แผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

-ก-

คานา
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดทำแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2547 กำหนดให้ส่วนรำชกำรและ
หน่วยงำนของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี เพื่อให้กำรดำเนินงำนขององค์กรบรรลุผลตำมเป้ำหมำย
และกำรบริหำรงบประมำณเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำมนโยบำยได้อย่ำงถูกต้องรวดเร็ว
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำจึงจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำร
ของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของ
รัฐบำลตลอดจนยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถนำองค์กร
ไปสู่เป้ำหมำยได้ภำยใต้สถำนกำรณ์และกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่รวดเร็วในปัจจุบัน และตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่ำงเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
แผนปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2561 แบ่งเนื้อหำออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ทิศทำงกำรดำเนินงำน ส่วนที่ 2 สรุปภำพรวมแผนปฏิบัติรำชกำร และส่วนที่ 3 กำรติดตำมและ
ประเมินผล ซึ่งแผนปฏิบัติรำชกำรฯ นี้จะเป็นเครื่องมือสำหรับกำรนำยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติที่ชัดเจนและ
ผลักดันให้กำรดำเนินงำนเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้ำประสงค์และนำไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรต่อไป
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
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สารบัญ
คานา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
ส่วนที่ 1 ทิศทางการดาเนินงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้ำที่ตำมกฎหมำย ค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
หน้ำที่ตำมกฎหมำย
ค่ำนิยม
วัฒนธรรมองค์กร
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และที่เกี่ยวข้องของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
กำรศึกษำ
กรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
1. สำระสำคัญของยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
2. เป้ำหมำยควำมมั่นคง
3. เป้ำหมำยควำมมั่งคั่ง
4. เป้ำหมำยควำมยั่งยืน
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
สำระสำคัญของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 -2579
สำระสำคัญของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
1. หลักกำรของแผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
2. กำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561)
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรให้บริกำรประชำชน
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-คประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำองค์กำรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลำกรมีควำม
เป็นมืออำชีพ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรสินทรัพย์ของภำครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรวำงระบบกำรบริหำรงำนรำชกำรแบบบูรณำกำร
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรส่งเสริมระบบกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองแบบร่วมมือกันระหว่ำง
ภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำชน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรยกระดับควำมโปร่งใสและสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำในกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรสร้ำงควำมพร้อมของระบบรำชกำรไทยเพื่อเข้ำสู่กำรเป็นประชำคม
อำเซียน
แผนยุทธศำสตร์สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2559 - 2564)
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1: จัดทำนโยบำย แผน มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์แบบมีส่วนร่วม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบกำรดำเนินงำน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2: สร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำและทรัพยำกรมนุษย์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3: พัฒนำระบบประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4: สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยกำรศึกษำและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5: พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
แนวทำงกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ
44) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
1. ที่มำ
2. กรอบกำรประเมินส่วนรำชกำรและจังหวัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพฯ ประจำปี
งบประมำณ 2560
แผนงำนในกำรจัดทำข้อเสนองบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
เกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ
แผนงำนพื้นฐำน
แผนงำนรองพื้นฐำน
แผนงำนยุทธศำสตร์
แผนงำนบูรณำกำร
ส่วนที่ 2 สรุปภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ
ควำมเชื่อมโยงภำรกิจของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำกับยุทธศำสตร์ต่ำงๆ
1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ
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34
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-ง2. แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
3. แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม (แผนบูรณำกำร)
4. แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (แผนบูรณำกำร)
สรุปกรอบวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
สรุปแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 จำแนกตำมแผนงำน
1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ
2. แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
3. แผนงำนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม (แผนบูรณำกำร)
4. แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (แผนบูรณำกำร)
ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผล
นิยำมศัพท์
แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล
กำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของสกศ.
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สารบัญตาราง
หน้า
ตำรำงที่ 1 ประเมินส่วนรำชกำรและจังหวัด ตำมคำสั่งหัวหน้ำ คสช. เรื่อง มำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำรำงที่ 2 กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกับกำร
ประเมิน ส่วนรำชกำร
ตำรำงที่ 3 กรอบกำรประเมินส่วนรำชกำรและจังหวัด
ตำรำงที่ 4 กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44)
ตำรำงที่ 5 เกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ
ตำรำงที่ 6 ตำรำงเปรียบเทียบงบประมำณที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่ปี 2559 - 2561
ตำรำงที่ 7 ตำรำงรำยละเอียดวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ตำรำงที่ 8 ตำรำงแสดงภำพรวมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมำณ

30
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43
43
44

สารบัญภาพ
ภำพที่ 1 ผังควำมเชื่อมโยงสำระสำคัญของแผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12
ภำพที่ 2 ขั้นตอนกำรใช้งำนระบบติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของสกศ.
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ส่วนที่ 1
ทิศทางการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี 2561 ของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทำงและเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนภำพรวมของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ และใช้เป็นกรอบ
ทิศทำงหรือแนวทำงกำรดำเนิ นงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริห ำรงำน
กำรก ำกั บ ติ ด ตำมประเมิ น ผลควำมก้ ำ วหน้ ำ หรื อ ควำมส ำเร็ จ ของกำรด ำเนิ น งำนและบริ ห ำรจั ด กำร
ให้กำรดำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีทิศทำงกำรดำเนินงำนดังนี้

วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าทีต่ ามกฎหมาย ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
วิสัยทัศน์
“สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำเป็นองค์กรนำขับเคลื่อนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ของประเทศ เพื่อยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่เวทีโลก”
พันธกิจ
1. จั ด ท ำและขั บ เคลื่ อ นนโยบำย แผน และมำตรฐำนด้ ำ นกำรศึ ก ษำ และกำรพั ฒ นำ
ทรัพยำกรมนุษย์ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งส่งเสริมควำมเสมอภำคของโอกำสทำงกำรศึกษำ
และกำรมีงำนทำ
2. ดำเนินงำนวิจัย และส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยเพื่อจัดทำและพัฒนำนโยบำย แผน และ
มำตรฐำนด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณภำพ
3. ดำเนินงำนติดตำม ประเมินผล และพัฒนำระบบประเมินผลด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ และ
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
4. ดำเนินงำนเกี่ยวกับกฎหมำยด้ำนกำรศึกษำ และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
5. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดทำและขับเคลื่อนด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์
6. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร โดยใช้หลักธรรมำภิบำล
หน้าที่ตามกฎหมาย
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรเสนอนโยบำย แผน และมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของชำติที่บูรณำกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรมและกำรกีฬำกับกำรศึกษำทุกระดับ กำรเสนอนโยบำยและแผน
สนับสนุนทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ และกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ โดยให้มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
1. จัดทำแผนกำรศึกษำแห่งชำติที่บูรณำกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬำกับกำรศึกษำ
ทุกระดับ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอนโยบำยและแผนในกำรสนับสนุนทรัพยำกรด้ำนกำรศึกษำของชำติ
2. ประสำนกำรจัดทำข้อเสนอนโยบำย แผน และมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ

-23. วิจัยและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ กำรพัฒนำเครือข่ำย
กำรเรียนรู้และภูมิปัญญำของชำติ ตลอดจนกำรรวบรวมและพัฒนำระบบเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำร
พัฒนำนโยบำยและแผนกำรศึกษำของชำติ
4. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ
5. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้ควำมเห็นหรือคำแนะนำในเรื่องกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ
6. ปฏิ บั ติ ง ำนอื่ น ใดที่ ก ฎหมำยก ำหนดให้ เ ป็ น อ ำนำจหน้ ำ ที่ แ ละควำมรั บ ผิ ด ชอบของ
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ หรือตำมที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย
ค่านิยม
O – Obligation
พันธะผูกพัน หมำยถึง พันธะผูกพันในกำรจัดทำและขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ
E – Excellence
มุ่งมั่นความเป็นเลิศ หมำยถึง กำรมุ่งมั่น ทุ่มเทพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องเพื่อสร้ำงเสริม
ควำมเป็นเลิศในองค์ควำมรู้ด้ำนกำรศึกษำ
C – Collaboration
เชิดชูพลังความร่วมมือ หมำยถึง กำรทำงำนแบบรวมพลังควำมร่วมมือเชิงรุกจำกทุกภำค
ส่วนด้วยควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ
วัฒนธรรมองค์กร
1) มุ่งมั่นพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องโดยใช้ทักษะด้ำนกำรวิจัยเป็นฐำน
2) สร้ำงทีมงำนที่เข้มแข็ง และร่วมแรงร่วมใจกันทำงำนด้วยควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ
3) ทำงำนทุกอย่ำงให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรกโดยยึดหลักธรรมำภิบำล

สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ

แผนพัฒนำฯ ฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560 –
2564)

ยุทธศำสตร์
20 ปี

ความเชื่อมโยงระหว่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และที่เกี่ยวข้องของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ควำมมั่นคง

ควำม
มั่นคง

กำร
ต่ำงประเทศ
ประเทศ
เพื่อนบ้ำน
และภูมิภำค

กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน
กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งทำง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้
อย่ำงยั่งยืน

กำร
เสริมสร้ำง
และพัฒนำ
ศักยภำพทุน
มนุษย์

กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอ
ภำคและควำมเท่ำเทียมกัน
ทำงสังคม

กำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำง
ศักยภำพคน

วิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม

กำรสร้ำง
ควำมเป็น
ธรรมลด
ควำม
เหลื่อมล้ำใน
สังคม

กำรพัฒนำ
ภูมิภำค
เมืองและ
พื้นที่พิเศษ

กำรสร้ำงกำรเติบโตบน
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน

กำรปรับสมดุลและพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ
กำรเพิ่ม
ประสิทธิ
ภำพและ
ธรรมำภิ
บำลภำครัฐ

กำรพัฒนำ
โครงสร้ำง
พื้นฐำน
และระบบ
โลจิสติกส์

แผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ 2560 2579

กำรจัดกำรศึกษำเพื่อ
ควำมมั่นคงของสังคม
และประเทศชำติ

กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน
กำรวิจยั และนวัตกรรมเพื่อ
สร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศ

กำรพัฒนำศักยภำพคนทุก
ช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคม
แห่งกำรเรียนรู้

กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอ
ภำคและควำมเท่ำเทียมทำง
กำรศึกษำ

กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำง
เสริมคุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

กำรพัฒนำประสิทธิภำพของ
ระบบบริหำรจัดกำร

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิ
กำร

1. ยุทธศำสตร์พัฒนำ
หลักสูตร กระบวนกำร
เรียนกำรสอน กำรวัด
และประเมินผล

2. ยุทธศำสตร์ผลิต พัฒนำ
ครู คณำจำรย์และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

3. ยุทธศำสตร์ผลิตและ
พัฒนำกำลังคน รวมทั้ง
งำนวิจัยที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของกำร
พัฒนำประเทศ

4. ยุทธศำสตร์ขยำยโอกำส
กำรเข้ำถึงบริกำรทำง
กำรศึกษำ และกำรเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต

5. ยุทธศำสตร์ส่งเสริม
และพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
กำรศึกษำ

6. ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรและส่งเสริม
ให้ทุกภำคส่วนมีสว่ นร่วมใน
กำรจัดกำรศึกษำ

ยุทธศำสตร์สำนักงำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
(พ.ศ. 2559 –2564)

SDGs เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวติ สาหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดทำนโยบำย แผน มำตรฐำน
กำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์แบบ
มีส่วนร่วมและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็น
กรอบกำรดำเนินงำน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้ำงควำม
เข้มแข็งด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ
กำรศึกษำและทรัพยำกรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนำ
ระบบประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ

ตัวชี้วดั ตามประเด็นยุทธศาสตร์สกศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมของภำคีเครือข่ำยกำรศึกษำ
และพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำง
เป็นระบบและต่อเนื่อง

-4-

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
1. สาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ภำยใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2559 มำตรำ 65 ได้กำหนดให้มี
“ยุทธศำสตร์ชำติ” เพื่อเป็นยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว พร้อมกับกำรปฏิรูปและกำรพัฒนำ
ระบบและกลไกกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ให้สำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำง
จริงจัง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภำพของประเทศไทยในทุกภำคส่วนและนำพำประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทำ
ควำมรุนแรงของสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้ง ปัญหำทำงเศรษฐกิจ ปัญหำควำมเหลื่อมล้ำ ปัญหำกำร
ทุจริตคอรัปชั่น และปัญหำควำมขัดแย้งในสังคม รวมถึงสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมและบริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนำคต และสำมำรถเปลี่ยนผ่ำนประเทศไปพร้อมๆ กับกำรเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของ
โลกได้ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยยังคงรักษำบทบำทสำคัญของเวทีโลก สำมำรถดำรงรักษำควำมเป็นชำติให้มี
ควำมมั่นคง และคนไทยในประเทศมีควำมอยู่ดีมีสุขอย่ำงถ้วนหน้ำกัน (สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร,
2559, หน้ำ 11)
สำระสำคัญของยุทธศำสตร์ชำติจะประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้ำหมำยของชำติที่คนไทยทุกคนต้อง
บรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบำยแห่งชำติและมำตรกำรเฉพำะ ซึ่งเป็นแนวทำง ทิศทำง และวิธีกำรที่ทุกองค์กร
และคนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินกำรไปพร้อมกันอย่ำงประสำนสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคน
ต้องกำร คือ “ประเทศไทยมั่น คง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสำขำกำลั งอำนำจของชำติ” อันได้แก่ กำรเมือง
ภำยในประเทศ กำรเมื องต่ ำงประเทศ เศรษฐกิ จ สั งคมจิตวิ ทยำ กำรศึ กษำ กำรทหำร วิ ท ยำศำสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี กำรพลังงำน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร ดังนี้ (สำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร, 2559, หน้ำ 11 – 13)
วิสัยทัศน์ : ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการ : เชิดชูสถำบัน ประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นฐำนในกำรพัฒ นำ
ประเทศ และค่ำนิยมควำมเป็นไทยเพื่อสร้ำงควำมปรองดอง ซึ่งมีองค์ประกอบคือ
1) แนวคิด : เป็นปรัชญำที่ชี้แนะแนวทำงกำรดำรงอยู่ และปฏิบัติตนในทำงที่ควรจะเป็นโดยมี
พื้นฐำนมำจำกวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย และเป็นกำรมองโลกเชิงระบบที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ
มุ่งเน้นกำรรอดพ้นจำกภัยเพื่อควำมมั่นคง
2) คุณลักษณะ : เศรษฐกิจพอเพียง สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติได้ในทุกระดับ
โดยเน้นกำรปฏิบัติบนทำงสำยกลำง และกำรพัฒนำอย่ำงเป็นขั้นเป็นตอน
3) คานิยาม : ควำมพอเพียงประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ได้แก่ ความพอประมาณ คือ ควำม
พอดีที่ไม่น้อยหรือมำกเกินไป ความมีเหตุมีผล คือ กำรตัดสินใจโดยพิจำรณำจำกเหตุปัจจัย และคำนึงถึงผลที่
คำดว่ำจะเกิดขึ้น อย่ ำงรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกัน ที่ดีใ นตัว คือ กำรเตรียมพร้อมรับผลกระทบและควำม
เปลี่ยนแปลงที่คำดกำรณ์ว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคต
4) เงื่อนไข : กำรตัดสินใจและกำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอำศัย
ทั้งควำมรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐำน 2 เงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไขความรู้ อันประกอบด้วยควำมรู้เกี่ยวกับวิช ำกำร
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน ควำมรอบคอบที่จะใช้ควำมรู้นั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบกำร
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-5วำงแผน มีควำมระมัดระวังในขั้นตอนกำรปฏิบัติ และ เงื่อนไขคุณธรรม อันประกอบด้วยมีควำมซื่อสัตย์สุจริต
มีควำมอดทน มีควำมเพียร ใช้สติปัญญำในกำรดำรงชีวิต
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์
2) เพื่อเพิ่ม กระจำยโอกำส และคุณภำพกำรให้บริกำรของรัฐอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียมเป็นธรรม
3) เพื่อลดต้นทุนให้ภำคกำรผลิตและบริกำร
4) เพื่อเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำรด้วยนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์หลัก :
1) ยุทธศำสตร์สร้ำงควำมมั่นคงให้กับประเทศ
2) ยุทธศำสตร์สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
4) ยุทธศำสตร์สร้ำงโอกำสบนควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม
5) ยุทธศำสตร์กำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศำสตร์กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ
2. เป้าหมายความมั่นคง
2.1 กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในประเทศและภำยนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีควำมมั่นคงในทุกมิติ
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง
2.2 ประเทศมีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย มีสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลำงและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน ระบบกำรเมืองมีควำมมั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่
กำรบริหำรประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล
2.3 สังคมมีควำมปรองดองและควำมสำมัคคี สำมำรถผนึกกำลังเพื่อพัฒนำประเทศชุมชนมี
ควำมเข้มแข็ง ครอบครัวมีควำมอบอุ่น
2.4 ประชำชนมี ควำมมั่ นคงในชี วิ ต มี งำนและรำยได้ ที่ มั่ นคงพอเพี ยงกั บกำรด ำรงชี วิ ต
มีที่อยู่อำศัยและควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
2.5 ฐำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม มีควำมมั่นคงของอำหำร พลังงำน และน้ำ
3. เป้าหมายความมั่งคั่ง
3.1 ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
รำยได้สูง ควำมเหลื่อมล้ำของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกัน
มำกขึ้น
3.2 เศรษฐกิจมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้งภำยในและภำยนอก
ประเทศ สร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคต และเป็นจุดสำคัญของกำรเชื่อมโยงในภูมิภำคทั้ง กำร
คมนำคมขนส่ง กำรผลิต กำรค้ำกำรลงทุนและกำรทำธุรกิจ มีบทบำทสำคัญในระดับภูมิภำคและระดับโลก
เกิดสำยสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำอย่ำงมีพลัง
3.3 ควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำคนอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ทุนมนุษย์ ทุนทำง
ปัญญำ ทุนทำงกำรเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
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-64. เป้าหมายความยั่งยืน
4.1 กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้ และคุณภำพชีวิตของประชำชนให้ เพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติเกินพอดี ไม่สร้ำงมลภำวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศน์
4.2 กำรผลิ ตและกำรบริโ ภคเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม และสอดคล้ องกับกฎระเบียบของ
ประชำคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพดีขึ้น
คนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเอื้ออำทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
4.3 ประชำชนทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
สาระสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้จัดทำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนำประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น
กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมควำมพร้อมและวำงรำกฐำน
ในกำรยกระดับ ประเทศไทยให้เป็น ประเทศที่พัฒนำแล้ว มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยกำรพัฒนำตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกำรพัฒนำประเทศในระยะของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กำหนดสำระสำคัญไว้ ดังนี้ (สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร, 2559, หน้ำ 13
– 15)
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศไทยจำกประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง ไปสู่ประเทศที่มีรำยได้
สูง มีควำมมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และนำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยำว “มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
หลักการ : 1) น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกมิติกำรพัฒนำอย่ำง
บูรณำกำรบนทำงสำยกลำง มีควำมพอประมำณ มีเหตุผล และมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี 2) คำนึงถึงกำรพัฒนำที่
ยั่งยืนโดยให้คนเป็นศูนย์กลำง เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงของชำติและเป็นกลไกสำคัญในกำรขับเคลื่อนพัฒ นำ
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และกำรบริหำรจัดกำร และ 3) มุ่งเสริมสร้ำงกลไกกำร
พัฒนำประเทศ ทั้งกลไกที่เป็นกฎหมำยและกฎ ระเบียบต่ำงๆ เพื่อให้เอื้อต่อกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำในทุก
ระดับ ควบคู่กับกำรพัฒนำกลไกในรูปแบบของคณะกรรมกำรในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ระดับประเทศและ
ระดับพื้นที่
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ สำมำรถพัฒนำตนเองได้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 2) เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้ำงที่เข้มแข็งมีเสถียรภำพ แข่งขันได้ ยั่งยืน 3) เพื่อรักษำ
ทุนธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสู่ควำมสมดุลของระบบนิเวศน์ 4) เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงภำยในประเทศ
ป้องกันและลดผลกระทบจำกภัยคุกคำมข้ำมชำติ และ 5) เพื่อให้กำรทำงำนเชิงบูรณำกำรในลักษณะเชื่อมโยง
ระหว่ำงหน่วยงำนที่ยึดหน้ำที่และพื้นที่ ทำให้ภำครัฐมีประสิทธิภำพและปรำศจำกคอรัปชั่น
ยุทธศาสตร์ :
1) ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
2) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
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-73) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน
4) ยุทธศำสตร์กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
5) ยุทธศำสตร์กำรควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน
6) ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล
ในสังคมไทย
7) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์
8) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10) ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ
เป้าหมายรวม :
1) คนไทยมีคุณลั กษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ สำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีควำมเป็น
พลเมือง ตื่นรู้ ทำประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นนวัตกรรมสร้ำงสรรค์ทำงสังคม มีควำมสุขทั้งมิติทำงกำย ใจ สังคม
และจิตวิญญำณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีควำมเป็นไทย และมีควำมสำมำรถเชิงกำรแข่งขันในเวทีโลกได้อย่ำงมี
ศักดิ์ศรี
2) ควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็ง
ประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพอย่ ำง
ทั่วถึงและเป็นธรรม
3) ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสู่ เศรษฐกิจฐำน
บริกำรและดิจิทัล เน้นอุปสงค์นำกำรผลิต มีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ และมีผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็ก
ที่เข้มแข็ง มีกำรลงทุน ในกำรผลิ ตและบริกำรฐำนควำมรู้ชั้นสู งใหม่ๆ โดยกระจำยฐำนกำรผลิ ตและกำร
ให้บริกำรสู่ภูมิภำคเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีอัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปีและมี
ปัจจัยสนับสนุน อำทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงำน และกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำ
4) ทุน ทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่ งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ำ
5) มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สำมัคคี สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีและเพิ่ม
ควำมเชื่อมั่นของนำนำประเทศต่อประเทศไทย ควำมขัดแย้งทำงอุดมกำรณ์และควำมคิดในสังคมลดลงปัญหำ
อำชญำกรรมลดลง ปริมำณควำมสูญเสียจำกภัยโจรสลัดและกำรลักลอบขนส่งสินค้ำ และกำรค้ำมนุษย์ลดลง
มีควำมพร้อมในกำรปกป้องประชำชนจำกกำรก่อกำรร้ำยและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ
6) มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้กระจำยอำนำจและ
มีส่วนร่วมจำกประชำชน ลดปัญหำคอร์รัปชั่น กำรใช้จ่ำยภำครัฐต้องมีประสิทธิภำพสูงและมีบุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579
สาระสาคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
ส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรสภำกำรศึ ก ษำได้ จั ด ท ำแผนกำรศึ ก ษำแห่ ง ชำติ พ.ศ. 2560 – 2574
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แผนยุ ท ธศำสตร์ ร ะยะยำวส ำหรับ หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ กำรศึ ก ษำของประเทศทั้ง ที่ อ ยู่ ใน
กระทรวงศึกษำธิกำร และนอกกระทรวงศึกษำธิกำร ได้นำไปใช้เป็นกรอบและแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำและ
เรี ย นรู้ ส ำหรั บ พลเมื อ งทุ ก ช่ ว งวั ย ตั้ ง แต่ แ รกเกิ ด จนตลอดชี วิ ต โดยจุ ด มุ่ ง หมำยที่ ส ำคั ญ ของแผนคื อ
กำรมุ่งเน้นกำรประกันโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ และกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำและสร้ำงงำนได้
ภำยใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและควำมคิดสร้ ำงสรรค์
รวมทั้งควำมเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง ไปสู่ประเทศ
ที่พัฒนำแล้วซึ่งภำยใต้กรอบแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กำหนดสำระสำคัญสำหรับบรรลุ
เป้ำหมำยของกำรพัฒนำกำรศึกษำใน 5 ประกำร ได้แก่ กำรเข้ำถึง (Access) ควำมเท่ำเทียม (Equity) คุณภำพ
(Quality) ประสิ ท ธิ ภ ำพ (Efficiency) และตอบโจทย์ บ ริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปี
ข้ำงหน้ำ ดังนี้ (สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร, 2559, หน้ำ 15 – 17)
วิสัยทัศน์ : ให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพเพื่อเป็นกลไกหลัก
ของกำรพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถของทุนมนุษย์ และรองรับกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ และควำมท้ำทำยที่
เป็นพลวัตรของโลกศตวรรษที่ 21
หลักการ :
1) รัฐมีหน้ำที่จัดกำรให้พลเมืองทุกคนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมำตรฐำนสำมำรถ
พัฒนำขีดควำมสำมำรถที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลให้เต็มตำมศักยภำพ จำกกำรมีส่วนร่วมของทุกภำค
ส่วนในสังคม
2) รัฐจะประกันโอกำสและควำมเสมอภำค ในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพและ
มำตรฐำนตำมศักยภำพและควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล
3) แยกบทบำท อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของรัฐในฐำนะผู้กำกับนโยบำยและแผน
ผู้กำกับกำรศึกษำ ผู้ประเมินผลกำรศึกษำ ผู้ส่งเสริมสนับสนุน และผู้จัดกำรศึกษำออกจำกกัน
4) รัฐพึงปฏิบัติต่อสถำนศึกษำภำยใต้กฎกติกำ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
5) ทุกภำคส่วนของสัง คม ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมจำกกำรได้รับ
กำรศึกษำของพลเมืองต้องมีส่วนร่วมระดมทุน และร่วมรับภำระค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำ
6) สถำนศึ ก ษำต้ อ งบริ ห ำรและจั ด กำรที่ แ สดงควำมรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability)
ต่อคุณภำพและมำตรฐำนของบริกำรกำรศึกษำที่ให้แก่ผู้เรียน
7) รัฐจะกำหนดกรอบทิศทำงกำรพัฒนำกำลั งคน จำแนกตำมระดับ /ประเภทกำรศึ ก ษำ
คณะ/สำขำวิชำที่สนองตอบต่อควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำประเทศ
8) หลักสูตรกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต้องมีควำมยืดหยุ่นหลำกหลำย สนองตอบควำม
ต้องกำรของผู้เรียน ทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเรียนและผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงำน
ยุทธศาสตร์ :
1) ยุ ทธศำสตร์ กำรพัฒ นำหลั กสู ตร กำรเรียนกำรสอน กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและ
ประเมินผล
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-92) ยุทธศำสตร์ยกระดับคุณภำพ มำตรฐำนวิชำชีพครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3) ยุทธศำสตร์ผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมรองรับควำมต้องกำรของ
ตลำดงำน และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล
5) ยุทธศำสตร์พัฒนำคุณภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
6) ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริหำรจัด กำร และกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของทุก
ภำคส่วน
7) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบกำรเงินเพื่อกำรศึกษำ
เป้าหมายสุดท้าย :
1) ระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพ สำมำรถเป็นกลไกในกำรพัฒนำศักยภำพ
และขีดควำมสำมำรถของทุนมนุษย์ (Productivity) ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำร
พัฒนำประเทศ เพื่อให้ประเทศสำมำรถก้ำวข้ำมกับดักของประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่พัฒนำ
แล้วอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้พลวัตรของโลกศตวรรษที่ 21
2) ประชำกรทุกช่วงวัยสำมำรถเข้ำถึงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำและกำร
เรี ย นรู้ จำกระบบกำรศึกษำที่มี ควำมยืดหยุ่น หลำกหลำย และตอบสนองควำมต้ องกำรของผู้ เรีย นเพื่ อ
ยกระดับชนชั้นของสังคม ภำยใต้ระบบเศรษฐกิจฐำนควำมรู้ (Knowledge Based Economy) ที่เอื้อต่อกำร
สร้ำงสังคมแห่งปัญญำและกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ที่ประชำชนสำมำรถแสวงหำควำมรู้
และเรียนรู้ได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
3) ผู้เรียนแต่ละระดับกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถเต็มตำมศักยภำพที่มีอยู่ใน
ตัว ตนของแต่ล ะบุ คคล และมีคุณลั กษณะนิสั ยที่พึงประสงค์ มีองค์ควำมรู้ที่ สำคัญและทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 รวมทั้งทักษะกำรดำรงชีวิต และทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ และสมรรถนะในกำรปฏิบั ติ งำนที่
ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำประเทศ
4) ภำคกำรศึ ก ษำมี ท รั พ ยำกรและทุ น ที่ เ พี ย งพอส ำหรั บ กำรจั ด กำรศึ ก ษำที่ มี คุ ณ ภำพ
มำตรฐำน จำกกำรส่วนร่วมในกำรระดมทุนและสนองทุนเพื่อกำรศึกษำจำกทุกภำคส่วนในสังคม ผ่ำนกำรเสีย
ภำษีตำมสิทธิและหน้ำที่ของพลเมือง กำรบริจำค และกำรร่วมรับภำระค่ำใช้จ่ำยทำงกำรศึกษำ
5) สถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ด้วยคุณภำพและมำตรฐำนระดับ
สำกล สำมำรถให้บริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรบริบทเชิงพื้นที่ ระดับประเทศและระดับภูมิภำคในฐำนะที่
เป็นศูนย์กลำงของกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำในภูมิภำคอำเซียน (Hub for Education) และเป็นภำคเศรษฐกิจ
หนึ่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภำคที่สร้ำงรำยได้ให้กับประเทศไทย
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แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
1. หลักการของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
กำรที่จ ะพัฒ นำประเทศไทยไปสู่ ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้ เกิดขึ้นในอนำคตนั้นจะต้องให้
ควำมส ำคั ญ กั บ กำรเสริ ม สร้ ำ งทุ น ของประเทศที่ มี อ ยู่ ใ ห้ เ ข้ ม แข็ ง และมี พ ลั ง เพี ย งพอในกำรขั บ เคลื่ อ น
กระบวนกำรกำรพัฒนำทั้งในระยะกลำงและระยะยำวโดยเฉพำะ “กำรพัฒนำคน” ให้มีกำรเตรียมควำมพร้อม
รับกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งทีส่ ำคัญที่สุดคือทักษะกำรเรียนรู้และกำรเสริมสร้ำงปัจจัย
แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพของคน โดยกำรน้ อ มน ำหลั กปรั ชญำของเศรษฐกิ จพอเพี ยงของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมำประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงระบบและโครงสร้ำงของสังคมไทยให้มี
ภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้น
แต่ที่ผ่ำนมำประเทศไทยไม่ได้มีกำรกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ของประเทศ
ในระยะยำว เมื่อมีกำรเปลี่ยนรัฐบำลก็ทำให้นโยบำยขำดควำมต่อเนื่อง กำรพัฒนำจึงเกิดภำวะหยุดชะงักหรือ
ชะลอตัว ถือเป็นกำรสูญเสียโอกำสและสิ้นเปลืองทรัพยำกรประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นกำรปฏิรูประบบบริหำร
รำชกำรแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว และเพื่อเป็นกำรกำหนดให้
ฝ่ำยบริหำรมีควำมรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้ำหมำยที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภำพ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2559 อันเป็นกฎหมำยสูงสุดของประเทศ จึงได้กำหนดให้รัฐต้อง
จัดทำ “ยุทธศำสตร์ชำติ” เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดทำแผนต่ำงๆ ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกัน โดยภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำตินี้ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่ำงเป็นระบบขนำนใหญ่ เพื่อให้โครงสร้ำงทำง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่สำคัญในกำร
วำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจ และสั งคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และต่อเนื่องสู่แผนพัฒ นำฯ
ฉบับต่อๆ ไปนั้น สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติได้ยึดยุทธศำสตร์ชำติมำเป็น
กรอบแนวทำงในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปี นอกจำกนี้ สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำใน
ฐำนะหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรจัดทำแผนกำรศึกษำระดับชำติในระยะยำว ก็ได้พิจำรณำนำกรอบแนวทำงกำร
ดำเนินงำนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี มำใช้ประกอบ กำรพิจำรณำจัดทำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560
- 2579 ด้วยเช่นกัน เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงไปในทิศทำงเดียวกันกับแนวทำงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้
สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดไปจนตลอดชีวิต
ดังนั้น ในกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
นอกจำกจะคำนึงถึงสถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย ภูมิภำคอำเซียน และสังคมโลก
ที่มีผลกระทบต่อกำรพัฒนำคน รวมทั้งกฎหมำยที่สำคัญต่อกำรจัดกำรศึกษำของประเทศ และมีผลให้อำนำจ
หน้ำที่ของกระทรวงศึกษำธิกำรปรับเปลี่ยนไปจำกเดิมแล้ว กระทรวงศึกษำธิกำรได้ยึดกรอบหลักกำรที่สำคัญ
อันได้แก่ 1) ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 2) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ 3) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 มำวิเครำะห์เพื่อกำหนด
เป้ำหมำยกำรพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร และแนวทำงให้สำมำรถขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์กับผู้เรียนและประชำชนผู้รับบริกำร ได้สอดคล้องกับทิศทำงและเป้ำหมำย
กำรพัฒนำประเทศในระยะ 5 ปีข้ำงหน้ำ ทั้งในมิติควำมมั่นคงเศรษฐกิจ สังคม และมิติกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ (แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12, 2560, หน้ำ 10)
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กำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579
กั บ ทิ ศ ทำงกำรพั ฒ นำกำรศึ ก ษำของกระทรวง ศึ ก ษำธิ ก ำรในมิ ติ ด้ ำ นต่ ำ งๆ (แผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12, 2560, หน้ำ 17 - 30)
2.1 มิติด้านความมั่นคง
2.1.1 ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี : ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมมั่นคงให้กับประเทศควำม
มั่นคงเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำประเทศในทุกมิติ โดยเฉพำะกำรเจริญเติบโตและควำมมั่นคงทำง
เศรษฐกิจ ควำมเชื่อมั่นกับนำนำชำติด้ำนกำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว และควำมสงบสุขของสังคมโดยรวม
ดังนั้น เพื่อบรรลุเป้ำหมำยในกำรสร้ำงเสถียรภำพภำยในประเทศ ลด/ป้องกันภัยคุกคำมจำกภำยนอก และ
สร้ำงควำมเชื่อมั่นในอำเซียนและประชำคมโลก มีกรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมสำคัญ ดังนี้
1) เสริ ม สร้ ำ งควำมมั่ น คงของสถำบั น หลั ก ของชำติ และกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขสร้ำงจิตสำนึกของคนในชำติให้มีควำมจงรักภักดีและธำรง
รักษำสถำบันหลักคือชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
2) ปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศ ขจัดคอร์รัปชั่น สร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำม
เหลื่อมล้ำ กระจำยอำนำจ และสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม
3) ป้องกันและแก้ไขกำรก่อควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้เน้นเสริมสร้ำง
กระบวนกำรสันติสุขและสันติวิธี ขจัดควำมขัดแย้ง ลดควำมรุนแรง ตำมแนวทำง “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ”
2.1.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงเพื่อให้เกิด
ควำมมั่นคงในกำรพัฒนำประเทศระยะยำวตำมกรอบยุ ทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ที่มีควำมสั มพันธ์ระหว่ำง
กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยำ จึงกำหนดวัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง ดังนี้
1) เพื่อแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมควำมมั่นคงภำยในไม่ให้ลุกลำมเป็นอุปสรรคต่อกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพำะภัยคุกคำมต่อสถำบันหลักของประเทศ ปัญหำควำมขัดแย้งแตกแยกใน
สังคมไทย และควำมรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ให้ได้รับกำรแก้ไขในระดับหนึ่งและไม่ขยำยตัวต่อไป
2) เพื่อให้ทุกภำคส่วนทั้งหน่วยงำนรัฐ เอกชนและภำคประชำชนมีควำมพร้อมใน
กำรผนึกกำลังรับภัยคุกคำมและมีขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคง มีศักยภำพในกำร
ป้องกันและแก้ไขสถำนกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นจำกภัยคุกคำม เช่น ภัยคุกคำมทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและไซเบอร์
3) เพื่อให้นโยบำยด้ำนควำมมั่นคงกับนโยบำยเสถียรภำพและกำรเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ให้สำมำรถพัฒนำไปในทิศทำงเดียวกันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
4) เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับมิตรประเทศทั้งในระดับโลก ภูมิภำค
และประเทศรอบบ้ำน เป็นเครื่องมือรักษำผลประโยชน์ของชำติและควำมสงบสุขของประเทศ
5) เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกภัยก่อกำรร้ำยและกำรโจมตีด้ำนไซเบอร์ไม่ให้มีผลกระทบต่อ
กำรพัฒนำประเทศ
6) เพื่อลดและบรรเทำปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และสำธำรณภัย
ต่ำงๆ ได้แก่ ภัยแล้ง ภัยหนำว อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่ำและหมอกควัน

สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
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ประเทศในข้ำงต้น กระทรวงศึกษำธิกำรควรมีกำรกำหนดเป้ำหมำยหรือแนวทำงกำรดำเนินงำนให้เกิดผลผลิต
ผลลัพธ์ หรือผลกระทบภำยใต้ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวง ศึกษำธิกำรเพื่อให้นักเรียน นักศึกษำ
และประชำชน สำมำรถได้รับกำรเสริมสร้ำงทั้งทำงทฤษฎีและปฏิบัติให้ เกิดควำมสำนึกที่จะช่วยกันแก้ ไข
ปัญหำและพัฒนำสังคมไทยในปัจจุบัน โดยเฉพำะกำรแก้ปัญหำข้อโต้แย้งด้วยสันติวิธี กำรอยู่ร่วมกันด้วยควำม
สำมัคคีและกำรสร้ำงควำมมั่นคงให้กับประเทศชำติ อีกทั้งควรกำหนดให้ประชำกรวัยเรียนในพื้นที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ สำมำรถเข้ำถึงกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำค เหมำะสมและสอดคล้องกับอัตลักษณ์และควำม
ต้องกำรของพื้นที่
2.2 มิติด้านเศรษฐกิจ
2.2.1 ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี : ยุทธศำสตร์สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
1) กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร ประเทศไทยมีฐำนกำรผลิตที่หลำกหลำยที่ยัง
สำมำรถพัฒนำคุณภำพให้เป็นกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญได้ แต่ยังต้องเผชิญกับปัญหำซึ่งต้องเร่งรัด
ดำเนินกำรแก้ไข ดังนี้
1.1) พัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ พัฒนำอุตสำหกรรมส่งออกที่มีศักยภำพสูง
โดยกำรผลักดันไทยเป็นฐำนกำรผลิตและกำรส่งออกยำนยนต์และชิ้นส่วน พร้อมกับเน้นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มด้วย
กำรยกระดับมำตรฐำนและผลิ ตภัณฑ์เฉพำะ พัฒนำเครือข่ำยวิสำหกิจและบุ คลำกรและเทคโนโลยีกำรผลิ ต
ตลอดจนสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบกำรไทย นอกจำกนี้ จะพัฒนำไทยให้เป็นฐำนกำรผลิต กำรพัฒนำ
เทคโนโลยี เพื่ อผลิ ตสิ นค้ ำที่ มี ควำมละเอี ยดสู ง และกำรส่ งออกเครื่ องใช้ ไฟฟ้ ำ และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ส ำคั ญ
พร้อมทั้งมีตรำสินค้ำของไทยและเป็นที่รู้จักในเอเชีย
1.2) กำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว โดยพัฒนำกลุ่มเมืองท่องเที่ยว และ
ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลำงท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ รวมทั้งขับเคลื่อนกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง โดยจะให้ควำมสำคัญกับกำรตลำด กำรดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่ำงประเทศ พัฒนำระบบโลจิ
สติกส์เพื่อกำรท่องเที่ยว สร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมปลอดภัย และพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม
เชื่อมโยงสินค้ำ OTOP กับกำรท่องเที่ยวและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพและสปำ
1.3) ศูนย์กลำงกำรให้บริกำรสุขภำพ พัฒนำไทยเป็นศูนย์กลำงให้บริกำร
สุ ขภำพของภู มิภ ำคอำเซี ย นเพื่ อสร้ ำ งรำยได้ แล้ ว นำไปยกระดั บ คุ ณภำพบริ ก ำรเพื่ อลดควำมเหลื่ อ มล้ ำ
ภำยในประเทศ โดยกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนบริกำรสุขภำพ (Health Services) โดยเฉพำะ
ในโรงพยำบำลเอกชนที่มีควำมพร้อม และส่งเสริมและพัฒนำสถำนบริกำรสุขภำพ (Wellness Health) เช่น
สปำนวดแผนไทย เป็ น ต้ น ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส ำคั ญ รวมทั้ ง เพิ่ ม ศั ก ยภำพในกำรผลิ ต ยำสมุ นไพรและ
ผลิ ตภัณฑ์ส มุน ไพรให้ ได้มำตรฐำนและส่ งเสริมกำรตลำดในเชิงรุก ตลอดจนพัฒ นำให้ ไทยเป็นศูนย์กลำง
กำรศึกษำวิชำกำรและงำนวิจัยด้ำนกำรแพทย์ของภูมิภำค
2) พั ฒ นำผู้ ป ระกอบกำรและเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน ผลกำรวิ เ ครำะห์ ข องทั้ ง World
Economic Forum (WEF) และ International Institute for Management Development (IMD) พบว่ำ
ศักยภำพของผู้ประกอบกำรไทยส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับต่ำงประเทศยังไม่สูง จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนำศักยภำพ
ของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดเล็ก ผู้ประกอบกำรสินค้ำหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และวิสำหกิจชุมชน
โดยมีแนวทำงในกำรดำเนินกำรที่สำคัญ ดังนี้
2.1) พัฒนำทักษะและองค์ควำมรู้ของผู้ประกอบกำรไทยในกำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำและบริกำรรูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น และสำมำรถต่อยอดด้วยควำมคิดและนวัตกรรม รวมทั้งสร้ำงควำม
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- 13 ได้เปรียบจำกควำมหลำกหลำยและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมและควำมเป็นไทยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของตลำดไลฟ์สไตล์ และก้ำวทันต่อกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจน ส่งเสริมสถำบันกำรศึกษำ
ในท้องถิ่นให้เป็ นแหล่งรวบรวมและศึกษำเกี่ยวกับภูมิปัญญำชำวบ้ำนในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่มีควำมเป็น
เอกลักษณ์ และพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีควำมหลำกหลำย เพื่อสนองตอบผู้บริโภคทุกระดับ และรณรงค์ส่งเสริม
ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกำรเห็นควำมสำคัญในกำรสร้ำงเครื่องหมำยกำรค้ำของตนเอง และสร้ำงภำพลักษณ์
สินค้ำไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก
2.2) พัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อยสู่สำกล (SMEs) ให้มีกำร
รวมกลุ่มคลัสเตอร์ที่เข้มแข็งเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยกำรพัฒนำปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อกำร
ดำเนินธุรกิจ และเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่ งขัน อำทิ พัฒนำและยกระดับผู้รับช่วงกำรผลิตและ
พัฒนำผลิตภัณฑ์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่ำ เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมให้เติบโตอย่ำงสมดุลตำม
ศักยภำพของพื้นที่ ด้วยกำรกำหนดธุรกิจที่มีศักยภำพและเชื่อมเครือข่ำยธุรกิจในแต่ละพื้นที่ เพิ่มมูลค่ำสินค้ำ
และบริกำรด้วยภูมิปัญญำและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุน SMEs ที่มีศักยภำพขยำยกำรลงทุน
ไปในต่ำงประเทศ
2.3) พัฒนำวิสำหกิจชุมชนและสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน และกลุ่มประชำชน/เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐำนในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งให้สำมำรถ
พึ่งพำตนเอง โดยในส่วนของกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชนจะเน้นกำรพัฒนำมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ สร้ำงเครือข่ำย
ตลำด จัดตั้งกองทุนวิสำหกิจชุมชน ส่งเสริมกำรเรียนรู้ในกำรประกอบวิสำหกิจชุมชน และเตรียมควำมพร้อม
ของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ รั ฐ เพื่ อ สนั บ สนุ น วิ ส ำหกิ จ ชุ ม ชนอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ส ำหรั บ กำรพั ฒ นำสหกรณ์ จ ะให้
ควำมสำคัญกับกำรเพิ่มศักยภำพกำรเชื่อมโยงระบบกำรผลิตกับกำรตลำด ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมชุมชน รวมทั้งพัฒนำกำรเรียนรู้และทักษะ
กำรสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชำชนนอกระบบกำรศึกษำ
3) กำรพัฒนำพื้นที่พิเศษและเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน พัฒนำเป็นฐำนกำร
ผลิตใหม่ กระจำยกิจกรรมเศรษฐกิจและควำมเจริญสู่ภูมิภำค สร้ำงควำมมั่นคงในพื้นที่ชำยแดนเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำนทั้งในด้ำนกำรผลิตร่วมและช่องทำงกำรตลำดร่วมกัน
4) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
4.1) ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เน้นกำรพัฒนำโครงสร้ ำง
พื้นฐำน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงให้ทันสมัยและกระจำยทั่วถึง พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
และเชี่ ยวชำญระดั บมำตรฐำนสำกล เพิ่ มขี ดควำมสำมำรถของอุ ตสำหกรรม ICT และใช้ ICT ในกำรสร้ ำ ง
นวัตกรรมกำรบริกำรภำครัฐแบบบูรณำกำรประยุกต์ ICT เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของภำคกำรผลิตกำรศึกษำ
และพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4.2) กำรวิจัยและพัฒนำ มีเป้ำหมำยที่เพิ่มสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยวิจัยและพัฒนำ
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 โดยมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 20 : 80 โดยบูรณำกำรงำนวิจัยระหว่ำงหน่วยงำนวิจัยหลัก
ของประเทศและสนับสนุนวิจัยที่มุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ อำทิ ข้ำว มันสำปะหลัง
ยำงพำรำ โลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทำน อำหำรแปรรูป และสุขภำพและชีวเวชศำสตร์ อำกำศยำน และผลิตภัณฑ์
ไบโอเบส รวมทั้งงำนวิจัยเพื่อพัฒนำอุตสำหกรรม นอกจำกนี้จะเพิ่มจำนวนบุคลำกรด้ำนวิจัยและพัฒนำเป็น
70 คนต่อประชำกร 10,000 คน เช่น พัฒนำนักวิจัยและสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบำลด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภำพแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีใน
ภำคกำรผลิตและบริกำร เป็นต้น
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- 14 5) กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก
5.1) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจกำรให้บริกำร
ทำงกำรศึกษำ กำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน กำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ กำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ และกำร
ลงทุนเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ รวมทั้งเป็นฐำนควำมร่วมมือในเอเชีย
5.2) เพิ่มบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของไทยในองค์กำรระหว่ำงประเทศใน
กำรผลั กดัน กำรพัฒ นำในอนุ ภูมิภ ำคและภูมิภำค รวมทั้งประเทศกำลั งพัฒนำในภูมิภำคอื่นๆ และให้ ควำม
ช่วยเหลื อทั้ งในด้ ำนกำรเงิ นและทำงเทคนิ คกั บประเทศก ำลั งพัฒนำ ในกำรพั ฒนำด้ ำ นควำมเชื่ อ มโยงทำง
เศรษฐกิจสังคมและกำรพัฒนำทุนมนุษย์
5.3) สนับสนุนกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ ทั้งในระดับทวิภำคี ภูมิภำค และพหุ
ภำคี และส่งเสริมกำรค้ำกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนำในภูมิภำคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มำกขึ้น
เปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรกำหนดท่ำทีเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
เร่งรัดกำรใช้ประโยชน์จำกข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกำสจำกกำรเปิดเสรีกำรค้ำและกำร
ลงทุน
2.2.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน ยุทธศำสตร์ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศำสตร์
กำรพัฒ นำโครงสร้ ำงพื้ น ฐำนและระบบโลจิส ติ กส์ ยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำเมื อ งภำค และพื้นที่เศรษฐกิ จ
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรต่ำงประเทศ ประเทศเพื่อนบ้ำน และภูมิภำค
1) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต
และบริการ อันจะนำมำซึ่งควำมเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภำพรวมและเศรษฐกิจฐำนรำก ตำมหลักกำร
พัฒนำที่ยั่งยืนโดยมีแนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้
1.1) พัฒ นำปัจจัยสนับสนุนในกำรบริห ำรจัดกำรภำคเกษตร โดยสร้ำง
บุคลำกรด้ำนกำรเกษตร กำรผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่หรือดำเนินนโยบำยบัณฑิตคืนถิ่น จัดทำหลักสูตรกำรศึกษำ
เพื่อสร้ำงเกษตรกรที่มีควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรยกระดับกำรผลิต แปรรูปกำรตลำดและกำรบริหำร
จัดกำร
1.2) ปรั บ โครงสร้ ำ งอุ ต สำหกรรมศั ก ยภำพในปั จ จุ บั น ให้ เ ข้ ำ สู่ ก ำรใช้
เทคโนโลยีขนั้ ก้ำวหน้ำ เพื่อผลิตสินค้ำที่รองรับควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของผู้บริโภค โดยส่งเสริมกำรทำงำน
ร่ ว มกั น อย่ ำ งใกล้ ชิ ด ระหว่ ำ งสถำบั น กำรศึ ก ษำและภำคอุ ต สำหกรรม ทั้ ง ด้ ำ นกำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรใน
อุตสำหกรรมและเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรที่จะเข้ำสู่ภำคอุตสำหกรรม โดยผ่ำนระบบกำรศึกษำทวิภำคี
และสหกิจศึกษำ
1.3) สร้ำงระบบกลไกและเครือข่ำยที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพในกำร
เชื่อมโยงควำมร่วมมือของภำคธุรกิจ ในลั กษณะคลัสเตอร์ ระหว่ำงภำคเกษตร อุตสำหกรรม บริกำร เช่น
มำตรกำรที่สนับสนุนสถำบันกำรศึกษำ/สถำบันวิจัยและพัฒนำ ให้มีบทบำทเป็นกลไกหลักในกำรเชื่อมโยงควำม
ร่วมมือระหว่ำงธุรกิจหรือสถำนประกอบกำรต่ำงๆ ที่รวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์
1.4) วำงรำกฐำนกำรพั ฒ นำอุ ต สำหกรรมส ำหรั บ อนำคต มุ่ ง สร้ ำ ง
อุตสำหกรรมใหม่ที่ผสำนโอกำสจำกแนวโน้มบริบทโลก และกำรปรับเปลี่ยนเข้ำสู่กำรใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ได้แก่
อุตสำหกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ อุตสำหกรรมชิ้นส่วนอำกำศยำน อุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่องมือและอุป กรณ์
ทำงกำรแพทย์ และอุตสำหกรรมพลังงำนชีวภำพ โดยวำงแผนและพัฒนำกำลังคนรองรับอุตสำหกรรมอนำคตซึ่ง
ต้องดำเนินกำรร่วมกันทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ และสถำบันวิจัยต่ำงๆ เพื่อให้ไปในทิศ ทำง
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- 15 เดียวกัน ส่งเสริมให้ภำคเอกชนเป็นผู้ลงทุนพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม และระบบกำรศึกษำเร่งรัดเพื่อให้สำมำรถ
ผลิตบุคลำกรที่มีทักษะรองรับอุตสำหกรรมอนำคตระยะแรกได้อย่ำงทันกำรณ์ สำหรับกำรวำงแผนพัฒ นำ
กำลังคนในระยะต่อไป
1.5) เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันในเชิงธุรกิจของภำคบริกำรที่มี
ศักยภำพให้เติบโตและสนับสนุนภำคกำรผลิต เช่น กำรบริกำรสุขภำพ กำรศึกษำนำนำชำติ ธุรกิจบริกำรขนส่ง
และโลจิสติกส์
1.6) พัฒนำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณำกำร ส่งเสริมกำรสร้ำงรำยได้
จำกกำรท่องเที่ยว โดยพัฒนำทักษะฝีมือบุคลำกรในภำคบริกำรและกำรท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์
ภำษำต่ำงประเทศทั่วประเทศ
1.7) ส่ ง เสริ ม วิ ส ำหกิ จ ขนำดกลำงและขนำดย่ อ ม (SMEs) โดยสร้ ำ ง
ผู้ประกอบกำรใหม่ที่มีทักษะในกำรทำธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรกำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรทั้งในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับอุดมศึกษำ และสำยอำชีพ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
เริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ ตลอดจนสร้ ำ งสภำพแวดล้ อ มในสถำนศึ ก ษำให้ เ อื้ อ ต่ อ กำรเรี ย นรู้ แ ละกระตุ้ น กำรเป็ น
ผู้ประกอบกำร
2) เร่ งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรมผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์และ
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
2.1) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรมีบทบำทหลักด้ำนนวัตกรรม เทคโนโลยีและ
ร่วมกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำนวัตกรรมกับสถำบันกำรศึกษำ สถำบันวิจัย ภำครัฐ และภำคสังคมหรือชุมชน
อำทิ ปรับกฎระเบียบให้สำมำรถสนับสนุนทุนวิจัยในภำคเอกชน กำรร่วมทุนในกำรพัฒนำเทคโนโลยีแบบก้ำว
กระโดด
2.2) เร่งสร้ำงควำมพร้อมในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงเต็มศักยภำพ
ของภำครัฐ ทั้งกำรเข้ำถึงและกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ของภำครัฐ และกำรเข้ำถึงข้อมูลของ
ภำครัฐจำกสำธำรณชน
2.3) ส่งเสริมให้ภำคสังคมนำงำนวิจัยพัฒนำและเทคโนโลยีที่เหมำะสมไป
ใช้ปรับปรุงคุณภำพชีวิต และสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำเพิ่มให้กับผลผลิต โดยอำศัยกลไกกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็น
เครือข่ำยระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ สถำบันกำรวิจัย ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชนหรือชุมชน ไม่ว่ำจะ
เป็นเทคโนโลยีกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เทคโนโลยีเพื่อผู้พิกำร เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอำยุ
2.4) ใช้กำรตลำดนำกำรวิจัยเพื่อดำเนินกำรวิจัยที่มุ่งเป้ำตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้ใช้ประโยชน์เป็นสำคัญ โดยเชื่อมโยงกำรทำงำนอย่ำงเป็นเครือข่ำยระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ
สถำบันวิจัย สถำบันกำรเงิน ภำครัฐ และภำคธุรกิจ
2.5) ส่งเสริมระบบกำรเรียนกำรสอนที่เชื่อมโยงระหว่ำงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี
วิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์ (STEM Education) และเพิ่มจำนวนนักเรียนที่ส นใจในด้ำนดั ง กล่ ำ ว
เพื่อผลิตกำลังคนและครูในเชิงคุณภำพ พร้อมไปกับกำรเพิ่มแรงจูงใจในอำชีพครูวิทยำศำสตร์
2.6) ส่งเสริมกำรเรียนรู้สู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจใน
กำรเริ่มต้นทำธุรกิจ โดยมุ่งเน้นให้ภำคเอกชนเป็นผู้มีส่วนร่วมพัฒนำหลักสูตรกับภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำ
และสถำบันวิจัยในกำรผลิตบุคลำกรเพื่อให้เกิดกำรเชื่อมโยงระหว่ำงกำรเรียนรู้กับกำรทำงำน และส่งเสริมให้
นั ก เรี ย นด้ ำ นวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี ไ ด้ มี โ อกำสฝึ ก งำนในสำขำเทคโนโลยี (Technology Sector)
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- 16 และด้ำนเทคนิคต่ำงๆ และขยำยผลกำรเคลื่อนย้ำยบุคลำกรวิจัยภำครัฐไปทำงำนในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยให้
มำกยิ่งขึ้น
2.7) ปรับปรุงและพัฒนำระบบรองรับเทคโนโลยีสำคัญๆ ให้เกิดประสิทธิภำพ
อำทิ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เทคโนโลยีกรำฟิก เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอำยุและ
ผู้พิกำร เทคโนโลยีกำรขนส่งและโลจิสติกส์
3) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง โลจิสติกส์ และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
3.1) สนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจำกกำรลงทุนด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน โดยยกระดับขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรในระบบขนส่งให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในองค์
ควำมรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสำมำรถปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก โดยเฉพำะกำร
พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรขนส่งทำงอำกำศให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ร่วมหำรือกับสถำบันกำรศึกษำที่ได้มำตรฐำน
ด้ำนกำรบิน เพือ่ พิจำรณำวำงแผนกำลังคนในอุตสำหกรรมกำรบินของประเทศ พร้อมทั้งกำหนดแนวทำงยกระดับ
มำตรฐำนหลักสูตรและอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนของสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ
3.2) พั ฒ นำบุ ค ลำกรและวำงแผนจั ด กำรก ำลั ง คนด้ ำ นโลจิ ส ติ ก ส์ ใ ห้
สอดคล้ องกับ ควำมต้ อ งกำรของภำคธุร กิจ โดยเน้นกำรเพิ่มผลิ ตภำพแรงงำนโดยหน่ว ยงำนภำครั ฐ ร่ ว ม
ดำเนินกำรกับภำคเอกชนในกำรปรับ ปรุงหลั กสูตรกำรศึกษำสำขำโลจิสติกส์ระดับอำชีว ศึกษำและระดับ
ปริ ญญำฝึ กอบรมวิช ำชี พเฉพำะหรื อ เทคนิ คเฉพำะด้ ำน และส่ งเสริมควำมร่ว มมื อ กับภำคเอกชนในกำร
ฝึกอบรมระดับปฏิบัติงำน เพื่อให้กำลังคนด้ำนโลจิสติกส์มีคุณภำพ มำตรฐำน และสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของภำคธุรกิจ
3.3) ส่ ง เสริ ม นวั ต กรรมกำรวิ จั ย และพั ฒ นำอุ ต สำหกรรมดิ จิ ทั ล และ
เทคโนโลยีอวกำศของไทย โดยพัฒนำบุคลำกรภำครัฐและภำคเอกชน รวมทั้งสถำบันกำรศึกษำให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถรองรับต่ อกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัล และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรมใน
อนำคต
4) การพัฒนาในระดับภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
4.1) กำรพั ฒ นำภำคในระยะต่ อ ไป จะให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรยกระดับ
คุณภำพชีวิตของประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยเฉพำะกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและ
กำรเรียนรู้ทั้งระบบที่เน้นกำรดำเนินกำรอย่ำงบูรณำกำร ยึดประเด็นกำรพัฒนำที่สำคัญโดยเชื่อมโยงบทบำท
และสร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน สถำบัน และภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง
4.2) เสริมสร้ำงกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองศูนย์กลำงธุรกิจติดต่อทำงกำรค้ำ
กำรเงิน กำรบริกำร และควำมร่วมมือกับนำนำชำติ รวมทั้งเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำ และกำรบริกำรด้ำน
กำรแพทย์และสุขภำพระดับนำนำชำติ พัฒนำเมืองปริมณฑลให้เป็นเมืองศูนย์กลำงกำรบริกำรธุรกิจและกำร
พำณิชย์ ศูนย์กลำงขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์บริกำรด้ำนสุขภำพและกำรศึกษำ และเมืองที่อยู่อำศัย พัฒนำเมือง
เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น และนครรำชสีมำ ให้เป็นเมืองศูนย์กลำงกำรค้ำ กำรบริกำรสุขภำพกำรศึกษำ โดย
ปรับปรุงเส้นทำงคมนำคมทั้งสำยหลักและสำยรอง และเชื่อมโยงกับโครงสร้ำงพื้นฐำนของภำค
4.3) พั ฒ นำพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ โดยพั ฒ นำโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนและคุ ณ ภำพ
บริกำรสังคมเพื่อรองรับกำรดูแลคุณภำพชีวิตประชำชนและเป็นฐำนเศรษฐกิจหลักของประเทศ ปรับปรุง
คุณภำพกำรศึกษำด้ำนอำชีว ศึกษำ วิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อผลิ ตบุคลำกรเฉพำะทำงให้ ส อดคล้ อ ง
สำมำรถรองรั บ กิจ กรรมเศรษฐกิจ ในพื้นที่ได้อย่ำงเหมำะสม สนับสนุนกำรศึกษำวิจัยให้ ภ ำคเอกชนและ
สถำบันกำรศึกษำหรือสถำบันวิจัยในพื้นที่ร่วมดำเนินกำร
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
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สงขลำ หนองคำย นครพนม มุกดำหำร ตรำด กำญจนบุรี เชียงรำย และนรำธิว ำส โดยส่ งเสริมให้ ภ ำค
ประชำชนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง เข้ำมำมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำ โดยเน้นกำร
เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของวิสำหกิจชุมชนและผู้ประกอบกำรในพื้นที่ พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และชุมชน
ให้สำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรพัฒนำ
5) การพั ฒนาและส่ งเสริ มให้ ประเทศไทยเป็ นฐานของการประกอบธุ ร กิ จ และ
บริ การ และกำรลงทุน ที่มีสมรรถนะสูง และเป็นที่ยอมรับในภูมิภ ำค ทั้งกำรให้ บริกำรทำงกำรศึกษำกำร
ให้บริกำรด้ำนกำรเงิน กำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ กำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ และกำรลงทุนเพื่อวิจัยและ
พัฒนำ รวมทั้งเป็นฐำนควำมร่วมมือในเอเชีย และส่งเสริมกำรลงทุนในต่ำงประเทศเพื่อขยำยฐำนกำรผลิต
กำรค้ำ/กำรบริกำรของผู้ประกอบกำรไทย สร้ำงผลตอบแทนจำกเงินทุนและองค์ควำมรู้ของไทย และพัฒนำ
ประเทศไทยไปสู่กำรเป็นชำติกำรค้ำ (Trading Nation) ซึ่งเป็นกำรปรับตัวรับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนอุปำทำน
โดยเฉพำะกำรใช้ประโยชน์จำกกำรเป็นประชำคมอำเซียนภำยหลังปี พ.ศ.2558 โดยมุ่งพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ มุ่งเน้นกำรวิจัยพัฒนำ เพื่อสร้ำงสรรค์คุณค่ำให้ กับ
ธุ ร กิ จ สิ น ค้ ำ และบริ กำรอย่ ำงต่ อเนื่ องสร้ ำงควำมเป็ นหุ้ นส่ วนกำรพั ฒนำกั บประเทศในอนุภู มิภำคภู มิ ภำค
และนำนำประเทศ ทั้งในระดับทวิภำคี พหุภำคี เพิ่มบทบำทของประเทศไทยในกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำร
พัฒนำแก่ประเทศกำลังพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรวิจัยและพัฒนำ กำรพัฒนำทุนมนุษย์
เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องกับกรอบทิศทำงและวัตถุประสงค์ภำยใต้มิติด้ำนเศรษฐกิจข้ำงต้ น
กระทรวงศึกษำธิกำรควรมีกำรกำหนดเป้ำหมำยหรือแนวทำงกำรดำเนินงำนให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ห รือ
ผลกระทบ ภำยใต้ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำทุกระดับทุก
ประเภท ได้รับกำรฝึกปฏิบัติงำนอำชีพตำมควำมถนัดและควำมสนใจ พร้อมทั้งได้มีโอกำสปฏิบัติงำนจริงในด้ำน
กำรจัดกำร กำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิต กำรซื้อกำรขำย กำรทำงำนร่วมกันในรูปแบบสหกรณ์ตำมกระบวนกำรให้
ครบวงจร จนเกิดควำมตระหนัก ในควำมสำคัญของกำรเรียนสำยอำชีพ และควรกำหนดให้นักเรียน นักศึกษำ
ที่สำเร็จในแต่ละระดับกำรศึกษำได้รับกำรศึกษำต่อเนื่องเพื่อเพิ่มควำมรู้ ทักษะควำมสำมำรถในด้ำนกำรประกอบ
อำชีพ ที่ตรงกับสภำพตลำดแรงงำนในแต่ละท้องถิ่น/พื้นที่ที่สำคัญควรกำหนดให้ผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำ
อำชีวศึกษำ มีสมรรถนะตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนตำมกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ มีปริมำณเพียงพอ
สำหรับรองรับตลำดแรงงำนในประเทศ รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของรัฐบำล
2.3 มิติด้านสังคม
2.3.1 ยุทธศำสตร์ชำติ : ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงโอกำสบนควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียม
กันทำงสังคม
เพื่อพัฒนำศักยภำพคนให้สนับสนุ นกำรเจริญเติบโตของประเทศและลดควำมเหลื่อมล้ำใน
สังคม โดยมีเป้ำหมำยที่จะพัฒนำคนให้มีคุณภำพและมีควำมมั่นคงทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม มีโอกำสใน
กำรเข้ำถึงทรัพยำกรอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม และมีกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดี
ในสังคมสูงวัย ซึง่ มีแนวทำงกำรดำเนินงำนที่สำคัญ ดังนี้
1) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อกำรพัฒนำคนโดยเสริมสร้ำง
ศักยภำพและบทบำทหน้ำที่ของสถำบันครอบครัวในกำรบ่มเพำะ วำงรำกฐำนจริยธรรม คุณธรรมของสมำชิก
ในครอบครัว กำรสร้ำงควำมอบอุ่นและควำมมั่นคงให้ครอบครัว และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรทำงำนและ
ชีวิตส่วนตัว
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- 18 2) กำรพัฒนำศักยภำพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ
โดยในช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนำกำรที่สมวัยในทุกด้ำน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะกำรเรียนรู้ทักษะชีวิต
สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภำยใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงำนให้มีกำรพัฒนำยกระดับสมรรถนะฝีมือ
แรงงำนเพื่อสร้ ำงผลิ ตภำพเพิ่ มให้ กับ ประเทศ วัยผู้ สู งอำยุให้ มีกำรทำงำนที่เหมำะสมตำมศั กยภำพและ
ประสบกำรณ์ มีรำยได้ในกำรดำรงชีวิต มีกำรสร้ำงเสริมและฟื้นฟูสุขภำพเพื่อป้องกันหรือชะลอควำมทุพพล
ภำพและโรคเรื้อรังต่ำงๆ ที่ก่อให้เกิดภำระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริกำรสุขภำพ
3) กำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
โดยสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนรำยได้และกำรออม กระจำยทรัพยำกรให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งในด้ำนบริกำร
สำธำรณะขั้ น พื้ น ฐำน และฐำนทรั พ ยำกรต่ ำ งๆ โดยเฉพำะกลุ่ ม ผู้ มี ร ำยได้ น้ อ ยและกลุ่ ม ด้ อ ยโอกำส
เช่น กำรเข้ำถึงปัจจัยกำรผลิต/ที่ดินทำกินของเกษตรรำยย่อย กำรได้รับบริกำรด้ำนกำรศึกษำและสำธำรณสุข
ที่มีคุณภำพของเด็กยำกจน และกำรสร้ำงหลักประกันทำงรำยได้ให้ กับแรงงำนนอกระบบที่มีรำยได้น้ อย
เป็ น ต้ น รวมทั้ ง กำรจั ด รู ป แบบสวัส ดิก ำรพื้ น ฐำนที่ จำเป็ นและเหมำะสมตำมกลุ่ ม เป้ ำหมำย (customize
welfare) ที่คำนึงถึงฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่ำงกัน โดยมีแนวทำงกำรรับภำระค่ำใช้จ่ำยร่วมกัน
(cost sharing)
4) กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุ ณภำพ เท่ำเทียมและทั่วถึง
โดยกำรปฏิรูปโครงสร้ำงและระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ จัดโครงสร้ำงจัดกำรกำรศึกษำใหม่เพื่อสร้ำงควำม
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลลั พ ธ์ (Accountability) ปฏิ รู ป ระบบกำรคลั ง ด้ ำ นกำรศึ ก ษำเพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภำพและ
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำโดยกำรจัดสรรงบประมำณตรงสู่ผู้ เรียน ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกภำคเอกชน
ในกำรจัดกำรศึกษำ ปรับระบบกำรผลิตและพัฒนำครูผู้สอน พัฒนำระบบกำรประเมินและกำรรับรองคุณภำพ
ที่เน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน โดยมุ่งจัดกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำรวิจัยและกำรใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้
5) กำรพัฒนำระบบสุขภำพ บูรณำกำรระบบหลักประกันสุขภำพภำครัฐ 3 กองทุน
เพื่อให้เกิดควำมเป็นเอกภำพในกำรบริหำรจัดกำร มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ และลดควำม
เหลื่อมล้ำในระบบหลักประกันสุขภำพภำครัฐ พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพด้วยกำรมีและกำรใช้ระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรทรัพยำกรด้ำนสำธำรณสุข กำรส่งเสริมกำรอภิบำลระบบสุขภำพในลักษณะที่มี
กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน กำรสนับสนุนควำมร่วมมือกันระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนในกำรพัฒนำระบบ
บริกำรที่มีกำรลงทุนและใช้ทรัพยำกรร่วมกัน กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรแพทย์
เพื่อรองรับกำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุ รวมทั้งกำรสร้ำงโอกำสในกำรเป็นศูนย์กลำงสุขภำพนำนำชำติทั้งในด้ำน
ศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลำงบริกำรเพื่อส่งเสริมสุขภำพ (Wellness Hub)
โดยนำรำยได้กลับมำใช้ยกระดับคุณภำพบริกำรสำธำรณสุขในประเทศ ตลอดจนส่งเสริมกำรให้ควำมสำคัญกับมิติ
สุขภำพ ในทุกนโยบำยสำธำรณะ (Health in All Policies) เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและตระหนักถึงผลกระทบของ
นโยบำยสำธำรณะที่มีต่อสุขภำพของประชำชน
6) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสั งคมและทุนทำงวัฒนธรรม โดยกำร
ฟื้นฟูบทบำทสถำบันศำสนำในกำรส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมตำมหลักคำสอนทำงศำสนำกำรธำรง
รักษำวัฒนธรรมที่ดีงำมเพื่อเป็นฐำนรำกที่เข้มแข็งในสังคมท่ำมกลำงวัฒนธรรมที่หลำกหลำย และกำรบริหำร
จัดกำรทุนทำงวัฒนธรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ
2.3.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและ
พัฒนำทุนศักยภำพมนุษย์ ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
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- 19 1) เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
1.1) คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะและควำมรู้ควำมสำมำรถที่จะเป็น ฐำนใน
กำรพัฒนำประเทศ เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรเต็มตำมศักยภำพ สำมำรถเติบโตเป็นคนดี มีคุณภำพ และทำ
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม เด็กวัยเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำนและมีทักษะกำรเรียนรู้ในเชิงคิดสังเครำะห์ สร้ำงสรรค์
ต่อยอดไปสู่ กำรสร้ ำงนวัตกรรมควำมรู้ มีทักษะชีวิตและอำชีพ ทักษะทำงกำรเงิ น ทักษะสำรสนเทศ สื่ อและ
เทคโนโลยีวัยแรงงำน เพิ่มสมรรถนะทั้งควำมรู้ ทักษะ คุณลักษณะให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดงำน
มีควำมรู้และทักษะกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินที่เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ วัยสูงอำยุ มีงำนทำ
และรำยได้ที่เหมำะสมกับศักยภำพผู้สูงอำยุ
1.2) คนไทยมีกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง
ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
1.3) คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทำงสุขภำพที่ลดลงและมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
1.4) คนไทยมีจิตสำนึกพลเมืองที่มีทัศนคติและพฤติกรรมที่มีประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่ำนิยมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคมไทย
1.5) เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพื้นฐำนทำงสังคมของภำครัฐ
2) แนวทำงกำรพัฒนำ
2.1) พัฒนำศักยภำพคนทุกกลุ่มวัยให้มีทักษะและควำมรู้ควำม สำมำรถ
โดยส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีกำรพัฒนำทักษะสมองและทักษะทำงสังคมที่เหมำะสม พัฒนำเด็กวัยเรียนให้มีทักษะ
กำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทักษะกำรทำงำนและกำรใช้ชีวิตที่พร้อมเข้ำสู่ตลำด
งำน ส่งเสริมแรงงำนให้มีควำมรู้และทักษะในกำรประกอบอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร ทั้งทักษะขั้น
พื้น ฐำน ทักษะเฉพำะในวิช ำชีพ และทักษะในกำรเป็นผู้ ประกอบกำรรำยใหม่ พัฒ นำศักยภำพของกลุ่ ม
ผู้สูงอำยุให้มีโอกำสเข้ำสู่ตลำดงำนเพิ่มขึ้น
2.2) ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและสร้ำงสภำพแวดล้ อมที่เอื้อต่อกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
- ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ โดยขยำยผลควำมร่ว มมือ
ระหว่ำงสถำบันอำชีวศึกษำ สถำบันอุดมศึกษำ ภำคเอกชน และผู้เชี่ยวชำญทั้งในและต่ำงประเทศในกำรพัฒนำ
สำขำที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน กำรนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน รวมทั้ง
ขยำยกำรจัดทำและกำรใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะให้มำกขึ้น
- ส่งเสริมมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ส ถำนประกอบกำรขนำดกลำงที่มี
ศักยภำพเข้ำร่วมระบบทวิภำคี หรือสหกิจศึกษำ รวมทั้งสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับผู้ประกอบกำร ครูฝึกหรือ
ครูพี่เลี้ยงให้ทรำบถึงบทบำทในกำรร่วมวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ และกำรติดตำม
ประเมินผลผู้เรียน
- พัฒนำคุณภำพครู โดยปรับหลักสูตรกำรผลิตครูให้ อิงสมรรถนะมีจิต
วิญญำณควำมเป็นครูให้เป็นผู้แนะนำรวมทั้งศึกษำแนวทำงกำรกำหนด “สมรรถนะครูระดับชำติ” ที่จะนำไปสู่
กำรออกแบบวิชำชีพครูทั้งระบบ ตั้งแต่หลักสูตรกำรผลิตครูใหม่ กำรพัฒนำครูประจำกำร กำรประเมินวิทยฐำนะ
ทำงวิชำชีพ กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของครู
- พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยให้เอื้อต่อคนทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึง
ได้ง่ำย สะดวกทั่ว ถึง ไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ มีกำรจัดทำสื่ อระบบกำรเรียนรู้โ ดยใช้สื่ ออิเล็ กทรอนิ ก ส์
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- 20 ที่สำมำรถใช้งำนผ่ ำนระบบอุป กรณ์สื่ อสำรเคลื่ อนที่ รวมถึงใช้มำตรกำรทำงภำษีจูงใจให้ภ ำคเอกชนผลิ ต
หนังสือ สื่อกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพและรำคำถูก
- ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงบ้ำน วัด โรงเรียน ในกำรพัฒนำแหล่ง
กำรเรียนรู้มีชีวิตในชุมชนและให้มีกำรใช้ประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ อำทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดโบรำณสถำน อุทยำน
ประวัติศำสตร์ โรงเรียนผู้สูงอำยุ และกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ทำงสังคมที่แสดงถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรม จำรีต
ประเพณี ศิลปหัตถกรรมที่สืบทอดมำจำกอดีต รวมทั้งพัฒนำระบบจัดกำรควำมรู้บนฐำนนวัตกรรมกำรเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญำท้องถิ่นและภูมิสังคม
2.3) หล่ อหลอมคนไทยให้ มี ควำมเป็น พลเมือ งที่ ดีตำมบรรทัดฐำนของ
สังคมและส่งเสริมให้ภำคธุรกิจทำธุรกิจเพื่อสังคม โดยสร้ำงค่ำนิยมในกำรดำเนินชีวิต กำรศึกษำ และกำร
ทำงำนตำมบรรทัดฐำนของสังคม โดยกำรปลูกฝังและหล่อหลอมสมำชิกในครอบครัวให้มีควำมเอื้ออำทร
กำรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีคุณธรรมจริยธรรม สถำบันกำรศึกษำมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม ปรัชญำชีวิต มีกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมค่ำนิยมกำรทำงำนที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมทำงำนเป็นทีม มีระเบียบวินัย ยอมรับควำมคิดเห็นต่ำง ควำมมุมำนะในกำรแสวงหำควำมรู้
2.4) ให้ควำมช่วยเหลือทำงสังคมเพื่อเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้ำหมำยประชำกร
ร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต่ำสุด ให้ได้รับกำรศึกษำที่สูงขึ้นและพัฒนำทักษะฝีมือเพื่อสร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพ
และยกระดั บ รำยได้ ให้ ไ ด้ รั บ กำรคุ้ ม ครองทำงสั ง คม (Social Protection) และสวั ส ดิ ก ำร (Welfare)
ที่เหมำะสมอย่ ำงทั่ว ถึงและเป็ น ธรรม สร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้ แก่กลุ่ มเป้ำหมำยฯ
อย่ำงต่อเนื่องและมีคุณภำพโดยไม่ถูกจำกัดศักยภำพจำกสภำพครอบครัว พื้นที่ และสภำพร่ำงกำย โดยกำร
พัฒนำศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน กำรดูแลและป้องกันนักเรียนที่ยำกจนที่อำศัยในพื้นที่ห่ำงไกล
โรงเรียน ไม่ให้เด็กออกจำกโรงเรียนกลำงคันโดยให้ควำมช่วยเหลือแก่เด็กนั กเรียนยำกจนที่ครอบคลุมตั้งแต่กำร
สร้ำงรำยได้ของครัวเรือน กำรสนับสนุนค่ำเดินทำงไปยังสถำนศึกษำ กำรให้ทุนกำรศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำ
แก่เด็กเรียนดีและยำกจน โดยมีเงื่อนไขเมื่อจบกำรศึกษำแล้วต้องกลับไปทำงำนที่บ้ำนเกิดและสนับสนุนกำรใช้
เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ในพื้นที่ห่ำงไกล
2.5) กระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐทั้งด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข โครงสร้ำง
พื้นฐำน และกำรจัดสวัสดิกำรในภูมิภำคให้มีควำมครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ รวมทั้ง
กำรจัดสรรทรัพยำกรให้มีกำรกระจำยตัวอย่ำงเป็นธรรม ตลอดจนกำรสร้ำงปัจจัยแวดล้ อมทำงธุรกิจ รวมทั้ง
กฎหมำย กฎระเบียบ ให้เกิดกำรแข่งขันที่เป็นธรรม
เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยและแนวทำงกำรพัฒนำภำยใต้มิติด้ำนสังคมข้ำงต้น
กระทรวงศึกษำธิกำรควรมีกำรกำหนดเป้ำหมำยหรือแนวทำงกำรดำเนินงำนให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ห รือ
ผลกระทบ ภำยใต้ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อให้ผู้เรียนและสถำนศึกษำในส่วน
ภูมิภำค/ชนบท ได้รับกำรยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ เกิดควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำทุก
ระดับ ทุกประเภท โดยเฉพำะระดับก่อนประถมศึกษำ ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนต้น โดยประสำน
ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำในจังหวัด/ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำย และควรกำหนดให้ระบบและวิธีกำร
ส่งเสริม คัดเลือกเพื่อกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น ได้รับกำรปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำให้เกิดควำมเป็นธรรมควำม
เสมอภำคแก่นักเรียน นักศึกษำทุกระดับทุกประเภทกำรศึกษำ รวมทั้งควรกำหนดให้ผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำ
อุดมศึกษำมีปริมำณเหมำะสมสอดคล้องในสำขำควำมต้องกำรแต่ละสำยอำชีพ มีองค์ควำมรู้และทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีเจตคติและคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์
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- 21 2.4 มิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
2.4.1 ยุทธศำสตร์ชำติ : ยุทธศำสตร์กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล มีควำมคุ้มค่ำโปร่งใสและเกิด
ควำมเป็นธรรมในกำรให้บริกำรสำธำรณะ และเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทำงและบริบทกำรเปลี่ยนแปลงของ
โลก ซึ่งมีแนวทำงในกำรดำเนินงำนที่สำคัญคือ กำรเพิ่มประสิทธิภำพภำครัฐโดยกำรปรับโครงสร้ำงระบบ
รำชกำรให้ ส ำมำรถตอบสนองกำรเปลี่ ยนแปลงและควำมต้ อ งกำรของประชำชน ได้อย่ำงรวดเร็ว และมี
ประสิ ท ธิ ภ ำพ เช่ น พั ฒ นำ e-government และ e-service เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภ ำพในกำรท ำงำนและกำร
ให้ บริ กำร เป็ นต้น และพัฒนำและบริ หำรกำลั งคนภำครัฐ เพื่อ ปรับบทบำทให้ ส อดคล้ องกับภำรกิจ ที่ มี อ ยู่
และเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน เช่น พัฒนำหลักสูตรและดำเนินกำรฝึกอบรมต่ำงๆ จัดทำร่ำง
ยุทธศำสตร์บริหำรกำลังคนภำครัฐ วิเครำะห์อัตรำกำลังคนภำครัฐตำมยุทธศำสตร์ประเทศ เป็นต้น รวมทั้งลด
ปั ญหำคอร์ รั ปชั่ น เพื่อสร้ ำงควำมโปร่ งใสในกำรบริ หำรจั ดกำรภำครั ฐ และสร้ำงควำมเชื่ อมั่ นศรั ทธำ ในกำร
บริหำรงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เช่น สร้ำงและใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน และลดขั้นตอนในกำร
ท ำงำน น ำระบบ ICT มำใช้ ใ นกำรด ำเนิ น งำน ตลอดจนปฏิ รู ป กฎหมำยให้ ทั น สมั ย เพื่ อ เสริ ม สร้ ำ งขี ด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
2.4.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศำสตร์กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐและธรรมำภิบำลในสังคมไทย
1) เป้ำหมำย
1.1) เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของภำครัฐและ
ประสิทธิภำพในกำรประกอบธุรกิจของประเทศ ให้อยู่ในอันดับสองของอำเซียน
1.2) เพิ่มจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ที่มีกำรบริหำร
จัดกำรที่ดี
1.3) เพิ่มคะแนนดัชนีภำพลักษณ์คอร์รัปชั่นอยู่สูงกว่ำร้อยละ 50
1.4) ลดข้อร้องเรียนของประชำชนที่ไม่ได้รับกำรอำนวยควำมยุติธรรม
อย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม
2) แนวทำงกำรพัฒนำ
2.1) ปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำน บทบำท ภำรกิจ และคุณภำพบุคลำกร
ภำครัฐ ให้มีควำมโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนำดที่เหมำะสม เกิดควำมคุ้มค่ำ สำมำรถให้บริกำรประชำชน
ในรูปแบบทำงเลื อกที่หลำกหลำยและมีคุณภำพ โดยกำหนดภำรกิจขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของกำรบริ หำร
รำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน พัฒนำบุคลำกรและปฏิรูประบบบริหำร
จัดกำรกำลังคนภำครัฐให้มีประสิทธิภำพ มีควำมรู้ควำมสำมำรถสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัลจัดทำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำรัฐวิสำหกิจในระยะยำวให้มีควำมชัดเจนและสำมำรถปฏิบัติได้จริง
2.2) ปรั บ ปรุ ง กระบวนกำรงบประมำณ และสร้ ำ งกลไกในกำรติดตำม
ตรวจสอบกำรเงินกำรคลั งภำครั ฐ เพื่อให้ กำรจัดสรรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณมีประสิ ทธิภำพ และให้ ภ ำค
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจกระบวนกำรงบประมำณ โดยแก้ไขพระรำชบัญญัติ วิธีกำรงบประมำณ
พ.ศ. 2502 และกฎหมำยที่ เกี่ ย วข้ อง เช่ น พระรำชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริ ห ำรรำชกำรแผ่ น ดิ น พ.ศ. 2534
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร พ.ศ. 2551 รวมทั้งปรับปรุง
กระบวนกำรจัดทำแผนพัฒนำระดับพื้นที่ให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับจังหวัด ซึ่งคำของบประมำณ
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ให้ปรับปรุงระบบติดตำมประเมินผลให้สำมำรถวัดผลสัมฤทธิ์กำรใช้จ่ำยงบประมำณได้อย่ำงแท้จริง
2.3) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพและยกระดั บ กำรให้ บ ริ ก ำรสำธำรณะให้ ไ ด้
มำตรฐำนสำกล โดยปรั บ รู ป แบบและวิ ธี ด ำเนิ น กำรของภำครั ฐ ให้ มี ค วำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ งรั ฐ เอกชน
ประชำสังคม ในลักษณะรูปแบบประชำรัฐ ปรับรูปแบบกำรให้บริกำรของรัฐจำกรูปแบบเดิมไปสู่กำรให้บริกำร
ผ่ำนระบบดิจิทัลอย่ำงเป็นระบบ สร้ำงระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนกลำงของภำครัฐและเอกชน (Data Center)
ผ่ำนบริกำรเครือข่ำยภำครัฐบูรณำกำรข้อมูลข้ำมหน่วยงำนผ่ำนระบบดิจิทัลรองรับกำรใช้ ประโยชน์จำกข้อมูล
ภำครัฐร่วมกัน
2.4) ป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบเพื่ อ ให้
สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม โดยปลูกฝังจิตสำนึกและค่ำนิยมที่ดีของสังคมไทยให้กับเด็กและเยำวชน
ผ่ำนกลไกครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สื่อมวลชน และเครือข่ำยทำงสังคม ยกระดับมำตรฐำนจริยธรรมของ
ข้ ำ รำชกำรและเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ ผ่ ำ นกลไกกำรบริ ห ำรงำนบุ ค คล วำงระบบและกระบวนกำรจั ด กำร
ต่อกำรทุจริตให้มีประสิทธิภำพ
2.4.3 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 : ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำหลักสูตรกำร
เรียนกำรสอน กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล ยุทธศำสตร์ยกระดับคุณภำพมำตรฐำนวิชำชีพครู
คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ยุทธศำสตร์ผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรม รองรับ
ควำมต้องกำรของตลำดงำนและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศำสตร์พัฒนำคุณภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำร
เรี ย นรู้ ยุ ทธศำสตร์ พัฒ นำระบบบริ ห ำรจั ด กำร และกำรมีส่ ว นร่ว มในกำรจั ดกำรศึ ก ษำของทุ กภำคส่ ว น
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบกำรเงินเพื่อกำรศึกษำ
1) ควำมคำดหวัง :
1.1) ลดควำมแตกต่ำงในคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำระหว่ำงสถำนศึกษำ
1.2) เพิ่มโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
และมำตรฐำน
1.3) กระจำยอำนำจและควำมรับผิดชอบไปสู่สถำนศึกษำเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
1.4) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพและลดควำมสู ญ เปล่ ำ ของกำรบริ ห ำรจั ด กำร
เพื่อรองรับกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมภำยใต้กำกับของรัฐ
1.5) สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรระดมทุนและกำรสนองทุนเพื่อกำรศึกษำ
จำกทุกภำคส่วนของสังคม
2) มำตรกำร :
2.1) ออกแบบและพัฒนำโครงสร้ำงระบบข้อมูลและสำรสนเทศที่บูรณำกำร
และเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนส่วนกลำง หน่วยงำนส่วนภูมิภำค และสถำนศึกษำ ภำยในหน่วยงำนและ
ระหว่ำงหน่วยงำน เพื่อกำรกำกับ ติดตำมประเมินผล กำรบริหำรจัดกำร และกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยของ
ผู้บริหำร พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่บูรณำกำรและเชื่อมโยงกับระบบกำรประกันคุณภำพภำยในกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก กำรติดตำมประเมินผลของหน่วยงำนส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค
2.2) จัดทำแผนที่ตั้งสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยใช้ระบบ GIS เพื่อกำหนด
จ ำนวนและที่ตั้งสถำนศึก ษำที่ เหมำะสม สอดคล้ องกับ ควำมต้ องกำรของผู้ เรีย น จัดทำแผนและขั้ นตอน
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แตกต่ำงของคุณภำพและมำตรฐำนระหว่ำงสถำนศึกษำ
2.3) ส่ งเสริมให้ ส ถำบันอำชีว ศึกษำ/สถำบันอุดมศึกษำผลิ ตและพัฒ นำ
กำลังคนในสำขำที่มีควำมเชี่ยวชำญ เพื่อให้สถำบันมีขนำดและจำนวนกำรผลิตที่สอดคล้องกับจำนวนผู้เรียนที่
มีแนวโน้มลดลง รวมทั้งสนับสนุนให้สถำบันอุดมศึกษำทั้งของรับและเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
โดยอำศัยกลไกทำงกำรเงินด้ำนอุปสงค์ ผ่ำนกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรำยได้ในอนำคต
2.4) ปรั บ โครงสร้ ำ งกำรบริ ห ำรรำชกำรส่ ว นกลำง ส่ ว นภู มิ ภ ำค และ
สถำนศึกษำ ตำมแนวทำงกำรกระจำยอำนำจไปสู่ สถำนศึ กษำ รวมทั้งปรั บบทบำทของหน่วยงำนส่ วนกลำง
หน่วยงำนส่วนภูมิภำคให้ทำหน้ำที่เป็นผู้กำกับนโยบำย แผน มำตรฐำน ติดตำมประเมินผล ส่งเสริมสนับสนุน
และกระจำยอำนำจให้สถำนศึกษำทำหน้ำที่เป็นผู้จัดกำรศึกษำ
2.5) ปรับระบบกำรจัดสรรเงินอุดหนุ นรำยหัวของรัฐและเอกชนที่สะท้อน
คุณภำพมำตรฐำน ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ตำมควำมแตกต่ำงของคุณลักษณะสถำนศึกษำและคุณลักษณะของ
ผู้เรียนด้วยควำมเป็นธรรม และส่งเสริมสนับสนุนให้ภำคเอกชนที่มีศักยภำพและควำมพร้อมเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ
2.6) กำหนดแผนควำมต้องกำรกำรผลิตครูใหม่ กำรพัฒนำครูประจำกำร
โดยจ ำแนกตำมสำขำวิช ำที่ข ำดแคลน และกำหนดให้ มี แผนพัฒ นำผู้ บริห ำรสถำนศึ ก ษำ ปรับปรุง แก้ ไ ข
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรบริหำรงำนบุคคลของครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2.7) ปรับเปลี่ยนระบบกำรจัดสรรเงินจำกเดิมที่ จัดสรรผ่ำนด้ำนอุปทำน
หรือสถำนศึกษำ มำเป็นจัดสรรผ่ำนด้ำนอุปสงค์หรือตัวผู้เรียนในสัดส่วนที่เหมำะสม และกำหนดแผนและ
ขั้นตอนกำรเปลี่ยนผ่ำนระบบกำรจั ดสรรเงินเพื่อกำรศึกษำ เพื่อมิให้สถำนศึกษำได้รับผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนระบบกำรจัดสรรเงิน สนับสนุนกำรจัดตั้งกองทุนเงินให้ เปล่ำสำหรับ ผู้เรียนที่ด้อยโอกำสและยำกจน
ให้สำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพมำตรฐำน รวมทั้งออกแบบและพัฒนำระบบบัญชีสถำนศึกษำตำมเกณฑ์
คงค้ำงเพื่อกำรรำยงำนกำรเงิน
2.8) พัฒนำระบบและกลไกกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนของสังคม
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรผลิตและพัฒนำ สื่อ ตำรำ สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน รวมทั้ง
สื่อเพื่อกำรพัฒนำ ผู้บริหำร ครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำแนกตำมระดับ/ประเภทกำรศึกษำ
ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัย
2.9) ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในทุกพื้นที่ โดยกำรจัดตั้งศูนย์ กำร
เรี ยนท้องถิ่น ภูมิปั ญญำท้องถิ่ น ศูนย์ พัฒนำทั กษะ ควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรพั ฒนำคุ ณ ภำพชี วิ ต แก่
ประชำกรทุกช่วงวัย รวมทั้งสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่พิเศษ และพื้นที่ใน
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ตำมควำมเหมำะสมของพื้นที่
เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยและแนวทำงกำรพัฒนำภำยใต้มิติด้ำนบริหำรจัดกำร
ภำครัฐที่มีประสิทธิภำพในข้ำงต้น กระทรวงศึกษำธิกำรควรมีกำรกำหนดเป้ำหมำยหรือแนวทำงกำรดำเนินงำน
ให้ เกิดผลผลิ ต ผลลั พธ์ หรื อผลกระทบภำยใต้ทิ ศทำงกำรพั ฒนำกำรศึ กษำ เพื่อให้ โครงสร้ำงของกำรบริหำร
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ได้รับกำรปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพ มีควำมคล่องตัวโดยกระจำยอำนำจหรือ
มอบอำนำจจำกส่วนกลำงลงไปสู่หน่วยปฏิบัติ ส่วนภูมิภำค กำหนดกลไกและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม
ในกำรจัดกำรศึกษำและสนับสนุนทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ รวมทั้งสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำ
กับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ
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ภาพที่ 1 ผังความเชื่อมโยงสาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561)
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 หัวข้อ
รวม 7 ประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้ (สำนักงำน ก.พ.ร., 2556)

การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน
พัฒนำงำนบริกำรของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐสู่ควำมเป็นเลิศ เพื่อให้ประชำชนมีควำมพึงพอใจ
ต่อคุณภำพกำรให้บริกำร โดยออกแบบกำรบริกำรที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ที่เหมำะสมมำใช้ เพื่อให้ประชำชนสำมำรถใช้บริ กำรได้ง่ำยและหลำกหลำยรูปแบบ เน้นกำรบริกำรเชิงรุ กที่มี
ปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่ำงภำครัฐและประชำชน กำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จอย่ำงแท้จริง พัฒนำระบบกำร
จัดกำรข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภำพ รวมทั้งเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรบริกำรที่เป็นเลิศ
กลยุทธ์
1) พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชน
2) เสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรให้บริกำรที่เป็นเลิศ
3) พัฒนำระบบกำรจัดกำรข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหำควำมเดือนร้อนของประชำชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็น
มืออาชีพ
พัฒนำส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐสู่องค์กำรแห่งควำมเป็นเลิศ โดยเน้นกำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรที่มี
ควำมทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่ำย (Simplicity) มีระบบกำรทำงำนที่คล่องตัว รวดเร็วปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ ในกำรทำงำน เน้ น กำรคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ (Creativity) พัฒ นำขีด สมรรถนะของบุคลำกรใน
องค์กำร เน้นกำรทำงำนที่มีประสิทธิภำพ สร้ำงคุณค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจของรัฐ ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำร
ดำเนินงำนต่ำงๆ และสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
กลยุทธ์
1) พัฒนำหน่วยงำนของรัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง
2) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนและพัฒนำบุคลำกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ระบบรำชกำร
3) เพิ่มผลิตภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยกำรลดต้นทุน และส่งเสริมนวัตกรรม
4) สร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด
วำงระบบกำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์ของรำชกำรอย่ำงครบวงจร โดยคำนึงถึงค่ำใช้จ่ำยที่ ผูกมัด/
ผูกพันติดตำมมำ (Ownership Cost) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม สร้ำงโอกำส และสร้ำงควำม
มั่นคงตำมฐำนะเศรษฐกิจของประเทศ ลดควำมสูญเสียสิ้นเปลืองและเปล่ำประโยชน์ รวมทั้งวำงระบบและ
มำตรกำรที่จะมุ่งเน้นกำรบริหำรสินทรั พย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนคุ้มค่ำ สำมำรถลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยโดยรวม
มีต้นทุนที่ต่ำลงและลดควำมต้องกำรของสินทรัพย์ใหม่ที่ไม่จำเป็น
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- 26 กลยุทธ์
1) บริ หำรสิ น ทรั พย์ ข องภำครั ฐ อย่ ำงครบวงจรเพื่ อ ให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภ ำพ คุ้ มค่ ำ
และสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของภำครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
ส่ ง เสริ ม กำรท ำงำนร่ ว มกั น ภำยในระบบรำชกำรด้ ว ยกั น เองเพื่ อ แก้ ปั ญ หำกำรแยกส่ ว นในกำร
ปฏิบัติงำนระหว่ำงหน่วยงำน รวมถึงกำรวำงระบบควำมสัมพันธ์และประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงรำชกำร
บริหำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบของกำรประสำนควำมร่วมมือที่หลำกหลำย ภำยใต้
วัตถุประสงค์เดียวกัน คือ นำศักยภำพเฉพำะของแต่ล ะหน่วยงำนมำสร้ ำงคุณค่ำให้กับงำนตำมเป้ำหมำย
ที่กำหนดเพื่อขับเคลื่อนนโยบำย/ยุทธศำสตร์ของประเทศและกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ
กลยุทธ์
1) ออกแบบและพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนแบบบูรณำกำร
2) ปรับปรุงควำมสัมพันธ์และประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงรำชกำรบริหำรส่วนกลำง
ส่วนภูมภิ ำค และส่วนท้องถิ่น

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงำนรำชกำรทบทวนบทบำทและภำรกิ จ ของตนให้ มี ค วำมเหมำะสม โดยให้
ควำมสำคัญต่อกำรมีส่วนร่วมของประชำชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำรูปแบบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำครัฐกับภำค
ส่วนอื่น กำรถ่ำยโอนภำรกิจบำงอย่ำงที่ภำครัฐไม่จำเป็นต้องดำเนินงำนเองให้ภำคส่วนอื่น รวมทั้งกำรสร้ำง
ควำมร่วมมือหรือควำมเป็นภำคีหุ้นส่วน (Partnership) ระหว่ำงภำครัฐและภำคส่วนอื่น
กลยุทธ์
1) ทบทวนบทบำทภำรกิจและอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนของรัฐให้เหมำะสม ถ่ำยโอน
ภำรกิจงำนและกิจกรรมที่ภำครัฐไม่จำเป็นต้องปฏิบัติเองให้ภำคส่วนต่ำงๆ
2) ส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรระบบเปิดและกำรสร้ำงเครือข่ำย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
ส่งเสริมและวำงกลไกให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรและสร้ำงควำมโปร่งใส
ในกำรปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งส่งเสริมให้ภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรทำงำนของทำงรำชกำร
ตลอดจนกำรขั บเคลื่ อนยุ ทธศำสตร์ และมำตรกำรในกำรต่ อต้ ำนกำรทุ จริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ให้ บ รรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์
อย่ำงเป็นรูปธรรม
กลยุทธ์
1) ส่งเสริมและวำงกลไกสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร
2) ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์และมำตรกำรในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น

สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ

- 27 -

ก้าวสู่สากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน
เตรียมควำมพร้อมของระบบรำชกำรไทยเพื่อรองรับกำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน รวมทั้งประสำน
พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกัน ในกำรส่ งเสริมและยกระดับธรรมำภิบำลในภำครัฐ ของ ประเทศสมำชิ ก
อำเซียน อันจะนำไปสู่ควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจ ควำมมั่นคงทำงกำรเมือง และควำมเจริญผำสุกของสั งคม
ร่วมกัน
กลยุทธ์
1) พัฒนำระบบบริหำรงำนของหน่วยงำนที่มีควำมสำคัญเชิงยุทธศำตร์เพื่อเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน
2) เสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อยกระดับธรรมำภิบำลในภำครัฐของประเทศ
สมำชิกอำเซียน

แผนยุทธศาสตร์สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (พ.ศ. 2559 - 2564)
แผนยุทธศำสตร์สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2559 - 2564) ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์
ดังนี้ (สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, 2559, หน้ำ 34 – 44)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: จัดทานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์แบบมีส่วนร่วม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้เป็นกรอบการดาเนินงาน
กลยุทธ์
1) กำหนดกรอบกำรศึกษำ โดยพิจำรณำจำกปัจจัย หรือองค์ประกอบในกำรประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ
2) ทบทวนและวิ เ ครำะห์ ผู้ รั บ บริ ก ำรและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภำยใต้ บ ริ บ ทใหม่
ของนโยบำย แผน และมำตรฐำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
3) จัดทำนโยบำย แผน มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ โดยควำม
ร่วมมือของภำคีเครือข่ำย
4) สร้ ำงกลไกกำรขับเคลื่ อนนโยบำย แผน มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรพั ฒ นำ
ทรัพยำกรมนุษย์
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- 28 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
1) พัฒนำบุคลำกรด้วยกระบวนกำร On the job training/ศึกษำดูงำนทั้งในและ
ต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบกำรณ์และเรียนรู้วิทยำกำรสมัยใหม่
2) จัดให้มีกำรประชุมวิชำกำรระดับประเทศและนำนำชำติ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบกำรณ์ในกำรวิจัยและพัฒนำ
3) ผลักดันให้บุคลำกรสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ จัดทำและนำเสนอผลงำนวิจยั
ในงำนประชุมวิชำกำรทั้งในและต่ำงประเทศ
4) สร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยเพื่ อ กำรมี ส่ ว นร่ ว มในกำรท ำวิ จั ย และจั ด ท ำคลั ง ข้ อ มู ล ด้ ำ น
กำรศึกษำและทรัพยำกรมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาระบบประเมินผลการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1) สร้ำงเครือข่ำยกำรประเมินผลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน
2) สร้ำงกลไกกำรติดตำมประเมินผลที่มีประสิทธิผล
3) พั ฒ นำและปรั บ ปรุ ง ฐำนข้ อ มู ล เพื่ อ กำรประเมิ น ผลตำมตั ว ชี้ วั ด และเกณฑ์
กำรประเมินผลที่กำหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์
1) สร้ำงและพัฒนำศักยภำพภำคีเครือข่ำยกำรศึกษำและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ระดับ
จังหวัด เพื่อกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมจัดทำและขับเคลื่อนนโยบำย แผน มำตรฐำนกำรศึกษำและทรัพยำกรมนุษย์
2) วิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ร่วมกันเพื่อกำรวำงแผน พัฒนำ ขับเคลื่อนกำรศึกษำ
และพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
3) ร่ วมติดตำม ร่วมประเมิน เพื่อกำรวำงแผน พัฒนำ ขับเคลื่ อนกำรศึ กษำและ
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
กลยุทธ์
1) ปรั บโครงสร้ ำงองค์ กรและอั ตรำก ำลั งให้ ส อดคล้ องกับกำรเปลี่ ยนแปลงและ
ภำรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2) พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและควำม
ต้องกำรขององค์กร
3) พัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมผำสุกในกำรทำงำน
4) พั ฒ นำระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำรเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพ
ขององค์กรและบุคลำกร
5) พัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กรให้มีประสิทธิภำพ
6) พัฒนำวัฒนธรรมกำรทำงำนที่เน้นคุณธรรมและควำมโปร่งใส
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- 29 7) ออกแบบและพัฒนำระบบมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
8) ติดตำมและประเมินผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรและบุคลำกร

แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(มาตรา 44) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1. ที่มา
1.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
1.1.1 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
 มำตรำ 3/1 บั ญ ญั ติ ว่ ำ “กำรบริ ห ำรรำชกำรต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข
ของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ควำมมีประสิทธิภำพ ควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ กำรลด
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กำรลดภำรกิจและยุบเลิกหน่วยงำนที่ไม่จำเป็น กำรกระจำยภำรกิจและทรัพยำกรให้แก่
ท้องถิ่น กำรกระจำยอำนำจตัดสินใจ กำรอำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงำน กำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำร จึงเป็นแนวทำงหนึ่งที่จำเป็นอย่ำงยิ่งเพื่อให้กำร
บริหำรรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถตอบสนองตำมควำมต้องกำรของประชำชน ในกำร
ปฏิบั ติห น้ ำที่ของส่ ว นรำชกำรต้ อ งใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งให้คำนึงถึงควำม
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติรำชกำร กำรมีส่วนร่วมของประชำชน กำรเปิดเผยข้อมูล กำรติดตำมตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ทั้งนี้ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละภำรกิจ”
1.1.2 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 มำตรำ 12 กำหนดว่ำเพื่ อประโยชน์ ในกำรปฏิ บัติ รำชกำรให้ เ กิ ดผลสั ม ฤทธิ์
ก.พ.ร. อำจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดมำตรกำรกำกับกำรปฏิบัติรำชกำร โดยวิธีกำรจัดทำควำมตกลง
เป็นลำยลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีกำรอื่นใด เพื่อแสดงควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำร
 มำตรำ 45 ก ำหนดให้ ส่ ว นรำชกำรจั ด ให้ มี ค ณะผู้ ป ระเมิ น อิ ส ระด ำเนิ น กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมพึงพอใจ
ของประชำชนผู้รับบริกำร ควำมคุ้มค่ำในภำรกิจ ทั้งนี้ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำที่ ก.พ.ร. กำหนด
1.2 การประเมิ น ส่ ว นราชการและจั ง หวั ด ตามค าสั่ ง หั ว หน้ า คสช. เรื่ อ ง มาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
1.2.1 คำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 5/2559
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว)
พุทธศักรำช 2557 หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ โดยควำมเห็นชอบของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
ได้ออกคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 5/2559 เรื่อง มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำร เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิรูประบบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน มีบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2559
1.2.2 มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษำยน 2559
เห็นชอบกำรประเมินโดยแบบประเมินข้ำรำชกำรพลเรือนในควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำรและ
แบบประเมินส่วนรำชกำร ตำมคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 5/2559 และให้นำแบบประเมินฯ
นี้ไปใช้ในกำรประเมินข้ำรำชกำรและกำรประเมินส่วนรำชกำรในรอบกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558
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- 30 แบบประเมิน ส่ว นรำชกำรตำมคำสั่ง หัว หน้ำ คสช. มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นำระบบกำร
ดำเนิ น งำนของส่ ว นรำชกำรในกำรขับ เคลื่ อนภำรกิจส ำคัญของรัฐ บำล กำรแก้ไขปัญหำและกำรอำนวย
ควำมสะดวกแก่ประชำชน และเพื่อเพิ่มศักยภำพของส่วนรำชกำรในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศ
1.3 การประเมิ น ส่ ว นราชการและจั ง หวั ด ตามค าสั่ ง หั ว หน้า คสช. เรื่ อ ง มาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ตารางที่ 1 ประเมินส่วนราชการและจังหวัด ตามคาสั่งหัวหน้า คสช. เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ
กรอบการประเมินผลส่วนราชการตามคารับรองฯ
มิติภายนอก
การประเมิน
ประสิทธิผล

การประเมินคุณภาพ
มิติภายใน
การประเมิน
ประสิทธิภาพ

การพัฒนาองค์การ

ประเด็นการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการ
1. ตัวชี้วัดภำรกิจหลักของกระทรวงตำม
แนวทำงกำรขับเคลื่อนประเทศ /แผน
ยุทธศำสตร์กระทรวง และ ตัวชี้วัด
ระหว่ำงกระทรวงที่มีเป้ำหมำยร่วมกัน
(Joint KPIs) และ ตัวชี้วัดร่วมระหว่ำง
กระทรวงและจังหวัด (Function-Area
KPIs) ตำมนโยบำยสำคัญของรัฐบำล
2. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
3. กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
4. กำรประหยัดพลังงำน
5. กำรประหยัดน้ำ
6. กำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบ
สำรสนเทศภำครัฐ
7. กำรพัฒนำสมรรถนะองค์กำร
8. ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำน

การประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
องค์ประกอบการประเมิน
1. ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำมหลัก
ภำรกิจพื้นฐำน (Functional Based)
2. ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำมหลัก
ภำรกิจยุทธศำสตร์ที่ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ
(Agenda Based)
3. ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำมหลัก
ภำรกิจพื้นที่หรือกำรบูรณำกำรกำรดำเนินงำน
หลำยพื้นที่หรือหลำยหน่วยงำน (Area Based)
4. ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและ
พัฒนำนวัตกรรมและกำรให้บริกำรประชำชน
หรือหน่วยงำนของรัฐ (Innovation Based)

5. ศักยภำพในกำรเป็นส่วนรำชกำรที่มี
ควำมสำคัญเชิงยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ
ประเทศ (Potential Based)
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- 31 1.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการกับการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการกับการประเมิน
ส่วนราชการ
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
1. เป็นระบบกำรวัดผลสัมฤทธิ์ ที่มีกำรลง
1. เป็นระบบกำรวัดผลสัมฤทธิ์ที่เชื่อมโยงจำกยุทธศำสตร์ชำติ
นำมเป็นลำยลักษณ์อักษร มีคณะกรรมกำร แผนฯ 12 แนวทำงกำรพัฒนำ ประเทศไทย 4.0 และกำรพัฒนำ
เจรจำฯ เป็นผู้พิจำรณำตัวชี้วัด น้ำหนัก
ที่ยั่งยืน (SDG) ที่กำหนด ค่ำเป้ำหมำยชัดเจน ทำให้สำมำรถวัดผล
และเกณฑ์กำรให้คะแนนกับส่วนรำชกำร
ไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ เป็นกำร top down โดยไม่มีขั้นตอน
กำรเจรจำตัวชี้วัดกับส่วนรำชกำร
2. ตัวชี้วัดและเป้ำหมำยของหน่วยงำนกลำง 2. มีกำรบูรณำกำรตัวชี้วัดระหว่ำงหน่วยงำนกลำงของสำนักงบประมำณ
ไม่ได้มีกำรบูรณำกำรร่วมกัน ทำให้ไม่
สศช และสำนักงำน ก.พ.ร.ในเอกสำรงบประมำณเป็นตัวชี้วัดเดียวกัน และ
สำมำรถเชื่อมโยงสูเ่ ป้ำหมำยระดับชำติได้
มีควำมเชื่อมโยงจำกยุทธศำสตร์ชำติ แผนฯ 12 แนวทำงกำรพัฒนำ
ประเทศไทย 4.0 และกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDG)
3. ข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี สำมำรถประเมินผลผ่ำนระบบ online
ทำให้รวดเร็วและทันต่อสถำนกำรณ์
4. ยกเลิกตัวชี้วัดที่มีเจ้ำภำพ ยกเว้นตัวชี้วัดประสิทธิภำพของกำรเบิก
จ่ำยเงิน สำหรับตัวชี้วัด เรื่องระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส สำนักงำน
ก.พ.ร. จะเป็นผู้รับผลกำรประเมินจำก ปปช. เพื่อรำยงำนต่อนำยกรัฐมนตรี
พร้อมกับกำรประเมินของสำนักงำน ก.พ.ร. ตำมมำตรำ 44
3. กำรประเมินผลเป็นรำยปี
5. มีกำรประเมิน 2 รอบ สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนนโยบำย
สำคัญของรัฐบำลและสำมำรถนำผลประเมินไปใช้ประกอบกำรให้คณ
ุ ให้
โทษต่อหน่วยงำน ลดควำมซ้ำซ้อนและภำระกับส่วนรำชกำร
คารับรองการปฏิบัติราชการ

2. กรอบการประเมินส่วนราชการและจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ประจาปี
งบประมาณ 2560
ใช้กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรแทนกำรจัดทำ
คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อให้สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนนโยบำย
สำคัญของรัฐบำล สำมำรถนำผลงำนไปใช้ประกอบกำรให้คุณให้โทษต่อหน่วยงำนและผู้บริหำร ลดควำมซ้ำซ้อน
และภำระต่อส่วนรำชกำร โดยปรับกรอบกำรประเมินผล และระยะเวลำในกำรประเมิน ดังนี้
ตารางที่ 3 กรอบการประเมินส่วนราชการและจังหวัด
องค์ประกอบการประเมิน

น้าหนัก

ประเด็นการประเมิน

1. ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำม
หลักภำรกิจพื้นฐำน งำนประจำงำน
ตำมหน้ำที่ปกติ หรืองำนตำมหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบหลัก งำนตำมกฎหมำย

100

1. กำรดำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพื้นฐำน งำนประจำ
งำนตำมหน้ำที่ปกติ หรืองำนตำมหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบหลัก
2. กำรดำเนินงำนตำมกฎหมำย

จานวน
ตัวชี้วัด
ไม่เกิน 5
ตัวชี้วัด
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- 32 องค์ประกอบการประเมิน

น้าหนัก

กฎ นโยบำยของรัฐบำล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี (Functional Based)
2. ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำม
หลักภำรกิจยุทธศำสตร์ แนวทำงปฏิรูป
ภำครัฐ นโยบำยเร่งด่วน หรือภำรกิจที่
ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ (Agenda
Based)

100

3. ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำม
หลักภำรกิจพืน้ ที่/ท้องถิ่น ภูมิภำค
จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือกำรบูรณำกำร
กำรดำเนินงำนหลำยพื้นที่หรือหลำย
หน่วยงำน
(Area Based) (ถ้ำไม่มีภำรกิจนี้ ไม่
ต้องประเมิน)
4. ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
และพัฒนำนวัตกรรม
ในกำรบริหำรจัดกำรระบบงำน
งบประมำณ ทรัพยำกรบุคคล และกำร
ให้บริกำรประชำชนหรือหน่วยงำน
ของรัฐ (Innovation Based)

100

5. ศักยภำพในกำรเป็นส่วนรำชกำรที่มี
ควำมสำคัญเชิงยุทธศำสตร์เพื่อกำร
พัฒนำประเทศ ตำมแผนหรือนโยบำย
ระดับชำติ นโยบำยของรัฐบำล
(Potential Based) ประกอบกับผล
กำรประเมินโดยองค์กรภำยในและ
ภำยนอกประเทศ

100

100

ประเด็นการประเมิน

จานวน
ตัวชี้วัด

3. กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนของรัฐบำล
และมติคณะรัฐมนตรี
4. กำรดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติและแผนยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน
1. กำรดำเนินกำรข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี
ไม่เกิน 3
2. กำรดำเนินกำรตำมวำระกำรขับเคลื่อนและกำร
ตัวชี้วัด
ปฏิรูปประเทศ
3. กำรแก้ไขปัญหำสำคัญเฉพำะเรือ่ งหรือภำรกิจที่
ได้รับมอบหมำยพิเศษจำกนำยกรัฐมนตรี/
รองนำยกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีที่กำกับและติดตำมกำร
ปฏิบัติรำชกำร
4. กำรสร้ำงควำมรับรูค้ วำมเข้ำใจแก่ประชำชน
(บังคับเฉพำะส่วนรำชกำร)
1. กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจในพื้นที่/ท้องถิ่น
ไม่เกิน 2
ภูมิภำค จังหวัด กลุ่มจังหวัด
ตัวชี้วัด
2. กำรบูรณำกำรระบบกำรปฏิบัตงิ ำนร่วมกันหลำย
หน่วยงำนที่มีภำรกิจร่วมกันในพื้นที่
3. กำรบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำง
กระทรวง/หน่วยงำน/จังหวัด
4. กำรดำเนินกำรตำมนโยบำยประชำรัฐ
1. ข้อเสนอกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของหน่วยงำน ไม่เกิน 3
(1) ข้อเสนอกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของ
ตัวชี้วัด
หน่วยงำนในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรพัฒนำนวัตกรรมใน
กำรบริหำรจัดกำร ระบบงำน งบประมำณ ทรัพยำกร
บุคคล ควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กร เทคโนโลยี
ฐำนข้อมูล กฎหมำย กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
องค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล พร้อมผลงำนที่จะส่ง
มอบแยกตำมรำยไตรมำส
(2) ผลงำนที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งรำงวัลที่ได้รับจำก
องค์กรภำยในหรือภำยนอกประเทศ(ถ้ำมี)
2. กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมในกำร
ให้บริกำรประชำชนหรือหน่วยงำนของรัฐ
3. กำรจัดกำรข้อร้องเรียนหรือเรื่องรำวร้องทุกข์ (ถ้ำมี)
4. ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (บังคับ)
1. กำรจัดทำและดำเนินกำรตำมแผนกำรขับเคลื่อน
1 ตัวชี้วัด
ยุทธศำสตร์ชำติ (บังคับ)
(1) กำรจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
ตำมภำรกิจ/บทบำท ของส่วนรำชกำร
(2) ผลงำนที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละไตรมำส รวมทั้งผล
กำรประเมินจำกองค์กรภำยในหรือภำยนอกประเทศ
(ถ้ำมี)
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- 33 การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งการประเมิ น ส่ ว นราชการตามมาตรการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
ความแตกต่างระหว่างการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ปี 2559
ปี 2560
1. ตัวชี้วัดสำหรับกำรประเมินในองค์ประกอบที่ 1
1. ตัวชี้วัดสำหรับกำรประเมินในองค์ประกอบที่ 1 ภำรกิจหลักฯ
ภำรกิจหลักฯ (Functional Based) มำจำกกำร
(Functional Based) เชื่อมโยงมำจำกยุทธศำสตร์ชำติ แผนฯ
เชื่อมโยงตัวชี้วัดจำกคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรฯ
12 แนวทำงกำรพัฒนำ ประเทศไทย 4.0 และกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ประจำปีงบประมำณ 2559 ที่ผ่ำนกำรเจรจำฯ จำก
(SDG) ที่กำหนดค่ำเป้ำหมำยชัดเจน ทำให้สำมำรถวัดผลไปยัง
คณะกรรมกำรเจรจำข้อตกลงฯ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ เป็นกำร top down โดยไม่มีขั้นตอน
กำรเจรจำตัวชี้วัดกับส่วนรำชกำร
2. ทอนค่ำเป้ำหมำยจำกคำรับรองฯ ซึ่งเป็นค่ำ
2. กำหนดค่ำเป้ำหมำยรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ตั้งแต่ต้น
เป้ำหมำยทั้งปี ออกเป็น 2 รอบกำรประเมิน
ปีงบประมำณ
3. มีตัวชี้วัดบังคับเพียง 1 ตัว คือ ประสิทธิภำพกำร
3. มีตัวชี้วัดบังคับ 2 ตัว คือ
เบิกจ่ำยงบประมำณ
1) ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (บังคับ)
2) กำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน (บังคับเฉพำะ
ส่วนรำชกำร)
4. ไม่กำหนดจำนวนตัวชี้วัดไว้ในแต่ละองค์ประกอบ
4. กำหนดจำนวนตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบ
5. ปรับกำรประเมินในองค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมฯ (Innovation Based) และ
องค์ประกอบที่ 5 ศักยภำพในกำรเป็นส่วนรำชกำรที่มี
ควำมสำคัญเชิงยุทธศำสตร์ฯ (Potential Based)

แผนงานในการจัดทาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงำน ในกำรจัดทำข้อเสนองบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เบื้องต้น ให้ใช้
โครงสร้ำงแผนงำนตำมโครงสร้ำงของปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม โดยจำแนก
แผนงำน ดังนี้ แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ หมำยถึง แผนงำนที่แสดงค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกรภำครัฐ ทีก่ ำหนด
ไว้ในงบบุคลำกร งบดำเนินงำน รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและงบรำยจ่ำยอื่น ซึ่งเบิกจ่ำยในลักษณะ งบดังกล่ำว
แผนงำนบุคลำกรภำครัฐมีกำรจัดระบบของแผนงำน ดังนี้ แผนงำนรองบุคลำกรภำครัฐ หมำยถึง แผนงำนที่
แสดงค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐในระดับ “ประเด็นยุทธศำสตร์” ที่สอดคล้องกับแผนงำนยุทธศำสตร์ และ
แผนงำนรองพื้ นฐำน เช่น แผนงำนรอง บุคลำกรภำครัฐสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์ แผนงำนรอง
บุคลำกรภำครัฐอุตสำหกรรม ศักยภำพ เป็นต้น
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- 34 เกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
(1) เป็นบุคลำกรภำครัฐ (ไม่รวมลูกจ้ำงโครงกำร หรือค่ำจ้ำงเหมำช่วยปฏิบัติงำน)
(2) จัดสรรงบประมำณให้โ ดยมีอัตรำค่ำใช้จ่ำยเป็นรำยเดือน (ยกเว้นงบกลำง) มี จำนวนและ อัตรำ
ค่ำใช้จ่ำยตำมกฎหมำย ระเบียบ พิจำรณำตำมงบรำยจ่ำย ดังนี้
ตารางที่ 5 เกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
งบบุคลากร
- เงินเดือน

เงินที่จ่ำยให้กับข้ำรำชกำร และพนักงำนของรัฐทุกประเภท ที่จัดสรร
งบประมำณไว้ในลักษณะงบบุคลำกร
- เงินอื่นๆ ที่จ่ำยควบกับเงินเดือน เงินเพิ่มอื่นที่จ่ำยควบกับเงินเดือน เช่น เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม
พิเศษต่ำงๆ
- ค่ำจ้ำงประจำ
เงินที่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงให้แก่ลูกจ้ำงประจำ และเงินเพิ่มอื่น ที่จ่ำยควบ
กับค่ำจ้ำงประจำ ตำมกฎหมำย ระเบียบ เช่น เงินเพิ่ม เงินสวัสดิกำร
ต่ำงๆ
- ค่ำจ้ำงชั่วครำว
เฉพำะลูกจ้ำงชำวต่ำงประเทศที่มีสัญญำจ้ำง ลูกจ้ำง ของส่วนรำชกำร
ที่ มี ส ำนั ก งำนอยู่ ใ นต่ ำ งประเทศ ลู ก จ้ ำ งชั่ ว ครำว ตำมระเบี ย บ
ทบวงมหำวิทยำลัย ว่ำด้วยลูกจ้ำงชั่วครำวที่มี ควำมรู้ควำมสำมำรถ
พิเศษเป็นอำจำรย์ในมหำวิทยำลัย และ ลูกจ้ำงชั่วครำวที่มีข้อตกลง
พิเศษกับกระทรวงกำรคลัง
- ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร เงิ นค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร และเงินอื่นๆ ที่จ่ำยควบฯ ตำม
กฎหมำย ระเบียบ (ถ้ำมี) เช่น เงินเพิ่มกำรครองชีพ ของพนักงำน
รำชกำร
งบดาเนินงาน
- ค่ำตอบแทน
เฉพำะที่จำเป็นต้องจัดสรรให้ตำมสิทธิและข้อ กำหนด ตำมกฎหมำย
และจ่ำยให้ในลักษณะเงินเดือนหรือจ่ำยควบ กับเงินเดือน หรือจ่ำยให้
เป็นรำยเดือน เช่น เงินค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยแทนกำร
จั ดหำรถประจำตำแหน่ ง ฯลฯ (ไม่รวมค่ำเบี้ยเลี้ ย ง ที่พัก พำหนะ
เบี้ยประชุม ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำช่วยเหลือเล่ำเรียนบุตร ฯลฯ)
- ค่ำใช้สอย
เฉพำะเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
แผนงานพื้นฐาน
แผนงำนพื้นฐำน หมำยถึง แผนงำนที่ ดำเนินกำรตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเป็นปกติประจำ ตำม
กฎหมำยจัดตั้งหน่วยงำนนั้นๆ หำกหยุดดำเนินกำรอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยในกำรให้บริกำรสำธำรณะของ
ภำครัฐ ซึ่งมีลักษณะงำนและปริมำณงำนที่ชัดเจนต่อเนื่อง เป็นกำรจัดสรรงบประมำณ เพื่อให้หน่วยงำน
สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำนกำรให้ บริกำรที่ได้ ดำเนินกำรมำเป็นประจำทุกปี โดยพิจำรณำถึ ง ขีด
ควำมสำมำรถในกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
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- 35 แผนงานรองพื้นฐาน
แผนงำนรองพื้ น ฐำน หมำยถึ ง แผนงำนพื้ น ฐำนในระดั บ “ประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ ” ที่ ส อดคล้ อ ง
กับแผนงำนยุทธศำสตร์ และแผนงำนรองบุคลำกรภำครัฐ ซึ่ง กำหนดให้หน่วยงำนใช้เป็นแนวทำง ในกำร
จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี เช่น แผนงำนรองสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์ แผนงำนรอง
พัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ เป็นต้น
แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงำนยุทธศำสตร์ หมำยถึง แผนงำนที่ ดำเนินกำรตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมำยใน
เชิ ง นโยบำย ที่ ต้ อ งกำรผลั ก ดั น หรื อ เห็ น ควำมส ำคั ญ ในช่ ว งระยะเวลำหนึ่ ง โดยก ำหนด ให้ ก ำรจั ด ท ำ
งบประมำณเป็นลักษณะ Project based มีที่มำของโครงกำร เช่น นโยบำยสำคัญ ของรัฐบำล ข้อสั่งกำรของ
นำยกรัฐมนตรี นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ เป็นต้น
แผนงานบูรณาการ
แผนงำนบู ร ณำกำร หมำยถึง แผนงำนที่ต้องดำเนินกำรให้ ส อดคล้ องตำมยุทธศำสตร์ช ำติ หรือ
ยุทธศำสตร์สำคัญที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้หน่วยรับงบประมำณตั้งแต่สองหน่วยงำนขึ้นไป ร่วมกันวำงแผน
กำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วัด และแผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เพื่อลด ควำมซ้ำซ้อน มีควำม
ประหยัด และคุ้มค่ำ สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมวัตถุประสงค์ ของแผนงำนบูรณำกำร
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ส่วนที่ 2
สรุปภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ
ความเชื่อมโยงภารกิจของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากับยุทธศาสตร์ต่างๆ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ลาดับ
1
2

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กรอบ
ยุทธศำสตร์ชำติ
20 ปี

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำฯ
ฉบับที่ 12

แผนกำร
ศึกษำ
แห่งชำติ

ยุทธศำสตร์
สกศ.

แผนกำร
ศึกษำ
แห่งชำติ

ยุทธศำสตร์
สกศ.

งบบุคลากร
เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ
งบดาเนินงาน
ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ลาดับ

3
4
5
6
7

8

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบดาเนินงาน
โครงกำรพัฒนำนโยบำย
งบประมำณ
งำนพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและ
บริกำรภำครัฐ
ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำบริกำร
สื่อสำรและโทรคมนำคม
โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำร
ของสำนักงำนเลขำธิกำร
สภำกำรศึกษำ
โครงกำรพัฒนำงำนตรวจสอบ
ภำยในสู่มำตรฐำนสำกล
"โครงกำรเผยแพร่และ
ประชำสัมพันธ์นโยบำย
ยุทธศำสตร์กำรศึกษำเพื่อ
พัฒนำกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่ำงยั่งยืน"

กรอบ
ยุทธศำสตร์ชำติ
20 ปี

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำฯ
ฉบับที่ 12

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

- 37 ลาดับ
9
10

11

12

13

14

15

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำ
และฝึกอบรม
งำนอำนวยกำรและสนับสนุน
กำรบริหำรงำนทั่วไป
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
- ค่ำบำรุงสมำชิกสมำคม
นำนำชำติเพื่อกำรประเมินสัมฤทธิ์
ผลทำงกำรศึกษำ (สมำคม IEA)
งบรายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์และกฎหมาย
การศึกษา
แผนงำนทรัพยำกรและกำรเงิน
เพื่อกำรศึกษำ (2 โครงกำรย่อย)
1.โครงกำรศึกษำรูปแบบกำรระดม
ทรัพยำกรทำงกำรเงินเพื่อ
กำรศึกษำ (2,418,235 บำท)
2.โครงกำรศึกษำระบบกำรบริหำร
ภำครัฐด้ำนทรัพยำกรเพื่อ
กำรศึกษำ (3,411,765 บำท)
โครงกำรกำรจัดทำยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำระบบบริหำรและกำรมีส่วน
ร่วมในกำรจัดกำรศึกษำรูปแบบ
ประชำรัฐ
"โครงกำรจัดทำยุทธศำสตร์กำร
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ/กำร
เรียนรู้เพื่อเตรียมควำมพร้อมใน
กำรก้ำวเข้ำสู่วัยผู้สูงอำยุอย่ำงมี
คุณภำพ"
แผนงำนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิ
แห่งชำติ ฉบับปรับปรุง สู่กำร
ปฏิบัติ

กรอบ
ยุทธศำสตร์ชำติ
20 ปี

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำฯ
ฉบับที่ 12

แผนกำร
ศึกษำ
แห่งชำติ

3

4

5

3

4

5

3

4

1

3

4

4

3

4

1

3

4

1

ยุทธศำสตร์
สกศ.
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- 38 ลาดับ
16
17
18
19

20

21
22

23

24

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงกำรพัฒนำรูปแบบและกลไก
กำรพัฒนำครูในลักษณะเครือข่ำย
เชิงพื้นที่
โครงกำรศึกษำนำร่องระบบกำร
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ของ
ผู้สูงอำยุ
โครงกำรศึกษำนำร่องกำรจัด
กำรศึกษำสำหรับบุตรหลำน
แรงงำนข้ำมชำติในประเทศไทย
โครงกำรศึกษำและพัฒนำแนว
ทำงกำรส่งเสริมและสร้ำง
เครือข่ำยวิจัยทำงกำรศึกษำ
โครงกำรพัฒนำกฎหมำย
กำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญและกฎหมำย
กำรศึกษำชำติ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว
กำรเข้ำร่วมประชุมควำมร่วมมือ
ในกำรเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิ
อ้ำงอิงอำเซียน
กำรประชุมควำมร่วมมือระหว่ำง
ไทยกับฝรั่งเศสในกำรขับเคลื่อน
กรอบคุณวุฒิแห่งชำติ
กำรประชุมควำมร่วมมือทำง
วิชำกำรในกำรขับเคลื่อนแผนกำร
ศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น
กำรประชุมนำนำชำติประจำปี
2561 ว่ำด้วยเรื่องกำรพัฒนำและ
ประเมินผลประสิทธิภำพของ
โรงเรียน (The International
Congress for School
Effectiveness and
Improvement 2018)

กรอบ
ยุทธศำสตร์ชำติ
20 ปี

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำฯ
ฉบับที่ 12

แผนกำร
ศึกษำ
แห่งชำติ

3

4

1

3

4

1

3

4

1

3

4

2

3

4

1

ยุทธศำสตร์
สกศ.

1
3

4

1

3

4

1

3

4

1
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25

26

27

28
29
30
31
32
33

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงกำรประชุมผู้ประสำนงำน
เครือข่ำยวิจัยด้ำนกำรศึกษำใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน
(Education Research Network
in Southeast Asia and China)
ณ สำธำรณรัฐประชำชนจีน
โครงกำรประชุมใหญ่สำมัญ
ประจำปีสมัยที่ 58 ของสมำคม
นำนำชำติ เพื่อกำรประเมิน
สัมฤทธิ์ผลทำงกำรศึกษำ (The 58
th General Assembly of the
International Assosiation for
the Evaluation of Education
Achivement : IEA)
กำรประชุมนโยบำยกำรส่งเสริม
กำรเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีกำร
สื่อสำรเคลื่อนที่
กำรเข้ำร่วมประชุมเครือข่ำย
นโยบำยกำรพัฒนำควำมรู้และ
ทักษะผู้เรียน ในภูมิภำคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้
โครงกำรประชุมรัฐมนตรี
กำรศึกษำอำเซียน
กำรประชุมคณะกรรมกำรควำม
ร่วมมือด้ำนกำรศึกษำไทยและ
เกำหลีใต้
โครงกำรกำรประชุม
คณะกรรมกำรร่วมด้ำนกำรศึกษำ
ไทย - อินเดีย
กำรประชุมร่วมสภำกำรศึกษำไทย
และญี่ปุ่น
กำรศึกษำดูงำนตำมหลักสูตร
ประกำศนียบัตรชั้นสูงกำร
บริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำย

กรอบ
ยุทธศำสตร์ชำติ
20 ปี

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำฯ
ฉบับที่ 12

แผนกำร
ศึกษำ
แห่งชำติ

3

4

1

3

4

1

3

4

1

3

4

1

3

4

1

3

4

1

3

4

ยุทธศำสตร์
สกศ.
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34

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
มหำชน ณ ประเทศในภูมิภำค
อำเซียน
ค่ำใช้จ่ำยฝึกอบรม (จิตวิทยำควำม
มั่นคง 100,000 บำท/บริหำร
บ้ำนเมืองที่ดี 100,000 บำท)

กรอบ
ยุทธศำสตร์ชำติ
20 ปี

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำฯ
ฉบับที่ 12

3

4

แผนกำร
ศึกษำ
แห่งชำติ

ยุทธศำสตร์
สกศ.

แผนกำร
ศึกษำ
แห่งชำติ

ยุทธศำสตร์
สกศ.

3. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (แผนบูรณาการ)
ลาดับ

35

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบเงินอุดหนุน
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและส่งเสริมเครือข่าย
วิจัย
- โครงกำรวิจัยเพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของชำติ และ
พัฒนำกำรเรียนรู้เพื่อนำประเทศ
ไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศรำยได้
ปำนกลำง

กรอบ
ยุทธศำสตร์ชำติ
20 ปี

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำฯ
ฉบับที่ 12

2

3

1

4. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (แผนบูรณาการ)
ลาดับ

36

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของคนไทยแต่ละช่วงวัย
งบรายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อน
มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่
การปฏิบัติ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาข้อเสนอ
เชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
ติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาของชาติ

กรอบ
ยุทธศำสตร์ชำติ
20 ปี

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำฯ
ฉบับที่ 12

3

1

แผนกำร
ศึกษำ
แห่งชำติ

ยุทธศำสตร์
สกศ.

1
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37

38
39
40
41
42

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
แผนงำนขับเคลื่อนแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 สู่
กำรปฏิบัติ (ประกอบด้วย 4
โครงกำรย่อย)
1. โครงกำรขับเคลื่อนแผนกำร
ศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 2579 ตำมประเด็นสำคัญ
(2,452,250 บำท)
2. โครงกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำเพื่อ
รองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
(2,400,000 บำท)
3. โครงกำรพัฒนำระบบกำร
ติดตำมกำรดำเนินงำนตำม
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.
2560 - 2579 (1,474,750 บำท)
4. โครงกำรศึกษำแนวทำงกำร
พัฒนำกำรศึกษำเพื่อรองรับกำร
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(2,218,000 บำท)
โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัด
กำรศึกษำในพื้นที่เขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดชำยแดน
โครงกำรติดตำมและประเมินผล
กำรพัฒนำกำรศึกษำของชำติ
โครงกำรศึกษำและพัฒนำระบบ
กำรติดตำมและประเมินผลกำร
พัฒนำกำรศึกษำตำมแผนกำร
ศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579
โครงกำรศึกษำวิเครำะห์สภำวะ
กำรศึกษำไทย
โครงกำรขับเคลื่อนแผน
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนเด็กปฐมวัย
พ.ศ. 2560

กรอบ
ยุทธศำสตร์ชำติ
20 ปี

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำฯ
ฉบับที่ 12

แผนกำร
ศึกษำ
แห่งชำติ

3

1

1

3

1

1

3

1

3

3

1

3

3

1

3

3

1

3

ยุทธศำสตร์
สกศ.
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43
44
45
46

47
48

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงกำรจัดทำตัวชี้วัดกำรศึกษำ
นำนำชำติตำมกรอบของโครงกำร
World Education Indicators
(WEI)
โครงกำรจัดทำสถิติและ
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
โครงกำรปรับปรุงและบำรุงรักษำ
ระบบคลังข้อมูล/ฐำนข้อมูล
สำหรับวำงแผนกำรศึกษำ
โครงกำรคัดเลือกผลงำนวิจัยและ
ปรับปรุงฐำนข้อมูลงำนวิจัย
กำรศึกษำ
โครงกำรศึกษำกำรพัฒนำ
กำรศึกษำนำนำชำติเพื่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของ
โลก
โครงกำรจัดทำรำยงำน
Education in Thailand 2018

กรอบ
ยุทธศำสตร์ชำติ
20 ปี

แผนพัฒนำ
กำรศึกษำฯ
ฉบับที่ 12

แผนกำร
ศึกษำ
แห่งชำติ

3

1

3

3

1

3

3

1

3

3

1

4

3

1

3

3

1

3

ยุทธศำสตร์
สกศ.
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สรุปกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรสภำกำรศึ ก ษำ ได้ รั บ จั ด สรรงบประมำณประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2561
เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น จ ำนวน 205,058,000 บำท (สองร้ อ ยห้ ำ ล้ ำ นห้ ำ หมื่ น แปดพั น บำทถ้ ว น) ซึ่ ง เมื่ อ เที ย บกั บ
ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมำณเป็นเงิน จำนวน 226,057,900 บำท (สองร้อยยี่สิบหก
ล้ำนห้ำหมื่นเจ็ดพันเก้ำร้อยบำทถ้วน) ลดลงเป็นเงิน 20,999,900 บำท (ยี่สิบล้ำนเก้ำแสนเก้ำหมื่นเก้ำพันเก้ำ
ร้อยบำทถ้วน) กล่ำวคือ มีจำนวนลดลงจำกปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ คิดเป็นร้อยละ 9.29 โดยมีรำยละเอียด
วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร ตำมตำรำงแสดงข้อมูล ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 6 ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่ปี 2559 - 2561
ปีงบประมาณ
แผนงาน

- งบบุคลำกร
- งบดำเนินงำน
- งบลงทุน
- งบอุดหนุน
- งบรำยจ่ำยอื่น
รวมทั้งสิ้น

2559

2560

2561

83,367,100 80,310,300 79,066,700
29,063,400 28,589,800 29,873,500
640,300
2,589,600
14,164,000 10,164,800
6,895,000
108,547,300 104,403,400 89,222,800
235,782,100 226,057,900 205,058,000

เพิ่ม/ลด จากปี 2560
สัดส่วน
งบปะรมาณ
ร้อยละ
จานวนเงิน
2561 (%)
(%)
(1,243,600)
(1.55)
38.56
1,283,700
4.49
14.57
(2,589,600) (100.00)
(3,269,800) (32.17)
3.36
(15,180,600) (14.54)
43.51
(20,999,900) (9.29)
100.00

ตารางที่ 7 ตารางรายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
- งบบุคลำกร
- งบดำเนินงำน
แผนงานพื้นฐาน
- งบดำเนินงำน
- งบอุดหนุน
- งบรำยจ่ำยอื่น
แผนงานบูรณาการ
- งบอุดหนุน
- งบรำยจ่ำยอื่น
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ
2561
80,770,700
79,066,700
1,704,000
71,289,300
28,169,500
55,000
43,064,800
52,998,000
6,840,000
46,158,000
205,058,000

สัดส่วน
งบปะรมาณ
2561 (%)

39.39
38.56
0.83
34.77
13.74
0.03
21.00
25.85
3.34
22.51
100.00
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สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ตารางที่ 8 ตารางแสดงภาพรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ

จานวนเงิน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
80,770,700
1.1 งบบุคลากร
79,066,700
1.2 งบดาเนินงาน
1,704,000
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
71,289,300
2.1 งบดาเนินงาน
28,169,500
2.2 งบเงินอุดหนุน
55,000
2.3 งบรายจ่ายอื่น
43,064,800
2.3.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำแผน ยุทธศำสตร์ และกฎหมำยกำรศึกษำ
38,537,700
2.3.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำว
4,527,100
3. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (แผนบูรณาการ)
6,840,000
3.1 งบเงินอุดหนุน
6,840,000
4. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
46,158,000
(แผนบูรณาการ)
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของคนไทยแต่ละช่วงวัย
4.1 งบรำยจ่ำยอื่น
4.1.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขับเคลื่อนมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติสู่กำรปฏิบัติ
6,500,000
4.1.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบำย ยุทธศำสตร์ และ
39,658,000
ติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของชำติ
รวม
205,058,000

จานวน
แผนงาน/
โครงการ

1
1
8
1
9
14
1

1
12
48
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามแผนงาน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ลาดับ
1
2

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบบุคลากร
เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ
งบดาเนินงาน
ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

งบประมาณ หน่วยงานที่
(บาท)
รับผิดชอบ
79,066,700
79,066,700
สอ.
1,704,000
1,704,000
สอ.

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ลาดับ
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบดาเนินงาน
โครงกำรพัฒนำนโยบำยงบประมำณ
งำนพัฒ นำระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศเพื่อกำรบริห ำรและ
บริกำรภำครัฐ
ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม
โครงกำรส่ งเสริ มประสิ ทธิภ ำพและประสิ ทธิผ ลกำรบริ ห ำร
จัดกำรของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
โครงกำรพัฒนำงำนตรวจสอบภำยในสู่มำตรฐำนสำกล
"โครงกำรเผยแพร่ และประชำสั ม พันธ์นโยบำย ยุทธศำสตร์
กำรศึกษำเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน"
ค่ำใช้จ่ำยในกำรสัมมนำและฝึกอบรม
งำนอำนวยกำรและสนับสนุนกำรบริหำรงำนทั่วไป
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
- ค่ำบ ำรุ งสมำคมนำนำชำติ เพื่อกำรประเมิน สั มฤทธิ์ ผลทำง
กำรศึกษำ (สมำคม IEA)
งบรายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และกฎหมาย
การศึกษา
แผนงำนทรัพยำกรและกำรเงินเพื่อกำรศึกษำ (2 โครงกำรย่อย)
1.โครงกำรศึกษำรูปแบบกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรเงินเพื่อ
กำรศึกษำ ( 2,418,235 บำท)

งบประมาณ หน่วยงานที่
(บาท)
รับผิดชอบ
28,169,500
150,000
สนผ.
2,290,600

สวพ.

840,000

สวพ.

1,100,000

กพร.

250,000

ตสน.

4,367,900

สสอ.

2,233,200
16,937,800
55,000

สอ.
สอ.

55,000

สนต.

43,064,800

5,830,000

สนผ.
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

26

2.โครงกำรศึกษำระบบกำรบริหำรภำครัฐด้ำนทรัพยำกรเพื่อ
กำรศึกษำ (3,411,765 บำท)
โครงกำรกำรจัดทำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรและกำร
มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำรูปแบบประชำรัฐ
"โครงกำรจัดทำยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ/กำร
เรียนรู้ เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรก้ำวเข้ำสู่วัยผู้สูงอำยุอย่ำง
มีคุณภำพ"
แผนงำนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ ฉบับปรับปรุง สู่กำร
ปฏิบัติ
โครงกำรพัฒนำรูปแบบและกลไกกำรพัฒนำครูในลักษณะ
เครือข่ำยเชิงพื้นที่
โครงกำรศึกษำนำร่องระบบกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้
ของผู้สูงอำยุ
โครงกำรศึกษำนำร่องกำรจัดกำรศึกษำสำหรับบุตรหลำน
แรงงำนข้ำมชำติในประเทศไทย
โครงกำรศึกษำและพัฒนำแนวทำงกำรส่งเสริมและสร้ำง
เครือข่ำยวิจัยทำงกำรศึกษำ
โครงกำรพัฒนำกฎหมำยกำรศึกษำให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
และกฎหมำยกำรศึกษำชำติ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
กำรเข้ำร่วมประชุมควำมร่วมมือในกำรเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิ
อ้ำงอิงอำเซียน
กำรประชุ ม ควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ งไทยกั บ ฝรั่ ง เศสในกำร
ขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ
กำรประชุมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรในกำรขับเคลื่อนแผนกำร
ศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ณ ประเทศญี่ปุ่น
กำรประชุมนำนำชำติประจำปี 2561 ว่ำด้วยเรื่องกำรพัฒนำ
และประเมินผลประสิทธิภำพของโรงเรียน (The
International Congress for School Effectiveness and
Improvement 2018)
โครงกำรประชุมผู้ประสำนงำนเครือข่ำยวิจัยด้ำนกำรศึกษำใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน (Education Research
Network in Southeast Asia and China) ณ สำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน
โครงกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปีสมัยที่ 58 ของสมำคม
นำนำชำติ เพื่อกำรประเมินสัมฤทธิ์ผลทำงกำรศึกษำ (The 58
th General Assembly of the International Assosiation
for the Evaluation of Education Achivement : IEA)

1,990,000

สนผ.

1,890,000

สนผ.

2,942,000

สนผ.

4,490,000

สมร.

2,775,700

สมร.

1,720,000

สมร.

1,900,000

สวพ.

15,000,000

สกม

625,800

สนผ.

-

สนผ.

-

สนผ.

1,182,500

สปศ.

256,000

สวพ.

612,800

สนต.
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28
29
30
31
32
33
34

กำรประชุมนโยบำยกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีกำร
สื่อสำรเคลื่อนที่
กำรเข้ำร่วมประชุมเครือข่ำยนโยบำยกำรพัฒนำควำมรู้ และ
ทักษะผู้เรียน ในภูมิภำคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
โครงกำรประชุมรัฐมนตรีกำรศึกษำอำเซียน
กำรประชุมคณะกรรมกำรควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำไทยและ
เกำหลีใต้
โครงกำรกำรประชุมคณะกรรมกำรร่วมด้ำนกำรศึกษำไทย - อินเดีย
กำรประชุมร่วมสภำกำรศึกษำไทยและญี่ปุ่น
กำรศึ ก ษำดู ง ำนตำมหลั ก สู ต รประกำศนี ย บั ต รชั้ น สู ง กำร
บริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน ณ ประเทศในภูมิภำค
อำเซียน
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยฝึ ก อบรม (จิ ต วิ ท ยำควำมมั่ น คง 100,000 บำท/
บริหำรบ้ำนเมืองที่ดี 100,000 บำท)

983,000

สนต.

289,100

สนต.

241,000

สนต.

168,300

สนต.

123,600
-

สนต.
สนต.

45,000

สอ.

-

สอ.

3. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (แผนบูรณาการ)
ลาดับ

35

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบเงินอุดหนุน
โครงการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและส่ ง เสริ ม
เครือข่ายวิจัย
- โครงกำรวิจัยเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของชำติ และพัฒนำกำรเรียนรู้เพื่อนำประเทศไทย
ก้ำวข้ำมกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง

งบประมาณ หน่วยงานที่
(บาท)
รับผิดชอบ
6,840,000
6,840,000

สมร.

4. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (แผนบูรณาการ)
ลาดับ

36

37

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ของคนไทยแต่ละช่วงวัย
งบรายจ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่
การปฏิบัติ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของชาติ
แผนงำนขับเคลื่อนแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579
สู่กำรปฏิบัติ (ประกอบด้วย 4 โครงกำรย่อย)
1. โครงกำรขับ เคลื่ อนแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 2579 ตำมประเด็นสำคัญ (2,452,250 บำท)

งบประมาณ หน่วยงานที่
(บาท)
รับผิดชอบ
46,158,000
6,500,000

สมร.

9,238,000

สนผ.
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

2. โครงกำรศึกษำเพื่อพัฒ นำนโยบำยกำรจัดกำรศึก ษำเพื่ อ
รองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (2,400,000 บำท)
3. โครงกำรพั ฒ นำระบบกำรติ ด ตำมกำรด ำเนิ น งำนตำม
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 (1,735,000 บำท)
4. โครงกำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อรองรับกำร
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2,218,000 บำท)
โครงกำรพัฒ นำรูป แบบกำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่เขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดชำยแดน
โครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำกำรศึกษำของชำติ
โครงกำรศึกษำและพัฒนำระบบกำรติดตำมและประเมินผล
กำรพัฒนำกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 25602579
โครงกำรศึกษำวิเครำะห์สภำวะกำรศึกษำไทย
โครงกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ชำติด้ำนเด็กปฐมวัย พ.ศ.
2560
โครงกำรจั ด ท ำตั ว ชี้ วั ด กำรศึ ก ษำนำนำชำติ ต ำมกรอบของ
โครงกำร World Education Indicators (WEI)
โครงกำรจัดทำสถิติและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
โครงกำรปรับปรุงและบำรุงรักษำระบบคลังข้อมูล/ฐำนข้อมูล
สำหรับวำงแผนกำรศึกษำ
โครงกำรคัดเลือกผลงำนวิจัยและปรับปรุงฐำนข้อมูลงำนวิจัย
กำรศึกษำ
โครงกำรศึกษำกำรพัฒนำกำรศึกษำนำนำชำติเพื่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของโลก
โครงกำรจัดทำรำยงำน Education in Thailand 2018

2,240,000

สนผ.

9,800,000

สปศ.

5,900,000

สปศ.

1,480,000

สปศ.

3,100,000

สมร.

720,000

สวพ.

1,000,000

สวพ.

1,950,000

สวพ.

1,080,000

สวพ.

2,250,000

สนต.

900,000

สนต.
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ส่วนที่ 3
การติดตามและประเมินผล
นิยามศัพท์
การวัด หมำยถึง กระบวนกำรในกำรกำหนดค่ำตัวเลข หรือคุณลักษณะให้ กับสิ่ งหนึ่งสิ่งใด หรือ
เหตุกำรณ์ใดๆ อย่ำงมีกฎเกณฑ์
การติดตาม หมำยถึง กระบวนกำรในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนเป็นระยะๆ ว่ำ
เป็นไปตำมแผนงำนที่กำหนดไว้หรือไม่ และมีกำรรำยงำนปัญหำที่เกิดขึ้น
การประเมินผล หมำยถึง กระบวนกำรในกำรใช้ดุล พินิจ และหรือค่ำนิยมในกำรพิจำรณำตัดสิ น
คุณค่ำ ควำมเหมำะสม ควำมคุ้มค่ำ หรือผลสัมฤทธิ์ของเหตุกำรณ์ โครงกำร หรือสิ่งอื่นใด หลังจำกที่ได้กำร
เปรียบเทียบผลที่วัดได้ โดยวิธีกำรใดๆ ก็ตำมกับเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ หรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้
การวัด ติ ด ตาม และประเมิน ผล หมำยถึง กระบวนกำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนของแผนงำนหรื อ
โครงกำรต่ำงๆ เป็นระยะๆ อย่ำงต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อประเมินว่ำสำมำรถปฏิบัติงำนหรือโครงกำรให้
เป็นไปตำมพันธกิจ เป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยมีกำรรำยงำนผลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

แนวทางการติดตามและประเมินผล
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ มีกำรวัด ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำน แผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี โดยติดตำมข้อมูลผลกำรดำเนินงำนผ่ำน “ระบบติดตำม
และประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของสกศ.” แบบ Realtime ซึ่งข้ำรำชกำรและผู้บริหำรทุกระดับสำมำรถใช้
ประโยชน์ในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รวมทั้งมีกำรถ่ำยทอด
กำรให้ควำมสำคัญ ด้ำนควำมรับผิดชอบด้ำนกำรเงิน และกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำร
ติดตำมผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เป็นรำยไตรมำส เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมไป
ถึงทุกโครงกำรจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกผู้บริหำรระดับสูง

การใช้งานระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของสกศ.
เพื่อควำมสะดวกและควำมรวดเร็วในกำรเข้ำใช้ระบบฯ เจ้ำหน้ำที่ควรมีข้อมูล และรำยกำรเอกสำร
ดังต่อไปนี้เพื่อใช้ในกำรดำเนินกำรของแต่ละข้นตอน
 รำยะเอียดแผนงำน/โครงกำร
 รำยงำนกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน รำยเดือน/ไตรมำส

- 50 เข้าระบบผ่าน Web Portal
Log In ด้วยรหัสที่ได้รับ
สร้างรายการโครงการ
กาหนดข้อมูลพื้นฐานของโครงการ
กาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน

รายงานผลการดาเนินงาน
ผู้บริหาร ติดตามผลการดาเนินงาน
Print รายงานผลการดาเนินโครงการ

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสกศ.

สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ

คณะผู้ดำเนินกำร
ที่ปรึกษา
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
นำยเฉลิมชนม์ แน่นหนำ
นำงเรืองรัตน์ วงศ์ปรำโมทย์
นำงพิจำรณำ ศิริชำนนท์

เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
รองเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
รองเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
ที่ปรึกษำด้ำนระบบกำรศึกษำ
ผู้ช่วยเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (นักวิชำกำรศึกษำเชี่ยวชำญ)

ผู้สนับสนุนข้อมูลแผนงาน/โครงการ
สำนักอำนวยกำร
สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำ
สำนักวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ
สำนักประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
สำนักพัฒนำกฎหมำยกำรศึกษำ
สำนักมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำกำรเรียนรู้
สำนักนโยบำยควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ
สำนักสื่อสำรองค์กร
กลุ่มตรวจสอบภำยใน
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
ผู้จัดทารูปเล่ม
นำงสำวใกล้ตำ สดสมศรี
นำยบวรศักดิ์ ชุตินทรำศรี
นำงสำวดวงกมล นิไชยโยค
นำงสำวจุฑำรัตน์ วรรณกุล
นำงสำวนิษฐรัศมิ์ พิมมะเสน
นำงสำวธันย์ชนก ธำรงชัยวรกุล
นำยมิตรภำพ อภิวงค์งำม

ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำนวัตกรรมและกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
ผู้ช่วยนักวิชำกำร
ผู้ช่วยนักวิชำกำร

ผู้สนับสนุนข้อมูล
นำงสำวสอำดลักษม์ จงคล้ำยกลำง ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
นำยคำรณ รำชภักดี
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
หน่วยงานรับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

