7863        959.7863          1,883.2697       1,883.2697                

  2) การดําเนินโครงการ
เครือขายตอตานการทุจริต 
กระทรวงศึกษาธิการ 

        45.9235            5.9500           5.9500              39.9735          39.9735              สป. 

  3) การจัดทํานโยบาย            
และแผนดานการศึกษา 

      262.5789          81.7617          81.7617              96.1585          96.1585              84.6587          84.6587      สกศ. 

  4) การขับเคล่ือนนโยบาย 
แผนการศึกษาของชาต ิ         
และการสงเสริมนโยบาย
ดานการปฏิรูปการศึกษา 

        23.7500                  11.7500          11.7500              12.0000          12.0000      สกศ. 

  5) การขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรการปฏิรูป
การศึกษา 

       48.3447           48.3447          48.3447                      สกศ. 
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  6) การยกระดับคุณภาพ
คุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของ สกศ. 
สูระบบราชการ 4.0 

          1.1082                    1.1082            1.1082              สกศ. 

  7) การขับเคล่ือน           
การมีสวนรวม             
ดานการศึกษาเพื่อตอตาน
การทุจริตและประพฤติ             
มิชอบโดยใชเครือขาย               
ครูภูมิปญญาไทยเปนฐาน 
 

         4.7820                    4.7820            4.7820              สกศ. 

  8) การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ  
 

      167.2963                167.2963         167.2963              สพฐ. 

  9) การบริหารจัดการ              
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาโดยใชพื้นท่ี
เปนฐาน (Area-base) 

   1,852.3771              1,852.3771      1,852.3771              สพฐ. 

  10) การบริหารจัดการ          
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาโดยใชพื้นท่ี        
เปนฐาน   (Area-base) 

      418.8229                418.8229        418.8229              สพฐ. 

 11)  เสริมสรางธรรมาภิบาล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ             
ในการบริหารการจัดการ 
(กิจกรรมใหม) 

      262.7748                 262.7748        262.7748              สพฐ. 
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  12) การสงเสริมสนับสนุน 
การจัดอาชีวศึกษาเอกชน 

       96.5858          14.7464          14.7464              38.4949          38.4949              43.3445          43.3445      สอศ. 

 13) การขยายผล         
การปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตัว          
และผลประโยชนสวนรวม 

         0.7200                    0.7200            0.7200              คส. 

 
แหลงขอมูล                
1) จํานวนงบประมาณ ป 2563 อางอิงจาก เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลมท่ี 10 กระทรวงศึกษาธิการ          
2) จํานวนงบประมาณ ป 2564 และ 2565 อางอิงจาก คําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จากกลุมวิเคราะหงบประมาณ ศธ. สนย.สป.)          
หมายเหตุ :                 
1) ขอมูลโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 บางหนวยงาน/บางโครงการ,กิจกรรม ไมไดระบุไวในคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนั้น จึงใชขอมูลประมาณการงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากเอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลมท่ี 10 กระทรวงศึกษาธิการ (เชน ระบบทดสอบมาตรฐานการศึกษา ของ สทศ.)           
2) งบประมาณป 2565 ไมสามารถระบุจํานวนงบประมาณรายกิจกรรมยอยได จึงจําเปนตองระบุงบประมาณรวมของโครงการ/กิจกรรมหลัก           
3) งบประมาณของ สพฐ. เปนงบประมาณท่ีรวมงบประมาณของกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการดวยแลว           
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สวนที่ 4 
แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565)  

ของกระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัต ิ
 
  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เปนการดําเนินการ
ตามบทบาทและภารกิจของแตละหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดหลักการมีสวนรวม การสรางความรู
ความเขาใจสื่อสารระหวางหนวยงาน เริ่มตั้งแตกระบวนการจัดทําจนถึงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ 
ของกระทรวงศึกษาธิการไปสูการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมุงเนนการพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
สรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา ผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 – 
2565) และนโยบายรัฐบาล ตลอดจนรองรับสภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปของกระแสโลกาภิวัตนในโลกศตวรรษท่ี 21 
ดังนั้น จึงกําหนดแนวทางทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565)  
ของกระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. จัดทําแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับแผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตรชาติ แผนระดับท่ี 2 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ดาน แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
ความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) นโยบายรฐับาล  

 2. นําเสนอผูบริหารใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565)  
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช และนําแผนปฏิบัติราชการฯ เขาสูระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ 
(eMENSCR) พรอมท้ัง หนวยงานในสังกัดนําเขาขอมูล แผนงาน/โครงการ ท่ีรับผิดชอบภายใตแผนปฏิบัติราชการ
รายป เขาสูระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR)  

 3. ขับเคลื่อนการดําเนินการตามบทบาทและภารกิจของหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยยึดแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เปนกรอบทิศทางในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน 

 4. รายงานแผน/โครงการผานระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ  (eMENSCR)                 
ตามระเบียบวาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศ 
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ภาคผนวก 
 

1. แผนผังความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับของประเทศ สูแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป  
    (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ   
2. แผนผังสาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565)  
    ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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แผนผังความเช่ือมโยงแผน 3 ระดับของประเทศ สูแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

แผนระดับ 1 

แผนระดับ 2 

แผนระดับ 3 

ยุทธศาสตรชาติ 

(พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนปฏิรูปประเทศ 

(พ.ศ. 2561 - 2565) 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564) 

นโยบายและแผนระดับชาติ 

วาดวยความมัน่คงแหงชาติ 

(พ.ศ. 2562 - 2565) 

นโยบายของคณะรัฐมนตรี 

(พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) 

1. ความมั่นคง 2. การสรางความสามารถในการแขงขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนษุย 
4. การสรางโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม 

6. การปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครฐั 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

(พ.ศ. 2561 – 2580)  

23 ประเด็นพัฒนา 

ประเด็นความมั่นคง  

แผนยอยที่ 1 การรักษา 

ความสงบภายในประเทศ 

(3) ประเด็นการเกษตร แผนยอยท่ี 5 เกษตรอัจฉริยะ 

(4) ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต แผนยอยท่ี 6 การพัฒนาระบบนิเวศ

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

(๖) ประเด็นพื้นท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ แผนยอยท่ี 2 การพัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท 

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอยาง

ย่ังยืน 

(7) ประเด็นโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล แผนยอยท่ี  3 โครงสราง

พื้นฐานดานดิจิทัล 

(8) ประเด็นผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม แผน

ยอยที่ 1 การสรางความเขมแข็งผูประกอบการอัจฉริยะ  
(9) ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ แผนยอยท่ี 1 พื้นท่ีภาคตะวันออก 

(23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม แผนยอยท่ี 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ดานองคความรูพื้นฐาน   

(11) ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต แผนยอยที่ 

2 การพัฒนาเด็กต้ังแตชวงต้ังครรภจนถึง

ปฐมวัย, 3 การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน 

(12) การพัฒนาการเรียนรู แผนยอยที่ 1 

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนอง

ตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 

2 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนษุยที่

หลากหลาย 

( 1 7 )  ป ร ะ เ ด็ น ค ว า ม เ ส ม อ ภ า คแ ล ะ

หลักประกันทางสังคม แผนยอยที่  1  

การคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและ

หลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และ

สุขภาพ 

(21) ประเด็นการการตอตาน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ  

แผนยอยที่ 1 การปองกัน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(22) ประเด็นกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม 

ดานท่ี 1 ดานการเมือง  

(1) การเสริมสรางวัฒนธรรม 

ทางการเมืองและการมสีวน

รวมของประชาชนในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 

ดานท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ 1.1 ผลิตภาพ (Productivity)  

(๑๐) การพัฒนาทรพัยากรมนษุย - อาชีวศึกษา, 1.2 การรวมกลุม 

ในภูมิภาค (Regional Integration) (๒) Clusters and Hubs : 

พัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย, ๑.๓ ระบบนิเวศดานวิจยัพัฒนาและ

นวัตกรรม (R&D, Innovation Ecosystem) (1) การจัดตั้ง

ศูนยกลางการวิจัยและพัฒนา  

ดานท่ี 12 ดานการศึกษา (7) การปฏิรปูการศึกษาและการเรยีนรู

โดยพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 

 

ดานท่ี 2 ดานการบริการราชการแผนดิน  

(2) ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย  

และเชื่อมโยงกันกาวสูรัฐบาลดิจิทัล (3) โครงสราง

ภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวไดเร็ว และระบบงานมี

ผลสัมฤทธิ์สูง (4) กําลังคนภาครัฐมีขนาดที่

เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพรอมขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรชาติ  

ดานท่ี 3 ดานกฎหมาย (4) มีกลไกทางกฎหมาย

เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ดานท่ี 11 ดานการปองกันและปราบปรามทุจริต

และประพฤติมิชอบ (1) ดานการปองกันและเฝา

ระวัง (2) ดานการปองปราม (3) ดานการ

ปราบปราม 

ดานท่ี 12 ดานการศึกษา (1) การปฏิรูป

การศึกษาและการเรียนรูของประเทศ (6) การ

ปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษาฯ 

ดาน ท่ี  8  ด าน ส่ือสารมวลชน เทคโน โล ยี

สารสนเทศ (๑) การปฏิรูปการรูเทาทันส่ือของ
ประชาชน 

ดานท่ี 12 ดานการศึกษา (2) การปฏิรูปการ

พัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน (4) การปฏิรูป

กลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู

ประกอบวิชาชีพครู (5) การปฏิรูปการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 

แผนการศึกษาแหงชาติ  

(พ.ศ. 2560 - 2579) 

ดานท่ี 12 ดานการศึกษา  

(3) การปฏิรูปเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ําทางการศึกษา   

5. การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ 

เพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งค่ังและย่ังยืน 

3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

7. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1. การเสริมสรางและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย 
2. การสรางความเปนธรรมและ 

ลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกัน

การทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 

3.7.1 การเสริมสรางความม่ันคงของมนุษย 

3.7.3 การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 

3.7.6 การสรางความสามัคคีปรองดอง 

3.7.7 การปองกันและแกไขปญหาการกอเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

3.7.9 การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 

3.7.10 การปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

3.7.15 การปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงทางไซเบอร 

3.7.2 การขาวกรองและการประเมินสถานการณดาน

ความมั่นคง 

3.7.4 การพัฒนาระบบการเตรียมความพรอมแหงชาติ 

3.7.11 การเสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 

1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

2. การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ 

และความสงบสุขของประเทศ 

3. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย 

6. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและ 

การพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและ

หลักประกันทางสังคม 

11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

12. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคม

และประเทศชาติ 

2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสราง 

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย 

และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

4. การสรางโอกาสความเสมอภาคและความ

เทาเทียมทางการศึกษา 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ

บริหารจัดการศึกษา 



สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ                  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และเทียบเท่าระดับสากล 
2. สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
3. ผลิต พัฒนา และสร้างเสริมศักยภาพกำลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศ 
 
 

1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. ประชาชนทุกช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงเสมอภาค 
3. กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
 
 
 

 

ตัวชี้วัด 

แผนปฏิบัติ
ราชการ  

เป้าหมาย 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
ของสังคมและประเทศชาต ิ

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและปลูกจิตสำนึกท่ีถูกต้อง
เก่ียวกับความมั่นคง และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบใหม่ 

 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก 
ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
(ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติ          
จากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาส         
ในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนาทักษะ  
การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคม 
พหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้   
 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องเก่ียวกับ 
สถาบันหลักของชาติ  
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน 
ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ  
3. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ  
เพื่อการมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพในท้องถิ่น 
 

2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจยั 
และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

1. กำลังคนมีทักษะ สมรรถนะ สอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ 
2. ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้  
และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์                 
หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะ 
ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม 
เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 

1. ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่ตอบสนอง
ต่อการพัฒนากำลังคนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น 
2. ร้อยละของกำลังคนที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตร 
ที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ  
3. สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา
ต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4) 
4. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี  
องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐท์ี่สามารถนำไปใช้ประโยชน์  
หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์  
 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
และการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

1. ผู้เรียนทกุช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากล 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา 
ของชาตแิละมีทกัษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจดั 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สามารถปฏบิัตหิน้าที่ได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษา 
2. พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะ 
ท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 และพัฒนาศักยภาพ 
ตามพหุปัญญา 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   

1. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น          
(ปี 2563 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น) 
2. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา (IMD)  
3. จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด 
และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตร ีกีฬา)  
4. ร้อยละของสถานศึกษาได้รู้สถานภาพและมาตรฐานในด้านการเรียนการสอน 
และการบริหารของสถานศึกษา และได้รับข้อแนะนำในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา (ปี 2563 ร้อยละของสถานศึกษาแต่ละ
ระดับท่ีมีผลการประเมินคุณภาพดีขึ้นไป) 
5. ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป  
6. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ปี 2563 ร้อยละของครูและบุคลากร              
ทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะของครูยุคใหม่              
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การสร้างโอกาสความเสมอภาค 
และความเทา่เทยีมทางการศึกษา 
 

 

ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการ 
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างท่ัวถึง เสมอภาค 
และเหมาะสมกับช่วงวัย 

 

1. เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
2. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับ 
คนทุกช่วงวัย 
3. พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ์  
และการเทียบโอนความรู้ 
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 

1. อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา 
ต่อประชากรกลุ่มอาย ุ(ระดับปฐมวัย/ระดับประถมศึกษา/
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
2. จำนวนนักเรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาส 
ในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพ 
หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการ
จำเป็น  
3. จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรยีนรู้ 
ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(Lifelong Learning)  

5. การพัฒนาประสิทธิภาพ                
ของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 

ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย สนับสนุน 
การจัดการศึกษาที่หลากหลายตอบสนอง 
ความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ                     

 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กร 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ในการจัดการศึกษา 

 

1. จำนวนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษาได้รับการจัดทำ 
ปรับปรุง แก้ไข 
2. จำนวนกฎหมายลำดับรองที่เก่ียวข้องกับการศึกษาได้รับ
การจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข 
3. จำนวนระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงที่เชื่อมโยง
ฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขประจำตัวประชาชน 
13 หลัก ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น  
ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน 
และการศึกษา (ปี 2563 จำนวนฐานข้อมูล                        
ที่มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลรายบุคคล 
ทุกช่วงวัย ข้อมูลด้านการศึกษาและด้านอื่นที่เก่ียวข้อง 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต) 

4. วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ ์
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

4. ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภบิาลโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ  

เป้าประสงค์
รวม 



อักษรยอของหนวยงาน 
 

1. สป.   สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

• กศน.  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

• สช.  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

• สํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

• ศทก.  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

• สคบศ.  สถาบนัพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

• ศปบ.จชต. ศูนยประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต 

• สบศ.  สํานักบูรณาการกิจการการศึกษา 

2. สกศ.   สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

3. สพฐ.   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. สอศ.   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5. คส.   สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

6. สกสค.   สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. สสวท.   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

8. มวส.   โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) 

9. สทศ.   สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 

10. สมศ.   สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

(องคการมหาชน) 
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	แผนผังความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับของประเทศ สู่แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ

