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บทที่ 1 
กรอบแนวคิดและทิศทางการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
๑. พระบรมราโชบายด้านการศกึษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 

การศึกษาต๎องมุํงสร๎างพื้นฐานให๎แกํผ๎ูเรียน 4 ด๎าน 
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ข๎อนี้มีค าขยายวํา  

1.1  ต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจท่ีมีตํอชาติบ๎านเมือง   
1.2  ยึดมั่นในศาสนา   
1.3  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์   
1.4  มีความเอื้ออาทรตํอครอบครัวและชุมชนของตน 

2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม  ข๎อนี้มีค าขยายวํา 
2.1  ให๎รู๎จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด-ท่ีถูก  ส่ิงช่ัว-ส่ิงดี   
2.2  ปฏิบัติแตํส่ิงท่ีชอบท่ีดีงาม   
2.3  ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ท่ีช่ัว  
2.4  สร๎างคนดีให๎แกํบ๎านเมือง 

3. มีงานท า มีอาชีพ ข๎อนี้มีค าขยายวํา  
3.1  การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต๎อง

มุํงให๎เด็กและเยาวชนรักงาน ส๎ูงาน ท างานจนเสร็จ 
3.2  การฝึกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต๎องมีจุดมุํงหมายให๎

ผ๎ูเรียนท างานเป็นและมีงานท าในท่ีสุด 
3.3  ต๎องสนับสนุนผ๎ูส าเร็จหลักสูตรมืออาชีพ มีงานท า จนสามารถเล้ียงตัวเอง

และครอบครัว 
4. เป็นพลเมืองดี ข๎อนี้มีค าขยายวํา  

4.1  การเป็นพลเมืองดีเป็นหน๎าท่ีของทุกคน   
4.2  ครอบครัว - สถานศึกษาและสถานประกอบการต๎องสํงเสริมให๎ทุกคนมี

โอกาสท าหน๎าท่ีพลเมืองดี   
4.3  การเป็นพลเมืองดี “เห็นอะไรที่จะท าเพื่อบา้นเมืองได้ก็ต้องท า” เชํน       

งานอาสาสมัคร  งานบ าเพ็ญประโยชน ์งานสาธารณกุศลให๎ท าด๎วยความมีน้ าใจ และความ
เอื้ออาทร 
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2. กรอบยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 
 

โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให๎รัฐพึงจัดให๎มียุทธศาสตร์ชาติ                   
เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช๎เป็นกรอบในการจัดท าแผนตําง ๆ    
ให๎สอดคล๎องและบูรณาการกันเพื่อให๎เกิดเป็นพลังผลักดันรํวมกันไปสํูเปูาหมายดังกลําว โดยให๎เป็นไป                
ตามท่ีก าหนดในกฎหมายวําด๎วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และตํอมาได๎มีการตราพระราชบัญญัติ การจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช๎เมื่อวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให๎มี การแตํงต้ัง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการ การมีสํวนรํวม
ของประชาชนในการจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการ ประเมินผล รวมท้ัง
ก าหนดมาตรการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนทุกภาคสํวนด าเนินการ ให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย                  
ตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต๎องน าไปสํูการปฏิบัติเพื่ อให๎ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในชํวงเวลาดังกลําว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย … “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง ค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว                         
ด๎วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได๎น ายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมํบทภายใต๎
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง  พ.ศ. 2560-
2564 แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแหํงชาติ                        
พ.ศ. 2558-2564 นโยบายของรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ    พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎องมาเช่ือมโยงกับอ านาจ
หน๎าท่ีของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ      พ.ศ. 2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)   
  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได๎ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)     
เพื่อใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายและยุทธศาสตร์ 
ดังนี้  
 วิสัยทัศน์  
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 ความม่ันคง  หมายถึง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลง                           
ท้ังภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน                            
และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล๎อม และการเมือง 
เชํน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทร ง
เป็นพระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ 
ของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีมั่นคงเป็นกลไกท่ีน าไปสํูการบริหารประเทศท่ีตํอเนื่องและโปรํงใส                      
ตามหลักธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมี                
ความเข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุํน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ท่ีมั่นคง พอเพียงกับ                     
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การด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มี ท่ีอยูํ อาศัย                         
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
   ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องและมีความยั่งยืน   
จนเข๎า สํูก ลํุมประเทศรายได๎สูง  ความเหล่ือมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูํ ดีมี สุข  
ได๎รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอยํางเทําเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยํางท่ัวถึงทุกภาคสํวน  
มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไมํมีประชาชนท่ีอยูํในภาวะความยากจน เศรษฐกิจ  
ในประเทศมีความเข๎มแข็ง ขณะเดียวกันต๎องมีความสามารถในการแขํงขันกับประเทศตํางๆ ท้ั งในตลาดโลก
และตลาดภายในประเทศเพื่อให๎สามารถสร๎างรายได๎ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร๎าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคตเพื่อให๎สอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงไป และประเทศไทย  
มีบทบาทท่ีส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางแนํ นแฟูนกับประเทศ ใน
ภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนสํง การผลิต การค๎า การลงทุน  
และการท าธุรกิจ เพื่อให๎เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร๎าง  
การพัฒนาตํอเนื่องไปได๎ ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร  
ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
   ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนให๎เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูํบนหลักก ารใช๎ การรักษา  
และการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะ  
ตํอส่ิงแวดล๎อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค         
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม และสอดคล๎องกับเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม 
สมบูรณ์มากขึ้นและส่ิงแวดล๎อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ     
เพื่อผลประโยชน์สํวนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุํงประโยชน์สํวนรวมอยํางยั่งยืน และให๎ความส าคัญกับการมีสํวน
รํวมของประชาชน และทุกภาคสํวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อการพัฒนาอยํางสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
   โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอยํางตํอเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ                       
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และมีคุณภาพ สร๎างโอกาสและ        
ความเสมอภาคทางสังคม สร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม และมีภาครัฐ              
ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์สํวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด๎วย  
    1) ความอยูํดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
    2) ขีดความสามารถในการแขํงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได๎ 
    3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
    4) ความเทําเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
    5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดล๎อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
    6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข๎าถึงการให๎บริการของภาครัฐ   
   ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข๎องกับภารกิจของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเปูาหมายการพัฒนาท่ีส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน๎นการบริหารจัดการสภาวะแวดล๎อมของประเทศให๎มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร๎อยในทุกระดับต้ังแตํระดับชาติ สั งคม ชุมชน มุํงเน๎นการพัฒนาคน                  
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข๎อมูลขนาดใหญํ ให๎มีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติ
ได๎ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคํูไปกับการปูองกันและแก๎ไขปัญหาด๎านความมั่นคงท่ีมีอยูํใน
ปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช๎กลไกการแก๎ไขปัญหาแบบบูรณาการท้ังกับสํวน ราชการ ภาคเอกชน
ประชาสังคม และองค์กรท่ีไมํใชํรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ๎านและมิตรประเทศ ท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล    
เพื่อเอื้ออ านวยประโยชน์ตํอการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด๎านอื่นๆ ให๎สามารถขับเคล่ือนไปได๎         
ตามทิศทางและเปูาหมายท่ีก าหนด 
   2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเปูาหมายการพัฒนา       
ท่ีมุํงเน๎นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได๎แกํ  
    1) “ตํอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง๎าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดํนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในด๎านอื่นๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให๎สอดรับกับบริบท                       
ของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหมํ 
    2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสํูอนาคต ผํานการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานของประเทศ    
ในมิติตํางๆ ท้ังโครงขํายระบบคมนาคมและขนสํง โครงสร๎างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล    
และการปรับสภาพแวดล๎อมให๎เอื้อตํอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
    3) “สร๎างคุณคําใหมํในอนาคต” ด๎วยการเพิ่มศักยภาพของผ๎ูประกอบการ พัฒนาคน    
รุํ น ใหมํ  ร วมถึ ง  ปรั บ รู ปแบบธุ ร กิ จ  เพื่ อ ตอบสนอง ตํอคว าม ต๎อ ง ก ารขอ งตลาด  ผสมผสาน  
กับยุทธศาสตร์ท่ีรองรับอนาคต บนพื้นฐานของการตํอยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร๎อมท้ังการสํงเสริม 
และสนับสนุนจากภาครัฐ ให๎ประเทศไทยสามารถสร๎างฐานรายได๎และการจ๎างงานใหมํ ขยายโอกาสทางการค๎า
และการลงทุนใน เวทีโลก ควบคํูไปกับการยกระดับรายได๎และการกินดีอยูํดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนช้ันกลาง
และลดความเหล่ือมล้ าของคนในประเทศได๎ในคราวเดียวกัน 
   3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเปูาหมาย
การพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และมีคุณภาพ โดยคนไทย             
มีความพร๎ อม ท้ั งกาย  ใจ  ส ติปัญญา  มีพัฒนาการ ท่ี ดี รอบด๎านและมี สุขภาวะ ท่ี ดี ใน ทุก ชํว งวั ย  
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผ๎ูอื่น มัธยัสถ์  อดออม โอบอ๎อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม  
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ
และภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท๎องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต  
สํูการเป็น คนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผ๎ูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมํและอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง 
   4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปูาหมาย       
การพัฒนาท่ีส าคัญท่ีให๎ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคสํวนตํางๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน 
ท๎ อ ง ถิ่ น  ม า รํ ว ม ขั บ เ ค ล่ื อ น  โ ด ย ก า ร ส นั บ สนุ น ก า ร ร ว ม ตั ว ข อ ง ป ร ะ ช าช น  ใ น ก า ร รํ ว ม คิ ด  
รํวมท าเพื่อสํวนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสํูกลไกบริหารราชการแผํนดินในระดับท๎องถิ่น 
การเสริมสร๎าง ความเข๎มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร๎อมของประชากรไทย  
ท้ังในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล๎อมให๎เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง  
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และท าประโยชน์แกํครอบครัว ชุมชน และสังคมให๎นานท่ีสุด โดยรั ฐให๎หลักประกันการเข๎าถึงบริการ 
และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยํางเป็นธรรมและท่ัวถึง 
   5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
มีเปูาหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อน าไปสํูการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติด๎าน สังคม 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล๎อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ๎นสํวนความรํวมมือระหวํางกันท้ังภายในและภายนอก
ประเทศอยํางบูรณาการ ใช๎พื้นท่ีเป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให๎ทุกฝุายท่ีเกี่ยวข๎องได๎
เข๎ามามีสํวนรํวมในแบบทางตรงให๎มากท่ีสุดเทําท่ีจะเป็นไปได๎โดยเป็นการด าเนินการ บนพื้นฐานการเติบโต
รํวมกัน ไมํวําจะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล๎อม และคุณภาพชีวิต โดยให๎ความส าคัญกับการสร๎างสมดุลท้ัง      
3 ด๎าน อันจะน าไปสํูความยั่งยืนเพื่อคนรุํนตํอไปอยํางแท๎จริง 
  6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                         
มีเปูาหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และ
ประโยชน์สํวนรวม” โดยภาครัฐต๎องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนํวยงานของรัฐท่ี
ท าหน๎าท่ีในการก ากับหรือในการให๎บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขํงขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก                
ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให๎มุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์สํวนรวมมีความทันสมัยและพร๎อม   
ท่ีจะปรับตัวให๎ทันตํอการเปล่ียนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา โดยเฉพาะอยํางยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยี
ข๎อมูลขนาดใหญํ ระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัลเข๎ามาประยุกต์ใช๎อยํางค๎ุมคํา และปฏิบัติงานเทียบได๎กับ
มาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปิดกว๎าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให๎ทุ กภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวม    
เพื่อตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว และโปรํงใส โดยทุกภาคสํวนในสังคมต๎อง
รํวมกันปลูกฝังคํานิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร๎างจิตส านึกในการปฏิเสธไมํยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอยํางส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต๎องมีความชัดเจน มีเพียงเทําท่ีจ าเป็นมีความทันสมัย       
มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และ น าไปสํูการลดความเหล่ือมล้ าและเอื้อตํอการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไมํเลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลัก                  
นิติธรรม 
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3. ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉนับที่ 12 (2560-264) 
 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติได๎จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560 -2564 ส าหรับใช๎เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี                 
ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สํูการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร๎อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให๎เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล๎ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด๎วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการท่ีส าคัญ คือ  
   1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให๎เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ    
อยํางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิค๎ุมกันและการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดี ซึ่งเป็น
เงื่อนไขท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนซึ่งมุํงเน๎นการพัฒนาคน มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ สังคมไทย                  
เป็นสังคมคุณภาพ มีท่ียืนและเปิดโอกาสให๎กับทุกคนในสังคมได๎ด าเนินชีวิตท่ีดีมีความสุข และอยูํรํวมกัน อยําง
สมานฉันท์  
   2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุํงสร๎างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะท่ีดี ส าหรับคนไทย 
พัฒนาคนให๎มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู๎ มีความรู๎ มีทักษะ มีความคิดสร๎างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดี  
รับผิดชอบตํอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชํวงวัยและเตรียมความพร๎อมเข๎าสํูสังคมผ๎ูสูงอายุ
อยํางมีคุณภาพ รวมถึงการสร๎างคนให๎ใช๎ประโยชน์และอยูํกับส่ิงแวดล๎อมอยํางเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู                        
ใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางเหมาะสม  
   3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12 วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน   
เป็นประเทศพัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   4) ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ท่ีเป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับยํอยลงมา ควบคํูกับ
กรอบเปูาหมายท่ียั่งยืน (SDGs)  
   5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล๎าและขับเคล่ือนการเจริญเติบโต 
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช๎ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
   6) ยึด “หลักการน าไปสํูการปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน 5 ปีท่ีตํอยอดไปสํูผลสัมฤทธิ์    
ท่ีเป็นเปูาหมายระยะยาว”  
  วัตถุประสงค ์
   1. เพื่อวางรากฐานให๎คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยคํานิยมท่ีดี     
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุํน ตลอดจนเป็นคนเกํงท่ีมีทักษะ
ความรู๎ความสามารถและพัฒนาตนเองได๎ตํอเนื่องตลอดชีวิต 
   2. เพื่อให๎คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได๎รับความเป็นธรรมในการเข๎าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผ๎ูด๎อยโอกาสได๎รับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเข๎มแข็งพึ่งพา
ตนเองได๎ 
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   3. เพื่อให๎เศรษฐกิจเข๎มแข็ง แขํงขันได๎ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร๎างความเข๎มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมํโดยการใช๎นวัตกรรมท่ีเข๎มข๎นมากขึ้น สร๎างความเข๎มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร๎างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
   4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล๎อมให๎สามารถสนับสนุน         
การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

5. เพื่อให๎การบริหารราชการแผํนดินมีประสิทธิภาพ โปรํงใส ทันสมัย และมีการท างาน                 
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

6. เพื่อให๎มีการกระจายความเจริญไปสํูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่ อรองรับ        
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหมํ 

7. เพื่อผลักดันให๎ประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศตํางๆ ท้ังใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได๎อยํางสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให๎ประเทศไทยมีบทบาท
น าและสร๎างสรรค์ในด๎านการค๎า การบริการ และการลงทุนภายใต๎กรอบความรํวมมือตํางๆ ท้ังในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

 
 เป้าหมายรวม เพื่อให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกลําว ได๎ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบด๎วย 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดี   
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู๎ มีความสามารถในการปรับตัวได๎อยํางรู๎เทําทันสถานการณ์มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ตํอสํวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิต
ท่ีพอเพียง และมีความเป็นไทย 
  2. ความเหล่ือมล้ าทางด๎านรายได๎และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข๎มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข๎าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ             
อยํางท่ัวถึงและเป็นธรรม  
  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข๎มแข็งและแขํงขันได๎ โครงสร๎างเศรษฐกิจปรับสํูเศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผ๎ูประกอบการรุํนใหมํและเป็นสังคมผ๎ูประกอบการ ผ๎ูประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กท่ีเข๎มแข็งสามารถใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร๎างสรรค์คุณคําสินค๎าและบริการมีระบบ    
การผลิตและให๎บริการจากฐานรายได๎เดิมท่ีมีมูลคําเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรู๎ช้ันสูงใหมํๆ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการให๎บริการสํู
ภูมิภาคเพื่อลดความเหล่ือมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล๎อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล๎อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ประกอบด๎วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข๎องกับภารกิจของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให๎ความส าคัญกับการวางรากฐาน                    
การพัฒนาคนให๎มีความสมบูรณ์ เริ่มต้ังแตํกลํุมเด็กปฐมวัยท่ีต๎องพัฒนาให๎มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีทักษะ  
ทางสมอง ทักษะการเรียนรู๎ และทักษะชีวิต เพื่อให๎เติบโตอยํางมีคุณภาพ ควบคํูกับการพัฒนาคนไทย           
ในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกท่ีดีตํอสังคมสํวนรวม        
มีทักษะความรู๎ และความสามารถปรับตัวเทําทันกับการเปล่ียนแปลงรอบตัวท่ีรวดเร็วบนพื้นฐานของ                   
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การมีสถาบันทางสังคมท่ีเข๎มแข็งท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และ
ภาคเอกชนท่ีรํวมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให๎มีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคล่ือน                   
การพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ให๎ความส าคัญกับ             
การด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให๎ท่ัวถึงโดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านการศึกษาและสาธารณสุข 
รวมท้ังการปิดชํองวํางการค๎ุมครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานตํอเนื่องจากท่ีได๎ขับเคล่ือน
และผลักดันในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และมุํงเน๎นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช๎
นโยบายแรงงานท่ีสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร๎างรายได๎สูงขึ้น และการสร๎างโอกาส                     
ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอยํางยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร๎างอาชีพ รายได๎ และให๎ความชํวยเหลือ                     
ท่ีเช่ือมโยง การเพิ่มผลิตภาพส าหรับประชากรกลํุมร๎อยละ 40 รายได๎ต่ าสุด ผ๎ูด๎อยโอกาสสตรี และผ๎ูสูงอายุ 
อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดยํอม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม           
การพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข๎าถึงเงินทุนเพื่อสร๎างอาชีพ และการสนับสนุนการเข๎าถึงปัจจัย         
การผลิตคุณภาพดีท่ีราคาเป็นธรรม เป็นต๎น และในขณะเดียวกันก็ต๎องเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎งบประมาณเชิง
พื้นท่ีและบูรณาการเพื่อการลดความเหล่ือมล้ า 
  ยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนเน๎นให๎เศรษฐกิจ
เติบโตได๎ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคสํงออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคั ญ               
ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมี                    
การขยายตัวอยํางตํอเนื่องและมาจากความรํวมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผ๎ูประกอบการเข๎าสํูระบบภาษีมากขึ้น 
และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขํงขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน๎นให๎เศรษฐกิจรายสาขา
มีการเติบโตอยํางเข๎มแข็ง ภาคการเกษตรเน๎นเกษตรกรรมยั่งยืนและให๎เกษตรกรมีรายได๎เพิ่มขึ้น มีการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การทํองเท่ียวสามารถทารายได๎และแขํงขันได๎มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยํอมมีบทบาทตํอระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และใช๎วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมขั้นก๎าวหน๎าท่ีเข๎มข๎นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพ                
ของก าลังคน และความคิดสร๎างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจ การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหมํและการพัฒนา
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข๎ากับการค๎าและการเตรียมความพร๎อมของภาคบริการ  
ให๎สามารถรองรับการแขํงขันที่เสรีขึ้น  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท๎าทาย             
ท่ีต๎องเรํงด าเนินการในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ได๎แกํ การสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และยกระดับคุณภาพส่ิงแวดล๎อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เรํงแก๎ไขปัญหาวิกฤติส่ิงแวดล๎อมเพื่อลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิต  และการบริโภค พัฒนาระบบ
บริหารจัดการท่ีโปรํงใสเป็นธรรม สํงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมเป็นวงกว๎างมากขึ้น                      
ต๎องเรํงเตรียมความพร๎อมในลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถ ในการปรับตัวตํอ           
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมท้ังบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด๎านภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่ง
และยั่งยืน ให๎ความส าคัญตํอการฟื้นฟูพื้นฐานด๎านความมั่นคงท่ีเป็นปัจจัยส าคัญตํอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยูํรํวมกันในสังคมอยํางสันติของผ๎ูมีความเห็นตํางทางความคิดและ
อุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียม                
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การรับมือกับภัยคุกคามข๎ามชาติซึ่งจะสํงผลกระทบอยํางมีนัยยะส าคัญตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในระยะ 20 ปีข๎างหน๎า 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ใน
สังคมไทย เป็นชํวงเวลาส าคัญท่ีต๎องเรํงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจัง เพื่อให๎
เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะชํวยสํงเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด๎านให๎ประสบผลส าเร็จบรรลุเปูาหมาย  
ท้ังการบริหารจัดการภาครัฐให๎โปรํงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได๎อยํางเป็นธรรม และประชาชน
มีสํวนรํวม มีการกระจายอ านาจ และแบํงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสม ระหวํางสํวนกลาง ภูมิภาค และ
ท๎องถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อให๎บรรลุตามกรอบเปูาหมายอนาคตในปี 2579 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  มุํงเน๎นการขยาย                
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให๎บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจหลัก     
และสํงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลํุมในสังคม สนับสนุนให๎เกิดความเช่ือมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียน
อยํางเป็นระบบ โดยมีโครงขํายเช่ือมโยงภายในประเทศท่ีสนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตําง  ๆ
การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการและการก ากั บดู แลให๎ สอดคล๎องกั บมาตรฐานสากลเพื่ อเพิ่ ม 
ประสิทฺธิภาพ การด าเนินการสร๎างความเป็นธรรมในการเข๎าถึงบริการพื้นฐาน และการค๎ุมครองผ๎ูบริโภค  
การพัฒนาอุตสาหกรรมตํอเนื่องเพื่อสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจให๎กับประเทศ และการพัฒนาผ๎ูประกอบการ            
ในสาขาโลจิสติกส์และหนํวยงานท่ีมีศักยภาพเพื่อไปท าธุรกิจในตํางประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให๎ความส าคัญกับการใช๎
องค์ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร๎างสรรค์อยํางเข๎มข๎นท้ังในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมท้ังให๎ความส าคัญกับการพัฒนา
สภาวะแวดล๎อมหรือปัจจัยพื้นฐานท่ีเอื้ออ านวยท้ังการลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย 
โครงสร๎างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อชํวยขับเคล่ือนการพัฒนา
ประเทศให๎ก๎าวสํูเปูาหมาย  

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ประเทศไทยต๎องใช๎ประโยชน์
จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นท่ี และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเดํนในระดับภาค     
และจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการท่ีส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมือง     
จะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได๎ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให๎เป็นเมือง     
นําอยูํและมีศักยภาพในการรองรับการค๎าการลงทุน รวมท้ังลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนา    
ในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสํูภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นสํวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็น
โอกาสในการเปิดพื้นท่ีเศรษฐกิจใหมํบริเวณชายแดนเช่ือมโยงการค๎าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศ
เพื่อนบ๎านอีกด๎วย 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

4. แผนพัฒนาการศกึษาแห่งชาติ 2560-2579 
 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  
  แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนท่ีวางกรอบเปูาหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยมุํงจัดการศึกษาให๎คนไทยทุกคนสามารถเข๎าถึงโอกาสและความเสมอภาค                      
ในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให๎มีสมรรถนะ         
ในการท างานท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษา
ตามแผนการศึกษาแหํงชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด๎วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเทําเทียม และท่ัวถึง  ( Inclusive Education)                                    
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสํวนรํวมของสังคม (All For 
Education) อีกท้ังยึดตามเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 
2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนชํวงวัย การเปล่ียนแปลงโครงสร๎าง
ประชากร         ของประเทศ ความเหล่ือมล้ าของการกระจายรายได๎ และวิกฤติด๎านส่ิงแวดล๎อม โดยน า
ยุทธศาสตร์ชาติ                 มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแหํงชาติ โดยมี
สาระส าคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ ด ารงชีวิต
อยํางเป็นสุข สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
   วัตถุประสงค ์
    1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล๎องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
    3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ และคุณธรรม จริยธรรม รู๎รักสามัคคี 
และรํวมมือผนึกก าลังมุํงสํูการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพื่อน าประเทศไทยก๎าวข๎ามกับดักประเทศท่ีมีรายได๎ปานกลาง และความเหล่ือมล้ า
ภายในประเทศลดลง 
 
   ยุทธศาสตร์ ประกอบด๎วย 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข๎องกับภารกิจของส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการท้ัง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกชํวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. คนทุกชํวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎และพื้นท่ีพิเศษ
ได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
     3. คนทุกชํวงวัยได๎รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหมํ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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     2. ยกระดับคุณภาพและสํงเสริมโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
     3. ยกระดับคุณภาพและสํงเสริมโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูง
พื้นท่ีตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นท่ีเกาะแกํง ชายฝ่ังทะเล ท้ังกลํุมชนตํางเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลํุมชน-ชายขอบ และแรงงานตํางด๎าว) 
     4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหมํ 
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตํางๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหมํ  
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต๎น 
 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     เป้าหมาย 
      1. ก าลังคนมีทักษะท่ีส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต๎องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถาบันการศึกษาและหนํวยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด๎าน 
      3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร๎างองค์ความรู๎และนวัตกรรมท่ีสร๎างผลผลิตและ
มูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจ   
     แนวทางการพัฒนา 
      1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให๎มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต๎องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สํงเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด๎าน 
      3. สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร๎างองค์ความรู๎และนวัตกรรมท่ีสร๎างผลผลิตและ
มูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     เป้าหมาย 
      1. ผ๎ูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
      2. คนทุกชํวงวัยมีทักษะความรู๎ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎ตามศักยภาพ 
      3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู๎ตามหลักสูตรได๎
อยํางมีคุณภาพและมาตรฐาน 
      4. แหลํงเรียนรู๎ ส่ือต าราเรียน นวัตกรรมและส่ือการเรียนรู๎มีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข๎าถึงได๎โดยไมํจ ากัดเวลาและสถานท่ี 
      5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
      6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได๎มาตรฐานระดับสากล 
      7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
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    แนวทางการพัฒนา 
     1. สํงเสริม สนับสนุนให๎คนทุกชํวงวัยมีทักษะ ความรู๎ความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยํางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตํละชํวงวัย 
     2. สํงเสริมและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎  ส่ือต าราเรียน และส่ือการเรียนรู๎ ตําง ๆ                      
ให๎มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎ได๎โดยไมํจ ากัดเวลาและสถานท่ี 
     3. สร๎ างเสริมและปรับเปล่ียนคํานิยมของคนไทยให๎มีวินัย  จิตสาธารณะ                        
และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผ๎ูเรียนให๎มีประสิทธิภาพ 
     5. พัฒนาคลังข๎อมูล ส่ือ และนวัตกรรมการเรียนรู๎ ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
     7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
     เป้าหมาย 
      1. ผ๎ูเรียนทุกคนได๎รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข๎าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
      2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผํานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
      3. ระบบข๎อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต๎อง เป็นปัจจุบัน 
เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
     แนวทางการพัฒนา 
      1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข๎าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
      2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกชํวงวัย 
      3. พัฒนาฐานข๎อมูลด๎านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเข๎าถึงได๎ 
 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     เป้าหมาย 
      1. คนทุกชํวงวัย มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสํูการปฏิบัติ 
      2. หลักสูตร แหลํงเรียนรู๎ และส่ือการเรียนรู๎ท่ีสํงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล๎อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสํูการปฏิบัติ 
      3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู๎และนวัตกรรมด๎านการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิต   
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
     แนวทางการพัฒนา 
      1. สํงเสริม สนับสนุนการสร๎างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสํูการปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
      2. สํงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู ๎ และสื่อ
การเรียนรู๎ตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
      3. พัฒนาองค์ความรู๎ งานวิจัย และนวัตกรรม ด๎านการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิต     
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม  
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   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
    เป้าหมาย 
     1. โครงสร๎าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลํองตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได๎ 
     2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสํงผลตํอคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
     3. ทุกภาคสํวนของสังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชนและพื้นท่ี 
     4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ    
ท่ีแตกตํางกันของผ๎ูเรียน สถานศึกษา และความต๎องการก าลังแรงงานของประเทศ 
     5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม               
สร๎างขวัญก าลังใจ และสํงเสริมให๎ปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มตามศักยภาพ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ปรับปรุงโครงสร๎างการบริหารจัดการศึกษา 
     2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     3. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการจัดการศึกษา 
     4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาท่ีสํงผลตํอคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
     5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
5. นโยบายรัฐบาล 

ประเทศไทยมีการพัฒนาอยํางตํอเนื่องผํานวิสัยทัศน์และการขับเคล่ือนการพัฒนาของผ๎ูน าประเทศใน
อดีต และในวันนี้วิสัยทัศน์ในการขับเคล่ือนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุํงมั่นให๎ประเทศไทยเป็นประเทศท่ี
พัฒนาแล๎วในศตวรรษที่ ๒๑” โดยรัฐบาลได๎ก าหนด นโยบายในการบริหารราชการแผํนดิน ดังนี้ 

 
นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน มีดังต่อไปนี้ 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์    
    สถาบันพระมหากษัตริย์มีความส าคัญยิ่งตํอประเทศและประชาชนชาวไทย รัฐบาลถือเป็นหน๎าท่ี

ส าคัญท่ีจะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ ด๎วยความจงรักภักดี ซึ่งรัฐบาล
มีนโยบายด าเนินการ ดังนี้ 

๑.๑ สืบสาน รักษา ตํอยอดศาสตร์พระราชาและโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว มาเป็นหลักส าคัญในการบ าบัดทุกข์ และบ ารุงสุขให๎ประชาชน และพัฒนา
ประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมท้ัง สํงเสริมการเรียนรู๎หลักการทรงงาน การน ามาประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติ
ราชการและการพัฒนา ประเทศ เพื่อประโยชน์ในวงกว๎าง รวมท้ังเผยแพรํศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพียงไปสํูเวทีโลกเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาอยํางยั่งยืน   

๑.๒ ตํอยอดการด าเนินการของหนํวยพระราชทานและประชาชน จิตอาสาพระราชทานตาม
แนวพระราชด าริ ให๎เป็นแบบอยํางการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นท่ีตําง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อน 
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แก๎ไขปัญหาให๎แกํประชาชน และพัฒนาความเป็นอยูํของประชาชน โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคี ท้ัง
ของหนํวยงานในพระองค์ หนํวยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชน   

๑.๓ สร๎างความตระหนักรู๎ เผยแพรํ และปลูกฝังให๎ประชาชนมีความรู๎ ความเข๎าใจท่ีถูกต๎อง
และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ตลอดจนพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ เพื่อกํอให๎เกิดการมีสํวนรํวมอยํางถูกต๎องกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย 

๒. การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
๒.๑ รักษาและปูองกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ ท้ังทางบก ทางทะเล ทาง

อากาศ รวมท้ังปูองกันและปราบปรามภัยคุกคามตําง ๆ และภัยคุกคาม รูปแบบใหมํ โดยมุํงเน๎นการสร๎าง
อ านาจก าลังรบท่ีมีตัวตนและไมํมีตัวตนให๎เข๎มแข็ง การพัฒนาระบบเตรียมความพร๎อมแหํงชาติ ระบบงานขําว
กรอง การจัดการข๎อมูลท่ีเป็นเท็จทางส่ือออนไลน์ และการมีสํวนรํวมของประชาชนด๎านความมั่นคง รวมท้ัง
พัฒนาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมให๎มีความพร๎อมในการรักษาอธิปไตย ผลประโยชน์ของ
ชาติ และรํวมพัฒนาประเทศในด๎านตําง ๆ    

       ๒.๒ ปลูกจิตส านึก เกียรติภูมิ และศักด์ิศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะและการมี
สํวนรํวมท าประโยชน์ให๎ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคีปรองดองและความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผํ
ระหวํางกันของประชาชน  โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติ หลักคิดท่ีถูกต๎อง 
สร๎างคํานิยม “ประเทศไทยส าคัญท่ีสุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับสภาพแวดล๎อมท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาให๎เอื้อตํอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ    

          ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร๎ างการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีมีธรรมาภิบาล ความรักชาติ และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน พร๎อมท้ัง
สํงเสริมให๎นักการเมืองมีคุณภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู๎ความสามารถ เห็นแกํประโยชน์ของ
ประเทศชาติมากกวําสํวนตน เพื่อให๎การบริหารราชการแผํนดินเอื้ออ านวยตํอการพัฒนาประเทศให๎มีความ
เจริญก๎าวหน๎าอยํางมั่นคง   

        ๒.๔ สร๎างความสงบและความปลอดภัยต้ังแตํระดับชุมชน  โดยก าหนดให๎หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎องเฝูาระวัง ดูแล และรักษาความสงบเรียบร๎อย ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของ
ประชาชน และปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนและหมูํบ๎าน อยํางตํอเนื่อง และสนับสนุนให๎ประชาชนมีสํวน
รํวมกับภาครัฐในการสร๎างความปลอดภัยในพื้นท่ี   

           ๒.๕ แก๎ไขปัญหายาเสพติดอยํางจริงจังท้ังระบบ ด๎วยการบังคับใช๎กฎหมายอยํางเครํงครัด 
ปราบปรามแหลํงผลิตและเครือขํายผ๎ูค๎ายาเสพติด โดยเฉพาะผ๎ูมีอิทธิพล และเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวข๎องอยําง
เด็ดขาด ปูองกันเส๎นทางการน าเข๎าสํงออกโดยรํวมมือกับประเทศเพื่อนบ๎าน การลดจ านวนผ๎ูค๎าและผ๎ูเสพราย
ใหมํ และให๎ความรู๎เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอยํางตํอเนื่อง รวมท้ังฟื้นฟู ดูแล รักษาผ๎ูเสพผํานกระบวนการทาง
สาธารณสุข  

๓. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม     
รัฐบาลให๎ความส าคัญกับการสํงเสริมให๎สถาบันทางสังคมรํวมปลูกฝังคํานิยม และวัฒนธรรมท่ีดี 

รวมท้ังการท านุบ ารุงศาสนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมไทย และการยอมรับ ประเพณี วัฒนธรรมท่ีดี                 
ท่ีมีความหลากหลาย เพื่อสร๎างสังคมให๎มีคุณภาพ คุณธรรม และอยูํรํวมกัน ได๎อยํางมีความสุข ดังนี้     

๓.๑ สํงเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ โดยอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพรํประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ศิลปะ ประเพณี ภูมิปัญญา ภา ษาไทย และภาษาถิ่น ท่ีมีอัตลักษณ์                             
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และความหลากหลายผํานชํองทางตําง ๆ เพื่อให๎เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ พร๎อมท้ังสนับสนุน
การสร๎างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อกระต๎ุนกระแสนิยมวัฒนธรรมไทย พัฒนาตํอยอดและ
สร๎างมูลคําเพิ่มในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอยํางเหมาะสม   

๓.๒ ปลูกฝังคํานิยมและวัฒนธรรมท่ีดีท้ังด๎านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์                
การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีสํวนรํวมท าประโยชน์ให๎ประเทศ และเป็นพลเมืองท่ีดี   
โดยสํงเสริมให๎สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชนเป็นฐานในการบํมเพาะ สํงเสริมให๎ภาคเอกชน
ด าเนินธุรกิจอยํางมีธรรมาภิบาล ให๎ส่ือมีบทบาทกระต๎ุนและสร๎างความตระหนักในคํานิยมท่ีดี รวมถึงผลิตส่ือท่ี
มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบ และเปิดพื้นท่ีสาธารณะให๎ประชาชนได๎แสดงออกอยํางสร๎างสรรค์ 

๓.๓ ท านุบ ารุงศาสนาให๎มีความเข๎มแข็ง สํงเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาให๎มีบทบาทในการ
เผยแผํหลักค าสอนท่ีดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร๎างความรํวมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
จิตใจ และพัฒนาสังคมให๎มีความสามัคคี ปรองดอง และยั่งยืน และให๎พุทธศาสนิกชนเข๎าถึงแกํนแท๎ ค าสอน
ของพระพุทธเจ๎าและสามารถน ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได๎    

๓.๔ สร๎างความรู๎ ความเข๎าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ของประเทศเพื่อนบ๎าน 
ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลํุมชาติพันธุ์ และชาวตํางชาติท่ีมีความหลากหลาย ในลักษณะ
พหุสังคมท่ีอยูํรํวมกัน โดยสนับสนุนการเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศควบคํูกับการสํงเสริม สร๎างสรรค์                      
งานศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นสากล เพื่อการเป็นสํวนหนึ่งของประชาคมโลก  

 
 

๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
๔.๑ สร๎างบทบาทท่ีสร๎างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก ด าเนินความสัมพั นธ์ทาง               

การทูตกับประเทศในภูมิภาคตําง ๆ และในเวทีโลกอยํางสมดุลและมีเสถียรภาพ บนพื้นฐานของหลักการการไว๎
เนื้อเช่ือใจกัน การเคารพซึ่งกันและกัน และการสร๎างผลประโยชน์รํวมกัน เน๎นย้ าความส าคัญของการเป็น
หุ๎นสํวนยุทธศาสตร์การพัฒนาและสํงเสริมบทบาท ท่ีสร๎างสรรค์ของไทยในประชาคมโลก รวมท้ังมีบทบาท            
ในการขับเคล่ือนการพัฒนาภายใต๎เปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ   

๔.๒ เสริมสร๎างความเป็นปึกแผํนของอาเซียน ท้ังในด๎านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม                      
และวัฒนธรรม โดยเฉพาะภายใต๎การเป็นประธานอาเซียนของไทย ผลักดันให๎เกิดความรํวมมือท่ีเป็นรูปธรรม
ระหวํางประเทศสมาชิกอาเซียน และระหวํางอาเซียนกับประเทศคํูเจรจา เพื่อให๎เกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
ตามแนวคิด “รํวมมือ รํวมใจ ก๎าวไกล ยั่งยืน” และเป็นแกนกลางของอาเซียนในการสนับสนุนให๎เกิดสันติสุข
และความเจริญก๎าวหน๎าท่ียั่งยืนในภูมิภาค   

๔.๓ สํงเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ภายใต๎กรอบความรํวมมือตําง ๆ  
เพื่อน าไปสํูการแสวงหาโอกาสทางการค๎า การลงทุน องค์ความรู๎และนวัตกรรมกับประเทศท่ีมีศักยภาพใน
ภูมิภาคตําง ๆ ของโลก อาทิ ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชียใต๎  และสนับสนุนการขยายธุรกิจในสาขาท่ี
ผ๎ูประกอบการไทยมีศักยภาพ สํงเสริมความรํวมมือทางวัฒนธรรมของไทยด๎วยการสํงเสริมเอกลักษณ์                    
อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร๎างการรับรู๎ท่ีกว๎างขวางมากขึ้นในเวทีโลก   

          ๔.๔ สํงเสริมความรํวมมือระหวํางประเทศด๎านความมั่นคง เพื่อรับมือกับภัยความมั่นคงใน
รูปแบบใหมํ อาทิ ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค๎ามนุษย์ อาชญากรรมข๎ามชาติ ความมั่นคงปลอดภัยทางทะเล 
การโยกย๎ายถ่ินฐานแบบไมํปกติ และปัญหาข๎ามชาติท่ีสํงผลกระทบตํอวิถีชีวิตของคนไทยและความมั่นคงของ
มนุษย์   
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         ๔.๕ ขับเคล่ือนงานการทูตเชิงรุกเพื่อประชาชน เพื่อค๎ุมครองผลประโยชน์ของคนไทย แรงงาน
ไทย และภาคเอกชนไทยในตํางประเทศ สํงเสริมบทบาทของชุมชนไทยในการรํวมเชิดชูผลประโยชน์ของไทยใน
ตํางประเทศ  

๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย   
         ๕.๑ เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง    
                                      ๕.๑.๑ ด าเนินนโยบายการเงินการคลังเพื่อให๎เศรษฐกิจไทยสามารถ

ตอบสนองตํอความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยการบริหารเศรษฐกิจมหภาคให๎มีเสถียรภาพ เอื้ออ านวยตํอ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวมและการเจริญเติบโตของธุรกิจทุกระดับ สนับสนุนการน าเทคโนโลยี
ทางการเงินเข๎ามาให๎บริการและพัฒนาขีดความสามารถสถาบันการเงินไทย เพื่อรองรับการแขํงขัน                       
และการเปล่ียนแปลงกฎกติกาสากล เรํงขยายการเข๎าถึงบริการทางการเงินควบคํูไปกับการให๎ความรู๎ทางการ
เงิน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข๎อมูล เพื่อเพิ่มโอกาสในการได๎รับสินเช่ือและเพิ่มประสิทธิภาพ            
ในการบริหารสินเช่ือส าหรับผ๎ูมีรายได๎น๎อย และผ๎ูประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอม 

                                      ๕.๑.๒ ก ากับดูแลวินัยการเงินการคลัง โดยติดตามก ากั บดูแล                     
ให๎หนํวยงานภาครัฐด าเนินการตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐอยํางเครํงครัด โดยเฉพาะการด าเนิน
กิจกรรม มาตรการ หรือโครงการท่ีกํอให๎เกิดภาระตํองบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต โดยจัดท า
ประมาณการรายจํายแหลํงเงินท่ีใช๎ตลอดระยะเวลาด า เนินการ และประโยชน์ท่ีจะได๎รับ การรายงานทาง
การเงินประจ าปี เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบในการใช๎จํายเงินงบประมาณแผํนดิน รวมถึงการก าหนด
ระยะเวลาส้ินสุดท่ีชัดเจนในการให๎สิทธิประโยชน์ทางภาษีแกํนักลงทุนในพื้นท่ี และอุตสาหกรรมท่ีเป็น
กลํุมเปูาหมาย   

                                      ๕.๑.๓ ปฏิรูปโครงสร๎างรายได๎ภาครัฐ เรํงปรับโครงสร๎างการจัดเก็บ
รายได๎ภาครัฐ ท้ังในสํวนของรายได๎ภาษีและรายได๎จากทรัพย์สินของรัฐ ผํานการขยายฐานภาษี การปรับปรุง
อัตราภาษี การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และฐานข๎อมูลขนาดใหญํ รวมถึงศึกษา
ความเป็นไปได๎ในการจัดต้ังหนํวยงานจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ การทบทวนคําลดหยํอนหรือมาตรการภาษีท่ี                
ไมํจ าเป็นและไมํกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอระบบเศรษฐกิจ  การปราบปรามผ๎ูหลบเล่ียงภาษี และการพัฒนาภาษี
ประเภทใหมํ ๆ ให๎สอดรับกับเทคโนโลยี และการค๎าในยุคดิจิทัล รวมถึงการเรํงบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ
ให๎เกิดประโยชน์ตํอประเทศ เพื่อให๎ระบบการจัดเก็บรายได๎ของรัฐชํวยสร๎างความเทําเทียม ความเป็นธรรม 
และลดความเหล่ือมล้ า ตลอดจนสนับสนุนให๎ภาคเอกชนมีความสามารถในการแขํงขัน เพื่อสํงเสริม                   
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ รักษาความสมดุลและความยั่งยืนทางการคลัง  

                                       ๕.๑.๔ ปฏิรูประบบการออม โดยจัดให๎มีระบบการออม เพื่อการ
เกษียณอายุอยํางท่ัวถึง พัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนให๎เป็นแหลํงเงินทุนแกํผ๎ูประกอบการ และเป็นชํอง
ทางการออมของประชาชน พร๎อมท้ังพัฒนาเครื่องมือทางการเงินท่ีจะสํงเสริมให๎คนไทยทุกคนเข๎าสํูระบบ               
การออมและการลงทุนระยะยาวให๎สามารถรองรับพฤติกรรม และวัฏจักรชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป พัฒนาระบบ
สถาบันการเงินให๎มีเสถียรภาพและลดต๎นทุน พัฒนาขีดความสามารถในการด าเนินงานขององค์กรการเงิน
ชุมชนและสหกรณ์ทุกระดับ  และพัฒนาความรู๎พื้นฐานทางการเงินแกํประชาชน ตลอดจนการก ากับดูแลระบบ
สถาบันการเงิน ให๎มีความมั่นคง   

                                      ๕.๑.๕ สร๎างแพลตฟอร์มเพื่อใช๎ในการออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย
ท่ีมีเครื่องมือและเทคนิคสมัยใหมํตําง ๆ พร๎อมท้ังเปิดโอกาสให๎ผ๎ูเช่ียวชาญท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ
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ประชาชน เข๎ามามีสํวนรํวมในกระบวนการออกแบบนโยบายและมาตรการ เพื่อให๎สามารถก าหนดนโยบายท่ี
สามารถตอบสนองตํอสถานการณ์ตําง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปได๎ อยํางทันทํวงที 

๕.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม  
                                      ๕.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต๎แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ

หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy]  โดยน าความก๎าวหน๎าทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาตํอยอดและสร๎างมูลคําเพิ่ม จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและ
วัฒนธรรมในการผลิตสินค๎าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของท๎องถิ่น ปรับระบบการบริหารจัดการการผลิต
และระบบโลจิสติกส์ สํงเสริมการใช๎พลังงาน ทดแทน การใช๎ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช๎ทางการเกษตรมาเพิ่ม
มูลคํา การบริหารจัดการของเสีย อุตสาหกรรมและขยะแบบคลัสเตอร์ระหวํางอุตสาหกรรมและชุมชนในแตํละ
พื้นท่ีของจังหวัด  กลํุมจังหวัด เพื่อลดผลกระทบทางส่ิงแวดล๎อมและสุขภาพ พร๎อมท้ังให๎ความส าคัญกับ
กฎระเบียบ ทางด๎านส่ิงแวดล๎อมในระดับประเทศและระหวํางประเทศ  

                                      ๕.๒ .๒  พัฒนาอุ ตสาหกรรมไทยให๎ สามารถตอบสนองกา ร
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน๎มการค๎าโลก โดยค านึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการแขํงขัน แนวโน๎ม
ความต๎องการของตลาดในประเทศและตลาดโลก เพื่อให๎อุตสาหกรรมไทยมีระดับ ผลิตภาพท่ีสามารถแขํงขัน
ได๎ในเวทีโลก สร๎างนวัตกรรมใหมํท่ีมีมูลคําสูงในอุตสาหกรรมท่ีมี ศักยภาพ และอุ ตสาหกรรมอนาคต อาทิ 
อุตสาหกรรมตํอเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคมของ ประเทศ อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมความ
มั่นคงของประเทศ อุตสาหกรรมอวกาศ พร๎อมท้ังให๎ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผ๎ูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยํอม ตลอดหํวงโซํอุปทานให๎สามารถใช๎ประโยชน์จากความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี เพื่อ
ยกระดับความสามารถในการแขํงขัน  

                                      ๕.๒.๓ สร๎างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผ๎ูประกอบการรายใหมํ โดยการสร๎างสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการเข๎าถึงเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
การปรับปรุงกฎระเบียบให๎เอื้อตํอการพัฒนาผ๎ูประกอบการ การเข๎าถึงแหลํงเงิน การพัฒนาศูนย์ทดสอบหรือ
วิจัยและออกแบบท่ีได๎มาตรฐานสากล และการใช๎สถาบันการศึกษาท่ีมีอยูํในพื้นท่ีมาสนับสนุนด๎านการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อเพิ่มคุณคําให๎กับสินค๎าและบริการ 

                                      ๕.๒.๔ พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล๎อมให๎                        
มีประสิทธิภาพในการสนับสนุน ผ๎ูประกอบการ โดยการจัดท าแพลตฟอร์มท่ีเหมาะสมส าหรับกลํุม
ผ๎ูประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอม และกลํุมวิสาหกิจเริ่มต๎นในการสร๎างมูลคําเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด๎วย  
การใช๎นวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การตลาด  และการบัญชี  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบํมเพาะ
ผ๎ูประกอบการและสถาบันเฉพาะทางตําง ๆ ให๎สามารถเป็นกลไกหลักท่ีเข๎มแข็งในการรํวมมือกับ
สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาและบํมเพาะศักยภาพ ผ๎ูประกอบการในการสร๎างมูลคําเพิ่มของผลิตภัณฑ์   

๕.๓ พัฒนาภาคเกษตร    
                                       ๕.๓.๑ รักษาเสถียรภาพราคาสินค๎าเกษตรและรายได๎ให๎กับเกษตรกร

ในสินค๎าเกษตรส าคัญ อาทิ ข๎าว ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์ม อ๎อย และข๎าวโพด โดยผํานเครื่องมือและ
มาตรการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ไมํเป็นภาระกับงบประมาณแผํนดินเกินสมควร จัดให๎มีระบบประกันภัย
สินค๎าเกษตร การพัฒนาระบบตลาดท่ีเช่ือมโยงผลผลิตของเกษตรกรถึงผ๎ูประกอบการแปรรูปและผ๎ูบริโภค
อยํางเป็นธรรม การใช๎เทคโนโลยีและเครื่องมือในการขยายและเข๎าถึงตลาดในรูปแบบตําง ๆ การอ านวยความ
สะดวกทางการค๎า และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรที่มีประสิทธิภาพ  
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                                      ๕.๓.๒ ลดต๎นทุนและเพิ่ มประสิทธิภาพการผลิตท่ี เหมาะสม                    
และไมํกํอให๎เกิดภาระทางการเงินการคลังของภาครัฐ โดยจัดให๎มีมาตรการท่ีเกี่ยวข๎องกับการเพิ่มรายได๎และ
ลดต๎นทุนการเกษตรครบวงจร ต้ังแตํการปรับโครงสร๎างต๎นทุนการผลิต อาทิ เมล็ดพันธุ์ พื้นท่ีเพาะปลูก                 
ปุ๋ย เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร แหลํงน้ า และระบบไฟฟูาเพื่อการเกษตร การลดภาระหนี้สินโดยให๎
เกษตรกรเข๎าถึงแหลํงเงินทุนในระบบท่ีมีต๎นทุนต่ า การลดความเส่ียงจากราคาพืชผลทางการเกษตร การพัฒนา
ทักษะอาชีพเสริมรายได๎ รวมท้ัง การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต และการปรับเปล่ียนการ
ผลิตให๎เหมาะสมกับฐานทรัพยากรในพื้นท่ีและความต๎องการของตลาด น าระบบข๎อมูลสารสนเทศการเกษตร 
ระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการจัดเขตพื้นท่ีเกษตรกรรม (zoning) และสํงเสริมกลไกอาสาสมัครเกษตร หมูํบ๎าน 
รวมท้ังระบบการบริหารจัดการเชิงรุกมาใช๎ในการบริหารจัดการการผลิตสินค๎าเกษตร ให๎เหมาะสมกับพื้นท่ี 

                                       ๕.๓.๓ พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุํนใหมํ โดยเพิ่มทักษะ
การประกอบการและพัฒนาความเช่ือมโยงของกลํุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ในทุกระดับ 
โดยเฉพาะด๎านการตลาด การค๎าออนไลน์ ระบบบัญชี เพื่อขยายฐานการผลิตและฐานการตลาดของสถาบัน
เกษตรกรให๎เข๎มแข็ง  มีความสามารถในการแขํงขัน รวมท้ังการพัฒนาเกษตรกรรุํนใหมํไปสํูเกษตรกรอัจฉริยะ 
เพื่อการพัฒนาภาคเกษตรได๎อยํางมั่นคงตํอไปในอนาคต   

                                      ๕.๓.๔ สํงเสริมการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับสินค๎าเกษตร เพื่อยกระดับ
รายได๎และคุณภาพชีวิตให๎กับเกษตรกร โดยใช๎ประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ การลด ละ เลิก
ใช๎ยาปราบศัตรูพืชโดยเร็ว โดยต๎องจัดหาสารทดแทนท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอและเป็นท่ียอมรับของเกษตรกร 
การสํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรที่มีมูลคําเพิ่มและโอกาสทางเศรษฐกิจ อาทิ เกษตรอินทรีย์ เกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ และเกษตรแปรรูป เพื่อตํอยอดไปสํูเกษตรอุตสาหกรรม สํ งเสริม                
การวิจัยพัฒนาและถํายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาสินค๎าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมท้ังสํงเสริมการผลิตสินค๎า
เกษตรให๎ได๎คุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัย    

                                      ๕.๓.๕ ดูแลเกษตรกรผ๎ูมีรายได๎น๎อยให๎สามารถเข๎าถึงและใช๎ประโยชน์
ในท่ีดินท ากิน แหลํงเงินทุน โครงสร๎างพื้นฐาน และปัจจัยการผลิตตําง ๆ รวมท้ัง ลดูแลและลดความเสียหาย
จากการท าการเกษตรในพื้นท่ีประสบภัยทางธรรมชาติซ้ าซาก โดยก าหนดเขตพื้นท่ีเกษตรกรรม (zoning)    

                                      ๕.๓.๖ สํงเสริมการปลูกไม๎มีคําเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยการสนับสนุน
พันธุ์กล๎าไม๎ และให๎ความรู๎ในการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์อยํางเหมาะสม ท้ังในด๎านการปลูก บ ารุงรักษา ดูแล 
และการแปรรูปเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่ม ซึ่งจะชํวยเพิ่มรายได๎ให๎แกํเกษตรกรอีกทางหนึ่ง    

                                      ๕.๓.๗ สํง เสริมการท าป ศุสัตว์ ให๎ เกษตรกรมี รายไ ด๎ เพิ่ มขึ้ น                     
โดยสํงเสริมการตลาด วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์พื้นบ๎าน อาทิ โคเนื้อ แพะ และแกะ เพื่อ
สร๎างมูลคําเพิ่ม พัฒนามาตรฐานการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให๎เป็นท่ียอมรับในระดับสากลและ
สอดคล๎องกับความต๎องการของผ๎ูบริโภคท้ังภายในประเทศและตํางประเทศ รวมท้ังสนับสนุนการสํงออก
ผลิตภัณฑ์ดังกลําวไปสํูตลาดโลก 

                                      ๕.๓.๘ ฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการท าประมงให๎เกิดความยั่งยืน             
บนพื้นฐานของการรักษาทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให๎มีความสมบูรณ์อยํางตํอเนื่อง         
โดยเพิ่มขีดความสามารถการท าประมงอยํางถูกต๎องในกลํุมประมงพื้นบ๎านและเชิงพาณิชย์ การเข๎าถึงแหลํงทุน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร๎างรายได๎และลดต๎นทุนการท าประมง ลดอุปสรรคในการประกอบอาชีพ สํงเสริม 
การรวมกลํุมประมงชายฝ่ังและประมงพื้นบ๎าน  เพื่อสร๎างพลังในการประกอบอาชีพควบคํูไปกับการอนุรักษ์ใน
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พื้นท่ี และเรํงพัฒนาการเพาะเล้ียงในทะเลท่ีสอดคล๎องกับแผนการใช๎ประโยชน์เชิงพื้นท่ี รวมถึงการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากภูมิปัญญาในการแปรรูปมาเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ์และสินค๎าประมง 

๕.๔ พัฒนาภาคการทํองเท่ียว  
                                      ๕.๔.๑ พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหลํงทํองเท่ียว             

โดยสํงเสริมพัฒนาให๎ประเทศไทยเป็นแหลํงทํองเท่ียวคุณภาพระดับโลกท่ีมีเอกลักษณ์โดดเดํน บนพื้นฐานของ
วัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม และการจัดการขยะและของเสียเพื่อให๎เกิด
ความยั่งยืนของระบบนิเวศ ส่ิงแวดล๎อมและชุมชนท๎องถิ่น รวมท้ังพัฒนาการทํองเท่ียวในรูปแบบหลายประเทศ
จุดมุํงหมายเดียวกัน การพัฒนาแหลํงทํองเท่ียวในเชิงกลํุมพื้นท่ีเมืองหลักและเมืองรองท่ี มีศักยภาพ                    
การทํองเท่ียวเชิงสร๎างสรรค์และวัฒนธรรม การทํองเท่ียวเชิงธุรกิจ การทํองเท่ียวเชิงสุขภาพ การทํองเท่ียวเชิง
กีฬาและนันทนาการ  การทํองเท่ียวเรือส าราญ และการทํองเท่ียวเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ๎าน 

                                      ๕.๔.๒ ดึงดูดนักทํองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ รายได๎สูง โดยมุํงเน๎นขยาย
ตลาดคุณภาพพร๎อมกับรักษาตลาดเดิม รวมท้ังน าระบบดิจิทัลมาใช๎ในการสํงเสริมการทํองเท่ียว เพื่อให๎
นักทํองเท่ียวสามารถเข๎าถึงแหลํงทํองเท่ียวในพื้นท่ีตําง ๆ ของประเทศได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

                                      ๕.๔.๓ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการท่ีเกี่ยวเนื่องกับการ
ทํองเท่ียว อาทิ ธุรกิจสปาและแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพรไทย เพื่อสร๎างความหลากหลายของ
สินค๎า และสร๎างโอกาสการขยายฐานการผลิตและการตลาดในระดับภูมิภาค ตลอดจนสํงเสริมธุรกิจบริการท่ีมี
ศักยภาพสํูระดับสากล 

                                      ๕.๔.๔ ดูแลความปลอดภัยของนักทํองเท่ียวอยํางเข๎มงวด โดยเพิ่ม
มาตรฐานการดูแลรักษาความปลอดภัยแกํนักทํองเท่ียวจากอาชญากรรม การฉ๎อฉล และอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
ความบกพรํองของผ๎ูประกอบการ เพิ่มความเข๎มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัยและให๎บริการนักทํองเท่ียว 
โดยเฉพาะบริเวณแหลํงทํองเท่ียวทางน้ าหรือทางทะเล เกาะ หมูํเกาะ ถ้ า และน้ าตก อ านวยการและบูรณาการ
ความชํวยเหลือนักทํองเท่ียวให๎มีประสิทธิภาพ    

                                      ๕.๔.๕ สํงเสริมให๎เกิดการกระจายรายได๎จากธุรกิจทํองเท่ียวสํูชุมชน 
โดยพัฒนาเครือขํายวิสาหกิจให๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเช่ือมโยงระหวํางธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจ
สนับสนุน และการพัฒนาเช่ือมโยงในเชิงกลํุมพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังพัฒนาทักษะและองค์ความรู๎ของ
ท๎องถิ่น ชุมชน และสถาบันการศึกษา เพื่อสนับสนุนให๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาและท าธุรกิจการทํองเท่ียวใน
พื้นท่ีให๎มากขึ้น อาทิ การพัฒนายุวมัคคุเทศก์   

๕.๕ พัฒนาการค๎าการลงทุนเพื่อมุํงสํูการเป็นชาติการค๎า การบริการ และการลงทุนใน
ภูมิภาค   

                                      ๕.๕.๑ สํงเสริมการค๎าชายแดนและแก๎ไขปัญหาสินค๎าชายแดน เพื่อให๎
สามารถใช๎ประโยชน์จากการเช่ือมโยงโครงสร๎างพื้นฐาน และพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนท่ีได๎พัฒนาไว๎
แล๎ว และให๎บริการการด าเนินธุรกิจแกํนักลงทุนและผ๎ูประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอมแบบเบ็ดเสร็จให๎
เข๎าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ๎าน โดยระยะแรกจะมุํงเน๎นสนับสนุนให๎ผ๎ูประกอบการไทยแสวงหาโอกาส
ทางการค๎า การลงทุน หรือขยายฐานการผลิต และการตลาดในกลํุมประเทศเพื่อนบ๎าน ในรูปแบบฐานการผลิต
และตลาดรํวม เพื่อใช๎ประโยชน์จากแนวโน๎มการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีดีอยํางตํอเนื่องและแหลํง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนความได๎เปรียบของคําจ๎างแรงงาน   

                                      ๕ .๕ .๒  สํ ง เ สริ ม ธุ ร กิ จก าร ค๎ าป ลีกพ า ณิชย์ อิ เ ล็ ก ทรอ นิ ก ส์                            
(e-Commerce) ข๎ามพรมแดน โดยสํงเสริมการรวมกลํุมเพื่อพัฒนาสินค๎าและบริการของผ๎ูประกอบการราย
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ยํอยให๎เหมาะสมส าหรับการค๎าออนไลน์ข๎ามพรมแดน เพื่อเพิ่มชํองทางการตลาดให๎ผ๎ูบริโภคในประเทศเพื่อน
บ๎านสามารถเข๎าถึงสินค๎าและบริการได๎โดยตรง พร๎อมท้ังพัฒนาแพลตฟอร์มท่ีเกี่ยวข๎องกับการท าธุรกรรมผําน
ระบบดิจิทัลท้ังทางการตลาด การเงิน  และระบบโลจิสติกส์   

                                      ๕.๕.๓ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการน าเข๎าสํงออกสินค๎าบริเวณ
ดํานชายแดน เรํงรัดการจัดรูปแบบการพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการพื้นท่ีดํานชายแดนส าคัญ              
เชํน ดํานศุลกากร ดํานปศุสัตว์ คลังสินค๎า และพื้นท่ีตํอเนื่อง เพื่อให๎สามารถสนับสนุนการค๎า การลงทุน และ
การอ านวยความสะดวกทางการค๎า โดยลดการใช๎ดุลยพินิจของเจ๎าหน๎าท่ีรัฐให๎น๎อยท่ีสุด รวมท้ังสนับสนุน
ผ๎ูประกอบการในพื้นท่ีให๎สามารถสร๎างมูลคําเพิ่มจากกิจกรรมน าเข๎าสํงออกสินค๎าบริเวณดํานชายแดน    

๕.๖ พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน    
                                      ๕.๖.๑ พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านคมนาคมให๎ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัว

ประเทศและสามารถรองรับการขนสํงและการเดินทางตํอเนื่องหลายรูปแบบได๎อยํางไร๎รอยตํอ สานตํอการ
พัฒนารถไฟความเร็วสูง และเริ่มต๎นการปรับปรุงระบบรถไฟขนาดราง ๑ เมตร ให๎เป็นระบบไฟฟูาเพื่อ
สนับสนุนให๎เป็นโครงขํายหลักในการเดินทางและขนสํงสินค๎าของประเทศ และให๎ความส าคัญกับการบูรณา
การการพัฒนาระบบขนสํงกับการพัฒนาพื้นท่ีและเมือง  การพัฒนาขีดความสามารถของผ๎ูให๎บริการภาคขนสํง
และอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่อง การเช่ือมโยง แหลํงทํองเท่ียว การกระจายความเจริญสํูภูมิภาค รวมท้ังเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด๎านความปลอดภัยทางถนนท่ีสอดประสานกันระหวํางระบบการเตือนภัย             
การชํวยเหลือกู๎ภัย และการชํวยเหลือเยียวยาผ๎ูประสบภัยท่ีมีประสิทธิภาพ   

                                      ๕.๖.๒ แก๎ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นท่ีเขตเมือง โดยการพัฒนา
ระบบขนสํงมวลชนสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับศักยภาพของแตํละพื้นท่ี โดยเฉพาะเมืองหลัก
ในภูมิภาค การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการควบคุม ส่ังการจราจรและวาง แผนการเดินทาง              
การกวดขันวินัยจราจร และการจัดระเบียบท่ีจอดรถ โดยเฉพาะการจัดให๎มีท่ีจอดรถใต๎ดินและบนดินเพิ่มเติม 
ท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน พร๎อมท้ัง พัฒนาทางเท๎า ทางจักรยาน และส่ิงอ านวยความสะดวกตําง ๆ             
ให๎สามารถรองรับความต๎องการเดินทางเพื่อคนท้ังมวล (Universal Design) เพื่อให๎ประชาชนมีทางเลือกใน
การเดินทางได๎อยํางท่ัวถึงและรวดเร็ว 

                                      ๕.๖.๓ เสริมสร๎างความมั่นคงทางด๎านพลังงานให๎สามารถพึ่งพา
ตนเองได๎ โดยกระจายชนิดของเช้ือเพลิงท้ังจากฟอสซิลและจากพลังงานทดแทนอยํางเหมาะสม สนับสนุนการ
ผลิตและการใช๎พลังงานทดแทนตามศักยภาพของแหลํงเช้ือเพลิงในพื้นท่ี เปิดโอกาสให๎ชุมชนและประชาชนมี
สํวนรํวมในการผลิตและบริหารจัดการพลังงาน สํงเสริมให๎มีการใช๎น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว B20 และ B100 เพื่อ
เพิ่มการใช๎น้ ามันปาล์มดิบ และจัดท าแนวทางการใช๎มาตรฐานน้ ามัน EURO5 สํงเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีด๎านพลังงาน อาทิ เทคโนโลยีระบบไฟฟูาอัจฉริยะ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟูา และระบบกักเก็บ
พลังงาน รวมท้ังสนับสนุนให๎เกิดโครงสร๎างตลาดไฟฟูารูปแบบใหมํ อาทิ แพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขาย
พลังงานไฟฟูา ตลอดจนโครงสร๎างอัตราคําไฟฟูารูปแบบใหมํ อาทิ ระบบหักลบหนํวยไฟฟูาสุทธิ พร๎อมท้ัง
ปรับปรุงระบบการก ากับดูแลกิจการด๎านพลังงานให๎มีการแขํงขันอยํางเสรีและเป็นธรรม ราคาพลังงานสะท๎อน
ต๎นทุนท่ีแท๎จริง ตอบสนองตํอการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจด๎านพลังงานในอนาคต 
ด าเนินการให๎มีการส ารวจและค๎นหาแหลํงพลังงานใหมํ และรํวมมือกับประเทศเพื่อนบ๎าน ในการพัฒนา
พลังงาน    

                                      ๕.๖.๔ ยกระดับโครงขํายระบบไฟฟูาและพลังงานให๎มีความทันสมัย 
ท่ัวถึง เพียงพอ มั่นคง และมีเสถียรภาพ โดยจัดท าแผนการพัฒนาระบบโครงขํายไฟฟูาอัจฉริยะท้ังระบบให๎
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สามารถรองรับเทคโนโลยีด๎านพลังงานสมัยใหมํในอนาคต มุํงเน๎นการพัฒนาโครงขํายภายในประเทศให๎
เช่ือมตํอระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก ตะวันออก เหนือ และใต๎ เพื่อให๎สามารถบริหารจัดการระบบไฟฟูา
และพลังงานระหวํางพื้นท่ีตําง ๆ ได๎อยํางมั่นคง และมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในภาคการผลิต   

                                      ๕.๖.๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าประปา โดยพัฒนาแหลํงน้ าดิบ 
และใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํในการผลิตและการบริหารจัดการระบบประปาเพื่อลดน้ าสูญเสีย  พัฒนาคุณภาพ
น้ าประปา ขยายเขตการจํายน้ าประปาให๎ครอบคลุมพื้นท่ีภูมิภาคและแหลํงทํองเท่ียว รวมท้ังพื้นท่ีเศรษฐกิจ
พิเศษ และสร๎างจิตส านึกของประชาชนในการใช๎น้ าอยํางประหยัด   

                                      ๕.๖.๖ แก๎ปัญหาระบบระบายน้ าและระบบบ าบัดน้ าเสีย  โดยพัฒนา
ระบบระบายน้ า ปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานและเครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข๎อง ให๎สามารถระบายน้ าออกจาก
พื้นท่ีได๎อยํางมีประสิทธิภาพ พร๎อมท้ังรณรงค์ให๎ประชาชนไมํท้ิงขยะหรือของเหลือใช๎ลงในทํอระบายน้ า                 
แมํน้ า และทะเล รวมท้ังพัฒนาระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียในเขตเมือง โดยใช๎หลักการผ๎ูกํอมลพิษเป็น              
ผ๎ูจํายในการบริหารจัดการน้ าเสีย  

๕.๗ พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านดิจิทัลและการมุํงสํูการเป็นประเทศอัจฉริยะ 
                                      ๕.๗.๑ รักษาคล่ืนความถี่และสิทธิในการเข๎าใช๎วงโคจรดาวเทียม              

อันเป็นสมบัติของชาติให๎เกิดประโยชน์แกํประเทศชาติและประชาชน และลงทุนในอินเทอร์เน็ต เกตเวย์                
และเทคโนโลยีส่ือสารไร๎สายในระบบ 5G เพื่อให๎การติดตํอส่ือสารผํานอินเทอร์เน็ตเป็นไปอยํางตํอเนื่อง 
รองรับการเช่ือมตํอจ านวนมากและแอปพลิเคชันตําง ๆ ได๎อยํางมีเสถียรภาพ เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจ              
และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันทางเศรษฐกิจ สนับสนุนนโยบายด๎านสังคม อาทิ                 
การบริการด๎านการศึกษา และการบริการด๎านสาธารณสุข ตลอดจนสร๎างโอกาสการพัฒนาอาชีพของ
ประชาชน   

                                     ๕.๗.๒ พัฒนาการอ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนธุรกิจ การค๎า    
การน าเข๎าสํงออก และโลจิสติกส์ในรูปแบบดิจิทัล โดยพัฒนาการค๎าสํูรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให๎สามารถ
เช่ือมโยงการค๎า การช าระเงิน และการขนสํงสํูระบบออนไลน์ และให๎ความส าคัญกับการใช๎ประโยชน์จากการ
แบํงปันทรัพยากรหรือพื้นท่ีในการขนสํงสินค๎า พร๎อมท้ังน าเทคโนโลยีนวัตกรรมเข๎ามาใช๎ในการด าเนินงาน อาทิ 
ระบบโครงขํายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ ระบบปัญญาประดิษฐ์ ระบบอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง ( Internet 
of Things: IoT)  และระบบข๎อมูลขนาดใหญํ (Big Data) ตลอดจนเรํงรัดการพัฒนาระบบเช่ือมโยงระบบ
เครือขํายข๎อมูล ในกระบวนการน าเข๎าสํงออกและโลจิสติกส์ในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวให๎สมบูรณ์ และ
สอดคล๎องกับมาตรฐานสากล   

                                      ๕.๗.๓ สํงเสริมการค๎าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่ม
โอกาสให๎ผ๎ูประกอบการรายยํอยท้ังในภาคการผลิตและบริการในการเข๎าถึงตลาด โดยการสร๎างความเช่ือมั่น
ระหวํางผ๎ูซื้อกับผ๎ูขาย และจูงใจให๎เกิดการค๎าผํานชํองทางออนไลน์ ด๎วยการทบทวนกฎหมายเพื่อยกระดับ
มาตรฐานด๎านความปลอดภัยไซเบอร์ การค๎ุมครองผ๎ูบริโภค รวมท้ังการแก๎ไขปัญหาการด าเนินธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศให๎มีประสิทธิภาพ สํงเสริมความสามารถของผ๎ูประกอบการไทยท่ีให๎บริการ
แพลตฟอร์มการค๎าออนไลน์ พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการท่ีเกี่ยวข๎อง อาทิ โลจิสติกส์ และระบบการช าระ
เงินให๎ได๎มาตรฐานสากล เช่ือมโยง และบูรณาการฐานข๎อมูลระหวํางหนํวยงานของรัฐเพื่ออ านวยความสะดวก
แกํผ๎ูประกอบการ รวมถึงสํงเสริมการก ากับดูแลท่ีมีมาตรฐานและเอื้อตํอการประกอบธุรกิจของผ๎ูประกอบการ
ทุกขนาด ตลอดจนชํวยเสริมสร๎างโอกาสทางธุรกิจของกิจการบริษัทการค๎าระหวํางประเทศในประเทศไทย 
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รวมท้ังยกระดับมาตรฐานร๎านค๎าปลีกให๎เข๎าสํูการค๎าออนไลน์ เพื่อลดผลกระทบจากพฤติกรรม ของผ๎ูบริโภคท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

๕.๘ พัฒนาโครงสร๎างพื้ นฐานด๎านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิ จัยและพัฒนา                         
และนวัตกรรม    

                                       ๕.๘.๑ พัฒนาสภาพแวดล๎อมและระบบนิเวศท่ีเอื้อตํอการสํงเสริม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ท่ีสามารถเช่ือมโยงกันได๎อยํางมีประสิทธิภาพและ
สํงผลตํอการพัฒนาตํอยอดจากผลการวิจัยให๎น าไปใช๎ในเชิงพาณิชย์ได๎ โดยพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานท่ีจ าเป็น 
และมีกลไกด าเนินการท่ีบูรณาการท้ังระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตลอดหํวงโซํ
มูลคําให๎มีขีดความสามารถในการแขํงขันท่ีสูงขึ้น พร๎อมท้ังพัฒนาระบบข๎อมูลและตัวช้ีวัดภายใต๎กรอบขีด
ความสามารถในการแขํงขันด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม     

                                       ๕.๘.๒ สร๎างระบบจัดการข๎อมูลเพื่อรองรับการบริหารจัดการ
งานวิจัยอยํางมีประสิทธิภาพ ผํานการบูรณาการและเช่ือมโยงระบบงานวิจัยของหนํวยงานตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 
เพื่อสร๎างความเป็นเอกภาพในการสํงเสริมการด าเนินงานด๎านการวิจัยท่ีตํอยอด ไปสํูการสร๎างนวัตกรรมของ
ประเทศ รวมท้ังการปรับปรุงกฎระเบียบให๎เอื้อตํอการตํอยอดงานวิจัย สํูการเพิ่มมูลคําในเชิงพาณิชย์    

                                             ๕.๘.๓ เสริมสร๎างการใช๎ประโยชน์จากโครงสร๎างพื้นฐาน 
ทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีอยูํให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มุํงเน๎นการพัฒนาระบบ คุณภาพและ
มาตรฐานท่ีเป็นปัจจัยน าไปสํูการสร๎างงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีมูลคําสูง และสามารถน าไปใช๎ได๎จริง และใช๎
วัตถุดิบจากภายในประเทศให๎มากท่ีสุด         

                                        ๕.๘.๔ สนับสนุนการพัฒนาโรงงาน ห๎องปฏิบั ติการต๎นแบบ               
ท่ีเป็นโครงสร๎างพื้นฐานด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในระดับต๎นน้ า โดยเฉพาะโรงงานและ
ห๎องปฏิบัติการน ารํอง ท่ีสามารถตอบสนองตํอความต๎องการในการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต๎แนวคิดเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว  [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] และสนับสนุนให๎
เกิดการลงทุนจากภาคธุรกิจเอกชน ไปพร๎อมกัน   

๕.๙ ขับเคล่ือนเศรษฐกิจยุคใหมํ    
                                       ๕.๙.๑ พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจยุคใหมํ 

อาทิ เศรษฐกิจแบบแบํงปัน (Sharing Economy) เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจสร๎างสรรค์ และเศรษฐกิจวัฒนธรรม พร๎อมท้ัง ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ี
เกี่ยวข๎องเพื่อสนับสนุนให๎ผ๎ูประกอบการยุคใหมํสามารถพัฒนาแอปพลิเคชัน นวัตกรรม สินค๎าและบริการท่ี
หลากหลายเพื่อตอบสนองตํอความต๎องการ ของผ๎ูบริโภคและความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป
อยํางรวดเร็ว เพื่อสร๎างคุณคําเพิ่มให๎แกํผลิตภัณฑ์และกํอให๎เกิดมูลคําเพิ่มให๎กับเศรษฐกิจของประเทศใน
ภาพรวม  

                                       ๕.๙.๒ เรํงรัดพัฒนาศักยภาพผ๎ูประกอบการขนาดกลางและขนาด
ยํอมท้ังในภาคการผลิตและบริการให๎สามารถแขํงขันได๎ โดยการพัฒนาทักษะความเป็นผ๎ูประกอบการให๎
สามารถใช๎ประโยชน์จากความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ สนับสนุนการ
เข๎าถึงแหลํงเงินทุนและตลาด รวมท้ังสนับสนุนการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต๎น โดยพัฒนาระบบนิเวศท่ี
เอื้ออ านวยตํอการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในด๎านสิทธิประโยชน์ แหลํงเงินทุน แรงงานคุณภาพ กฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข๎อง เพื่อให๎ผ๎ูประกอบการมี ความสามารถในการแขํงขันและขยายตลาดสํูตํางประเทศได๎ 
และเป็นแรงขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจใหมํของประเทศไทยในระยะตํอไป   
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                                       ๕.๙.๓ สํงเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็นผ๎ูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยํอมยุคใหมํ โดยการสนับสนุนให๎มีการจัดกิจกรรมผํานการศึกษา และการเพิ่มชํองทางใน
การเข๎าถึงเทคโนโลยี แหลํงเงินและการระดมทุน  เพื่อกระต๎ุนและเปิดโอกาสให๎เยาวชนสามารถน าเสนอ
แนวคิด พัฒนาแอปพลิเคชัน นวัตกรรม และด าเนินธุรกิจได๎ด๎วยตนเอง     

                                       ๕.๙.๔ ดึงดูดบุคลากรท่ีมีทักษะสูงเข๎ามาชํวยบํมเพาะผ๎ูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยํอมยุคใหมํของไทย โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจนวั ตกรรมขั้นสูง และเปิด
โอกาสให๎ ผ๎ูประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอมยุคใหมํของไทยสามารถท างานรํวมกับนักวิ จัยใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยและพัฒนา ปัจจัยแวดล๎อมอื่น ๆ ให๎เอื้อตํอการพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูง    

 
๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 

                     การใช๎ประโยชน์จากศักยภาพและโอกาสของพื้นท่ีจะชํวยกระจายความเจริญไปสํูภูมิภาค
และสร๎างโอกาสการพัฒนาท้ังด๎านเศรษฐกิจและสังคม ลดความเหล่ือมล้ าของการพัฒนา ลดการกระจุกตัวของ
การพัฒนาและประชากรของเมืองใหญํในปัจจุบัน โดยการสร๎างสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองท่ีสงบสุข เพียงพอ 
และแก๎ปัญหาการย๎ายถ่ินฐาน โดยมีนโยบาย ดังนี้   

๖.๑ สํงเสริมพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย   
                                      ๖.๑.๑ พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอยํางตํอเนื่อง  โดยพัฒนาระบบ
โครงสร๎างพื้นฐานท่ีทันสมัยให๎เป็นไปตามเปูาหมาย พัฒนาพื้นท่ีโดยรอบให๎เป็นเมืองมหานครการบิน 
ศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย และเมืองอัจฉริยะท่ีมีความนําอยูํ และทันสมัยระดับนานาชาติ ยกระดับ
ภาคการเกษตรให๎เช่ือมโยงกับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คมนาคม ดิจิทัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
เรํงพัฒนาบุคลากร รวมท้ังทบทวนกฎระเบียบ เพื่อรองรับและสํงเสริมอุตสาหกรรมเปูาหมายท่ีใช๎เทคโนโลยีขั้น
สูงอยํางโปรํงใสและเป็นธรรม 
                                      ๖.๑.๒ สํงเสริมการพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต๎ และการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ โดยพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการขนสํงและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มชํองทางการสํงออกสินค๎า
ทางทะเลของประเทศและของภาคใต๎ โดยเฉพาะการสํงออกไปยังเอเชียใต๎ พัฒนาการเช่ือมโยงแหลํงทํองเท่ียว
ในพื้นท่ีฝ่ังอันดามันกับฝ่ังอําวไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรจา ก
ทรัพยากรในพื้นท่ีและประเทศเพื่อนบ๎าน รวมท้ังให๎ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองนําอยูํ 
                                       ๖.๑.๓ เพิ่มพื้นท่ีขับเคล่ือนเศรษฐกิจแหํงใหมํในภูมิภาค อาทิ การพัฒนา
เศรษฐกิจหลักเชิงพื้นท่ีในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นท่ีเศรษฐกิจฐานชีวภาพ และพื้นท่ีท่ีมี
ความได๎เปรียบเชิงท่ีต้ังท่ีสามารถพัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรมในอนาคต โดยพัฒนาให๎สอดคล๎องกับศักยภาพ
และโอกาสของพื้นท่ี สนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชนและภาคีการพัฒนาท่ีเกี่ยวข๎องในการยกระดับ
รายได๎และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี รวมท้ัง การจัดการผลกระทบท่ีอาจมีตํอทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม   
                                      ๖.๑.๔ เรํงขับเคล่ือนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอยําง
ตํอเนื่อง โดยสนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีใช๎เทคโนโลยีสูงขึ้น สอดคล๎องกับ
ศักยภาพของพื้นท่ีและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม ทบทวนการให๎สิทธิประโยชน์ด๎านการลงทุนให๎เหมาะสมกับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามศักยภาพพื้นท่ี พัฒนาเมืองชายแดนให๎มีความนําอยูํ รวมท้ังใช๎เทคโนโลยีสนับสนุน
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การดูแลด๎านความมั่นคงและรักษาความปลอดภัยในพื้นท่ี และสํงเสริมให๎ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาท่ี
เกี่ยวข๎องเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน    

๖.๒ สํงเสริมและเรํงรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนําอยูํท่ัวประเทศ  โดยมุํงเน๎นไปท่ีการพัฒนา
เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ได๎แกํ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จังหวัดเชียงใหมํ 
นครราชสีมา ขอนแกํน เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต ภายใต๎แนวคิดการขับเคล่ือน
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเมืองนําอยูํท่ีมีระบบ เศรษฐกิจดิจิทัล โครงสร๎างพื้นฐานทางสังคม และพื้นท่ีสี
เขียวที่เพียงพอ กระต๎ุนให๎เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ พร๎อมท้ังสํงเสริมให๎เกิดการจ๎างงานใน
พื้นท่ี    

๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
                          รัฐบาลให๎ความส าคัญกับชุมชนในการน าความรู๎และทรัพยากรในพื้นท่ี มาผลิตเป็นสินค๎า
และบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากให๎สามารถสร๎างรายได๎ กระจายรายได๎สํูชุมชน สนับสนุน
สินค๎าชุมชนและยกระดับวิสาหกิจชุมชนให๎มีความเข๎มแข็ง พัฒนาชํองทางการตลาดเช่ือมโยงกับระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และสร๎างพลังสังคม พลังชุมชน รวมท้ังสร๎างการเรียนรู๎ ฝึกอาชีพกลํุมอิสระในการรํวม
ขับเคล่ือนและพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายด าเนินการ ดังนี้ 

๗.๑ สํงเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน    
                                      ๗.๑.๑ สร๎างมูลคําเพิ่มธุรกิจชุมชนผํานอัตลักษณ์ของพื้นท่ี  โดยสํงเสริมให๎
ผ๎ูประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอมยุคใหมํของไทย ผ๎ูประกอบการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และ
สหกรณ์ในชุมชนให๎สามารถใช๎ประโยชน์และตํอยอดจากส่ิงบํงช้ีทางภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และ
ทรัพยากรในพื้นท่ี รวมท้ังเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร๎างสรรค์คุณคําผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนท่ี
มีอัตลักษณ์และมีมาตรฐานการผลิตตามหลักสากล ซึ่งจะชํวยสร๎างรายได๎สํูชุมชนอยํางท่ัวถึง น าไปสํูการสร๎าง
เศรษฐกิจชุมชนท่ีสามารถพึ่งพาตนเองได๎อยํางยั่งยืนและมีบทบาทตํอระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมากขึ้น   
                                      ๗.๑.๒ สนับสนุนความเข๎มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผํานเทคโนโลยี โดยพัฒนา
ผ๎ูประกอบการวิสาหกิจชุมชนให๎มีทักษะการเป็นผ๎ูประกอบการท่ีมีความสามารถท้ังในการบริหารจัดการธุรกิจ
สมัยใหมํ การสร๎างสรรค์นวัตกรรมท้ังในเชิงกระบวนการผลิต การน าเสนอสินค๎าหรือบริการและการตลาด                
มีความสามารถในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช๎กับการด าเนินธุรกิจได๎มากขึ้น โดยเฉพาะการเข๎าถึงตลาด
ท้ังใน และตํางประเทศ ตลอดจนสํงเสริมแนวคิดการท าธุรกิจภายใต๎ระบบเศรษฐกิจแบบแบํงปัน (Sharing 
Economy) โดยเริ่มต๎นจากการใช๎ประโยชน์โครงสร๎างพื้นฐานและบริการของภาครัฐ เครื่องจักรและอุปกรณ์
รํวมกัน เพื่อเสริมสร๎างและพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหมํ    
                                      ๗.๑.๓ สร๎างโอกาสและสํงเสริมการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารท่ีทันสมัยและบริการ
ทางการเงินของวิสาหกิจชุมชน โดยจัดหาแหลํงเงินทุนและสนับสนุนให๎มี ชํองทางการเข๎าถึงแหลํงเงินทุนท่ี
หลากหลาย และเพิ่มความสามารถในการเข๎าถึงตลาดท้ังในและตํางประเทศผํานชํองทางการตลาดและการ
ช าระเงินรูปแบบใหมํด๎วยระบบออนไลน์หรื ผํานแอปพลิเคชันตําง ๆ รวมท้ังสนับสนุนให๎เกิดการรวมกลํุมและ
สร๎างเครือขํายวิสาหกิจชุมชน เพื่อประสาน แลกเปล่ียนความรู๎ ใช๎ประโยชน์จากข๎อมูล และเช่ือมตํอกิจกรรม
รํวมกัน 
                                       ๗.๑.๔ สํงเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่อสร๎างงานในชุมชน  โดยพัฒนาระบบ
และกลไก รวมท้ังพัฒนากลํุมอาชีพตามศักยภาพของประชาชนในพื้นท่ี  เพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให๎
คนในชุมชนและท๎องถิ่น แบํงปันผลประโยชน์อยํางเป็นธรรม  ลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจ และลดอัตรา
การย๎ายถ่ินเพื่อท างานในเมือง สนับสนุนการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนตามความพร๎อมและศักยภาพในแตํละพื้นท่ี 
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ใช๎เศรษฐกิจดิจิทัลตํอยอดการพัฒนา ควบคํูกับการสํงเสริมการเรียนรู๎ของชุมชน ด๎วยการสํงเสริมการเช่ือมโยง
ภาคเศรษฐกิจหลัก กับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิต ท้ังในภาคอุตสาหกรรม บริการ และการทํองเท่ียว    
                                      ๗.๑.๕ สร๎างสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน โดย
พัฒนาและบูรณาการฐานข๎อมูลท่ีสนับสนุนการประกอบธุรกิจให๎เข๎าถึงและใช๎ประโยชน์ได๎งําย อาทิ องค์
ความรู๎ ผลการวิจัยและพัฒนาการตลาดและนวัตกรรม  สร๎างระบบจูงใจให๎เกิดความรํวมมือระหวํางวิสาหกิจ
ชุมชนในการเรียนรู๎และถํายทอดเทคโนโลยี รวมท้ังสนับสนุนการยกระดับสินค๎าและบริการของวิสาหกิจชุมชน
ท้ังในด๎านการก าหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรองให๎เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

๗.๒ สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
                                       ๗.๒.๑ สร๎ าง ผ๎ูน า ชุมชน ยกยํองปราชญ์ชาวบ๎าน เพื่ อ เป็น ผ๎ูน าการ
เปล่ียนแปลง เป็นวิทยากรในการขับเคล่ือนและสร๎างกลไกการท างานรํวมกันของภาคสํวนตําง ๆ ในการมีสํวน
รํวมในกิจกรรมการพัฒนา กิจกรรมสาธารณประโยชน์ท่ีสํงผลตํอการสร๎างสังคมท่ีเข๎มแข็ง การปรับเปล่ียน
คํานิยมคนไทยให๎เสียสละ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อแบํงปันผ๎ูอื่น และเป็นพลังส าคัญในการจัดการ
ปัญหาความเหล่ือมล้ า  การพัฒนาตนเองและการจัดการของชุมชนท๎องถิ่น     
                                      ๗.๒.๒ ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชน สวัสดิการ
ชุมชน สาธารณสุขชุมชน ปุาชุมชน ไม๎มีคํา ทํองเท่ียวชุมชน และสํงเสริมการขยายตลาดออกสํูตํางประเทศ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท้ังด๎านการผลิต แหลํงเงินทุน โลจิสติกส์ ข๎อมูล การแลกเปล่ียน
ความรู๎และความเช่ียวชาญเพื่อตํอยอดความคิดสร๎างสรรค์ในการเพิ่มมูลคําธุรกิจ พัฒนาความเข๎มแข็งของกลํุม
ให๎สามารถเช่ือมโยงเข๎าเป็นสํวนหนึ่งของหํวงโซํ การผลิตของภาค รวมถึงก ากับดูแลมาตรฐานสินค๎าให๎ได๎
มาตรฐานสากลและสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด เพื่อสร๎างความเช่ือมั่นให๎กับผ๎ูบริโภคท้ังในและ
ตํางประเทศ รวมท้ัง สํงเสริมความเข๎มแข็งให๎ชุมชนจัดสวัสดิการท่ีจ าเป็นภายในชุมชน   
                                      ๗.๒.๓ แก๎ไขปัญหาท่ีอยูํอาศัย ท่ีดินท ากิน สร๎างชุมชนท่ีนําอยูํ  มุํงเน๎น                  
การจัดการท่ีอยูํอาศัย การพัฒนาทักษะอาชีพ และการพัฒนาพื้นท่ีเมืองแบบองค์รวม  เพื่อพัฒนาชุมชน
เข๎มแข็ง สังคมท่ีเอื้ออาทร มีความสะดวกสบาย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีวัฒนธรรมและจิตวิญญาณท่ี
เป็นเอกลักษณ์ของเมืองและชุมชน และมีระบบเศรษฐกิจท่ีมั่นคง เพื่อให๎ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได๎                
และเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยํางยั่งยืน     
                                      ๗.๒.๔ สร๎างพลังในชุมชน โดยสํงเสริมให๎เกิดการสร๎างพลังทางสังคม ภาคี
เครือขําย การรวมตัวของภาคสํวนตําง ๆ ในชุมชนมาเป็นก าลังในการพัฒนาเพื่อสํวนรวม  โดยให๎ความส าคัญ
กับการสร๎างพลังจิตอาสา สร๎างพลังแผํนดินเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร๎างเอกภาพแกํกลํุมอาสาสมัครรูปแบบ
ตําง ๆ การสร๎างพลังสร๎างสรรค์เพื่อสํงเสริมกิจกรรมทางสังคมของคนทุกวัยผํานการสร๎างพื้นท่ีสร๎างสรรค์ใน
รูปแบบตําง ๆ และการสร๎างพลังภูมิค๎ุมกัน เพื่อการใช๎ส่ือออนไลน์อยํางสร๎างสรรค์ และประชาชนมีสํวนรํวมใน
การเฝูาระวังและเตือนภัย   
                                      ๗.๒.๕ สร๎างเครือขํายชุมชนท่ีเข๎มแข็ง เน๎นสํงเสริมและสนับสนุน ให๎ประชาชน
ทุกภาคสํวนเข๎ารํวมในกระบวนการตัดสินใจก าหนดนโยบายและมาตรการของภาครัฐ โดยเริ่มจากการเปิด
โอกาสให๎ประชาชนสามารถน าเสนอแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสวัสดิการใน
ระดับชุมชน เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในบริบทสังคมไทย  

๗.๓ สํงเสริมบทบาทภาคเอกชนในการชํวยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก โดยการสร๎าง 
“คุณคํารํวม” ระหวํางภาคธุรกิจ สังคม และผ๎ูบริโภค ท่ีครอบคลุมตลอดท้ังหํวงโซํการผลิต พร๎อมท้ังสํงเสริมให๎
เกิดวิสาหกิจเพื่อสังคมในด๎านตําง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์แกํคนในชุมชน เพื่อผลิตสินค๎าและบริการท่ีจะชํวยสํงเสริม
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ให๎เกิดการจ๎างงานในท๎องถิ่นหรือชํวยแก๎ไขปัญหาสังคมและพัฒนาชุมชน อาทิ การจ๎างงานผ๎ูพิการ หรือผ๎ูผําน
การต๎องขัง เพื่อชํวยยกระดับ คุณภาพชีวิตและความสุขของคนในชุมชน 

 
๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย   

๘.๑ สํงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
                                      ๘.๑.๑ จัดให๎มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอยํางตํอเนื่องจนถึง เด็กวัยเรียนให๎มี
โอกาสพัฒนาตามศักยภาพ เพื่อสร๎างคนไทยท่ีมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผํานครอบครัวท่ีอบอุํนในทุก
รูปแบบครอบครัว เพื่อสํงตํอการพัฒนาเด็กไทยให๎มีคุณภาพสํูการพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให๎ความ
ชํวยเหลือท่ีค านึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพื้นท่ี เตรียมความพร๎อมการเป็นพํอแมํ ความรู๎เรื่องโภชนาการ
และสุขภาพ  การอบรมเล้ียงดู การสํงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผํานการให๎บริการสาธารณะท่ีเกี่ยวข๎อง 
โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ัวประเทศให๎ได๎มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทางการศึกษาและผ๎ูดูแลเด็กปฐมวัยให๎สามารถจัดการศึกษาได๎อยําง มีคุณภาพ 
                                      ๘.๑.๒ สํงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงพหุปัญญาท่ีหลากหลายของ
เด็กแตํละคนให๎ได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาอยํางเต็มตามศักยภาพ ผํานการออกแบบ การจัดการเรียนรู๎ท่ี
เช่ือมโยงกับระบบโรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน  

๘.๒ พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหมํ  
                                      ๘.๒.๑ ปรับรูปแบบการเรียนรู๎และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ และอาชีพของ
คนทุกชํวงวัยส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยปรับโครงสร๎างหลักสูตรการศึกษาให๎ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและ
การเรียนรู๎ผํานประสบการณ์จริงเข๎ามามีสํวนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก 
การผลิตและพัฒนาครู ท่ีน าไปสํูการมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหมํท่ีสามารถออกแบบและจัดระบบการสร๎าง
ความรู๎ สร๎างวินัย กระต๎ุน และสร๎างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด๎วยการสอนในเชิง
แสดงความคิดเห็นให๎มากขึ้น ควบคํูกับหลักการทางวิชาการ   
                                      ๘.๒.๒ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
ผ๎ูเรียนท้ังในสํวนฐานความรู๎และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต๎องการของประเทศ
ในอนาคต และเป็นผ๎ูเรียนท่ีสามารถปฏิบัติได๎จริงและสามารถก ากับการเรียนรู๎ของตนเองได๎ รวมถึงมีทักษะ
ด๎านภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามท่ีสามารถส่ือสารและแสวงหาความรู๎ได๎ มีความพร๎อมท้ังทักษะความรู๎ ทักษะ
อาชีพ และทักษะชีวิตกํอนเข๎าสํูตลาดแรงงาน    

๘.๓ พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐                 
โดยการจัดระบบและกลไกความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนา
ก าลังคนท่ีมีทักษะขั้นสูงให๎สามารถน าความรู๎และทักษะมาใช๎ในการแก๎ไขปัญหา รวมถึงการสร๎างและพัฒนา
นวัตกรรม ซึ่งต๎องครอบคลุมการพัฒนาก าลังคนท่ีอยูํในอุตสาหกรรมแล๎ว ก าลังคนท่ีก าลังจะเข๎าสํูอุตสาหกรรม 
และเตรียมการส าหรับผลิตก าลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต 
รวมท้ังเรํงรัด และขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลํุมอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ 
และอุตสาหกรรมท่ีใช๎แรงงานเข๎มข๎น  

๘.๔ ดึงดูดคนเกํงจากท่ัวโลกเข๎ามารํวมท างานกับคนไทย และสํงเสริมผ๎ูมีความสามารถสูง 
สนับสนุนให๎ธุรกิจช้ันน าในประเทศดึงดูดบุคคลท่ีมีความสามารถระดับสูงจากท่ัวโลกโดยเฉพาะคนไทย                 
เพื่อกลับมาเป็นผ๎ูน าการเปล่ียนแปลงและถํายทอดประสบการณ์ ความรู๎ ความเช่ียวชาญให๎แกํบุคลากรใน
องค์กร ซึ่งจะชํวยกระต๎ุนให๎เกิดการสร๎างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหมํ ๆ ให๎กับประเทศ โดยใน
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ระยะแรกให๎ความส าคัญกับการดึงดูดนักวิจัย ผ๎ูเช่ียวชาญจากตํางประเทศมารํวมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีช้ัน
แนวหน๎าในสาขาอุตสาหกรรมเปูาหมาย รวมท้ังมีพื้นท่ีให๎กลํุมผ๎ูมีความสามารถพิเศษท่ีมีศักยภาพสูงได๎ท างาน
รํวมกัน หรือรํวมกับ เครือขํายอื่น ๆ เพื่อสร๎างองค์ความรู๎และนวัตกรรมใหมํ ๆ ให๎กับประเทศ   

๘.๕ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ    
                                      ๘.๕.๑ สํงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัด ความเหล่ือมล้ าและ
ความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุํงเน๎นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมใน
เชิงพื้นท่ีท่ีสามารถชํวยแก๎ปัญหาความเหล่ือมล้ า สร๎างโอกาสส าหรับผ๎ูด๎อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผ๎ู
สูงวัยควบคํูไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให๎พร๎อมส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสม
ได๎อยํางเป็นรูปธรรม  โดยระยะแรกจะให๎ความส าคัญกับการสํงเสริมการวิจัยและพัฒนาด๎านสุขภาพของ
ประชาชนอยํางครบวงจร ท้ังระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
                                      ๘.๕.๒ สํง เสริมการวิ จัยและพัฒนานวัตกรรมทางด๎านวิทยาศาสตร์                      
และเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขัน สามารถตอบสนองตํอความเปล่ียนแปลง และ
สร๎างความเป็นเลิศของประเทศในอนาคต โดยมุํงเน๎นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อน ามาใช๎ให๎เกิด
ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ก าหนดวาระการวิจัยแหํงชาติ สํงเสริมความรํวมมือและการเป็นหุ๎นสํวนของทุกฝุายท้ัง
ภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชน ในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร๎างสภาพแวดล๎อมและ
องค์ประกอบของระบบวิจัยและ การพัฒนานวัตกรรมให๎เข๎มแข็ง รวมท้ังบูรณาการการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมกับการน าไปใช๎ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์    
                                      ๘.๕.๓ สร๎างเครือขํายการท าวิจัยระหวํางภาคสํวนตําง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการ
ระบบการเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให๎เอื้อตํอการเพิ่มศักยภาพด๎านนวัตกรรมของประเทศ 
เพื่อสนับสนุนการสร๎างความเข๎มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค๎าโลก สํงเสริมกระบวนการการท างาน
ของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให๎เป็นระบบเปิด                  
และมีการบูรณาการการท างานกันอยํางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเช่ือมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงใน
ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การสร๎างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรท่ีสามารถสร๎างมูลคําเพิ่มและยกระดับ
งานวิจัย สํูการเพิ่มศักยภาพด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ   

๘.๖ สํงเสริมการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะทุกชํวงวัย    
                                      ๘.๖.๑ มุํงเน๎นการพัฒนาโรงเรียนควบคํูกับการพัฒนาครู  เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนท่ีค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของ
สถาบันการศึกษาแตํละแหํง พร๎อมท้ังจัดให๎มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร๎างระบบวัดผล
โรงเรียนและครูท่ีสะท๎อนความรับผิดชอบตํอผลลัพธ์ท่ีเกิดกับผ๎ูเรียน คืนครูให๎นักเรียนโดยลดภาระงานท่ีไมํ
จ าเป็น รวมถึงจัดให๎มีระบบฐานข๎อมูล เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเช่ือมโยงหรือสํงตํอข๎อมูล
ครอบครัวและผ๎ูเรียนระหวํางหนํวยงานตําง ๆ ต้ังแตํแรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดชํวงชีวิต ตลอดจนพัฒนา
ชํองทางให๎ภาคเอกชนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต   
                                      ๘.๖.๒ พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล พร๎อมท้ังสํงเสริมให๎                
มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสร๎างสรรค์ท่ีเหมาะสมมาใช๎ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดท่ี
หลากหลาย เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ด๎วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับชํวงวัย ตลอดจนพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎และอุทยานการเรียนรู๎ส าหรับเยาวชนท่ีเช่ือมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และสํงเสริมการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมส าหรับผ๎ูท่ีเข๎าสํูสังคมสูงวัย 
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                                      ๘.๖.๓ ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา โดยบูรณาการการด าเนินงานระหวําง
หนํวยจัดการศึกษากับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุํงเน๎นกลํุมเด็กด๎อยโอกาสและกลํุมเด็กนอก
ระบบการศึกษา ปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณให๎สอดคล๎องกับความจ าเป็นของผ๎ูเรียนและลักษณะพื้นท่ี
ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพี่เล้ียง จับคํูระหวํางโรงเรียนขนาดใหญํท่ีมีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียน
ขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการสํงเสริมให๎ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นท่ีเข๎ามามีสํวนรํวมใน    
การออกแบบการศึกษาในพื้นท่ี สนับสนุนเด็กท่ีมีความสามารถแตํไมํมีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก๎ไข
ปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร๎างหนี้กองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา และทบทวนรูปแบบ
การให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษาท่ีเหมาะสม   
                                      ๘.๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกชํวงวัย โดยก าหนดระบบท่ีเอื้อตํอการพัฒนา
ทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพของทุกชํวงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให๎เช่ือมโยงกับระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู๎และประสบการณ์หนํวยการเรียนท่ี
ชัดเจน สํงเสริมเยาวชนท่ีมีศักยภาพด๎านกีฬาให๎สามารถพัฒนาไปสํูนักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน การจัดให๎มีระบบท่ีสามารถรองรับความต๎องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกชํวงวัย เพื่อรองรับ
การเปล่ียนสายอาชีพ ให๎ตรงกับความต๎องการของตลาดแรงงานท่ีอาจจะเปล่ียนไปตามแนวโน๎มความก๎าวหน๎า
ทางเทคโนโลยีในอนาคต    
                                      ๘.๖.๕ สํงเสริมหลักคิดท่ีถูกต๎อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์
ท่ีถูกต๎องของคนในชาติ หลักคิดท่ีถูกต๎องด๎านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และ
กติกาของสังคมเข๎าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคํูไปกับการสํงเสริมกลไกสร๎างความเข๎มแข็งของ
สถาบันครอบครัวในทุกมิติอยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล๎อมท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษาให๎เอื้อตํอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมท้ังลงโทษผ๎ูละเมิดบรรทัดฐานท่ีดีทา ง
สังคม ตลอดจนสํงเสริมให๎เกิดการมีสํวนรํวมของประชาชนในการขับเคล่ือนประเทศ    

๘.๗ จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน  เน๎นออกแบบหลักสูตร
ระยะส้ันตามความสนใจ พัฒนาทักษะตําง ๆ ท่ีใช๎ในการด ารงชีวิตประจ าวันและทักษะอาชีพของคนทุกชํวงวัย
ในพื้นท่ีและชุมชนเป็นหลัก พร๎อมท้ังศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหนํวยกิต ซึ่งเป็นการเรียน
เก็บหนํวยกิตของวิชาเรียนเพื่อให๎ผ๎ูเรียนสามารถเรียนข๎ามสาขาวิชาและข๎ามสถาบันการศึกษา หรือท างานไป
พร๎อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรท่ีสนใจ เพื่อสร๎างโอกาสของคนไทยทุกชํวงวัยและทุกระดับสามารถ
พัฒนาตนเองท้ังในด๎านการศึกษาและการด ารงชีวิต    

 
๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 

              มุํงเน๎นการจัดบริการสาธารณสุขและระบบความค๎ุมครองทางสังคม ท่ีครอบคลุมประชากรทุกกลํุม
อยํางเหมาะสมน าไปสํูความเสมอภาค ประกอบด๎วย  

๙.๑ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหมํ และแพทย์แผนไทย ให๎มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย เป็นท่ียอมรับในระดับสากล และมีคุณภาพทัดเทียมกันท่ัวทุกพื้นท่ี รวมถึงการยกระดับไปสํูความ
เช่ียวชาญในด๎านการแพทย์แมํนย า และยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพ ให๎ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ 
โดยอยูํบนพื้นฐานหลักประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ สํงเสริมให๎มีมาตรการสร๎างเสริม
สุขภาวะและอนามัยให๎คนไทยทุกชํวงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและลดอัตราการเจ็บปุวยโรคเรื้อรัง  พร๎อมท้ังจัดให๎มี
ส่ิงแวดล๎อมตําง ๆ ท่ีเอื้อตํอสุขภาพของประชาชนอยํางเหมาะสมและพอเพียง    
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   ๙.๒ สํงเสริมการปูองกันและควบคุมปัจจัยเส่ียงตํอสุขภาพ  โดยการพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านสุข
ภาวะท่ีถูกต๎องของคนทุกกลํุมวัย สํงเสริมการเลํนกีฬาและออกก าลังกายเพื่อเสริมสร๎างสุขภาวะ สร๎างระบบ
รับมือตํอโรคอุบัติใหมํและโรคอุบัติซ้ า ท้ังระบบติดตาม เฝูาระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
อยํางครบวงจรและบูรณาการ จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิท่ีมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอยํางท่ัวถึง และ
สํงเสริมให๎ชุมชนเป็นฐานในการสร๎างสุขภาวะท่ีดีในทุกพื้นท่ี   

๙.๓ พัฒนาและยกระดับความรู๎อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม.) ให๎เป็นหมอ
ประจ าบ๎านควบคํูกับการใช๎เทคโนโลยีการส่ือสารทางการแพทย์ เรํงพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพให๎
ท่ัวถึงและครอบคลุมประชากรทุกภาคสํวน ลดความเหล่ือมล้ าของคุณภาพการบริการในแตํละระบบ พร๎อมท้ัง
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผํานการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคํูไปกับการ
เพิ่มบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน และการยกระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบล เพื่อให๎ประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพื้นท่ีโดยเฉพาะผ๎ูสูงอายุท่ีอยูํในชุมชนสามารถเข๎าถึง
หนํวยบริการสาธารณสุขได๎อยํางท่ัวถึงและรวดเร็ว   

๙.๔ สร๎างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมด๎านการศึกษา สุขภาพ การมีงานท าท่ีเหมาะสม
กับประชากรทุกกลํุม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุํงเปูาหมาย เพื่อชํวยเหลือกลํุมคนยากจนและกลํุม
ผ๎ูด๎อยโอกาสโดยตรง จัดให๎มีระบบบ าเหน็จบ านาญ หลังพ๎นวัยท างาน ปฏิรูประบบภาษีให๎ สํงเสริมความเสมอ
ภาคทางสังคม สร๎างความเสมอภาคทางการศึกษาผํานกลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผํานการใช๎เทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมถึงค๎ุมครองแรงงานท้ังในระบบและนอกระบบ
ให๎ได๎รับ ความปลอดภัยและมีสุขอนามัยท่ีดีในการท างาน ได๎รับรายได๎  สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์                       
ท่ีเหมาะสมแกํการด ารงชีพ 
 

๑๐. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
                    ๑๐.๑ ปกปูอง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม๎และสัตว์ปุา โดยให๎ความส าคัญกับการเพิ่มพื้นท่ีปุา
ไม๎ของประเทศ เพื่อสร๎างสมดุลทางธรรมชาติและการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอยํางสมดุลและยั่งยืน 
ท้ังพื้นท่ีปุาอนุรักษ์ ปุาเศรษฐกิจ ปุาชายเลน  และปุาชุมชน รวมท้ังเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง หยุดยั้งการบุก
รุกท าลายทรัพยากรปุาไม๎และสัตว์ปุาอยํางจริงจัง รวมถึงเรํงฟื้นฟูปุาเส่ือมโทรม แก๎ไขกฎหมายปุาไม๎ท่ีซ้ าซ๎อน 
เรํงคืนพื้นท่ีปุา โดยการบริหารจัดการการใช๎ประโยชน์ให๎ประชาชนสามารถอยูํรํวมกับปุาและสามารถท ากินได๎
อยํางเหมาะสม น าเทคโนโลยีมาใช๎ในการบริหารจัดการพื้นท่ีเส่ียงตํอการถูกบุกรุกและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สํงเสริมบทบาทของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมหมูํบ๎าน (ทสม.) พร๎อมท้ังรณรงค์
สร๎างจิตส านึกด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให๎กับเยาวชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน    

๑๐.๒ ปรับปรุงระบบท่ีดินท ากินและลดความเหล่ือมล้ าด๎านการถือครองท่ีดิน โดยจัดสรร
ท่ีดินท ากินและท่ีอยูํอาศัยให๎แกํราษฎรท่ียากไร๎และเกษตรกรตามหลักการของคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แหํงชาติ การกระจายสิทธิการถือครองให๎แกํผ๎ูท่ีอยูํในพื้นท่ีท่ีไมํได๎รุกล้ า และมีมาตรการปูองกันการเปล่ียนมือ
ไปอยูํในครอบครองของผ๎ูท่ีมิใชํเกษตรกรและผ๎ูยากจน จัดท าระบบฐานข๎อมูลเพื่อการบริหารจัดการท่ีดิน 
จัดท าหลักฐานการถือครองท่ีดินของรัฐทุกประเภท จัดท าแผนท่ีแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐให๎ชัดเจน และเรํง
แก๎ไขปัญหาเขตท่ีดินทับซ๎อน และแนวเขตพื้นท่ีปุาท่ีไมํชัดเจน เพื่อลดข๎อขัดแย๎งระหวํางประชาชนกับเจ๎าหน๎าท่ี
รัฐ    

๑๐.๓ สํงเสริมการบริหารจัดการน้ าท้ังระบบ แหลํงน้ าชุมชน และทะเล โดยเช่ือมโยงกับแผน
บริหารจัดการน้ า ๒๐ ปีของประเทศ เพิ่มผลิตผลในการจัดการและการใช๎น้ าทุกภาคสํวน จัดให๎มีน้ าสะอาดใช๎



30 
 
ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคา ท่ีเข๎าถึงได๎ มีระบบการจัดการน้ าชุมชนท่ีเหมาะสม 
พร๎อมท้ังสํงเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ พื้นท่ีต๎นน้ าพื้นท่ีชํุมน้ า พื้นท่ีพักน้ า แหลํงน้ าธรรมชาติ แอํงน้ าบาดาล การ
ระบายน้ าชายฝ่ัง เพิ่มผลิตภาพของน้ าท้ังระบบ และสร๎างมูลคําเพิ่มจากการใช๎น้ าให๎ทัดเทียมระดับสากล ดูแล
ภัยพิบัติจากน้ า พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลํุมน้ าท้ังระบบ และเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน เพื่อลดความเหล่ือมล้ าและ
สร๎างระบบ จัดสรรน้ าท่ีเป็นธรรม รวมท้ังสํงเสริมให๎ชุมชนมีสํวนรํวมบริหารจัดการน้ าในชุมชนตามแนว
พระราชด าริ 

๑๐.๔ สร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแรํ และทรัพยากรทางทะเล และชายฝ่ังเพื่อการ
พัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน โดยใช๎ประโยชน์ทรัพยากรแรํอยํางเหมาะสม เป็นธรรม 
และค านึงถึงดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล๎อม และสุขภาพของประชาชน โดยการมีสํวนรํวมในการ
บริหารจัดการของภาคประชาชน จัดท าเขตแหลํงแรํเพื่อการท าเหมืองบนพื้นฐานศักยภาพแรํและมีการอนุรักษ์
และใช๎ประโยชน์รํวมกับทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ อยํางเหมาะสม ดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
โดยบริหาร จัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังรายจังหวัดโดยใช๎แผนท่ีการจ าแนกเขตทางทะเล และ
ชายฝ่ัง (one marine chart) บริหารจัดการทรัพยากรแรํและแหลํงพลังงานในทะเล รวมท้ังมลพิษและขยะใน
ทะเลให๎มีประสิทธิภาพ จัดท าผังชายฝ่ังและฝ่ังทะเลท่ีชัดเจน และก าหนดพื้นท่ีการพัฒนาในรูปแบบตําง ๆ โดย
การมีสํวนรํวมของประชาชนและสอดคล๎องกับภูมิศาสตร์ และทรัพยากรในพื้นท่ี รักษาแนวปะการังท่ีส าคัญตํอ
การทํองเท่ียว รักษาปุาชายเลนและแหลํงหญ๎าทะเลท่ีส าคัญตํอประมงและสัตว์หายาก 

๑๐.๕ แก๎ไขปัญหาก๏าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย
มุํงเน๎นการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก สร๎างสังคมคาร์บอนต่ าและปลอดฝุุนละอองขนาดไมํเกิน ๒.๕ 
ไมครอน ก าหนดมาตรการควบคุมการเผาพื้นท่ีเพื่อท าการเพาะปลูก ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติท้ัง
ระบบ และการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจของประชาชน ในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติและผลกระทบท่ีเกี่ยวข๎องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการลงทุนในโครงสร๎าง
พื้นฐานของภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศ สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการ
พัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการตําง ๆ ให๎มีประสิทธิภาพ พร๎อมท้ังปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎อง  เพื่อมุํงสํู
เปูาหมายตามพันธกรณีระหวํางประเทศท่ีไทยเข๎ารํวมและให๎สัตยาบันไว๎     

๑๐.๖ พัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดล๎อมภายใต๎แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให๎เกิดการ
ใช๎ทรัพยากรอยํางค๎ุมคําและลดผลกระทบทางส่ิงแวดล๎อมและสุขภาพ โดยการน าความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช๎ในการบริหารจัดการส่ิงแวดล๎อม อาทิ การจัดการขยะหรือของเสีย เพื่อน าไปใช๎ใน
กระบวนการผลิตหรือบริโภคท่ีหลากหลายและท าให๎เกิดการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรอยํางค๎ุมคํา     

๑๐.๗ พัฒนากลไกแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งด๎านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม โดยให๎
ความส าคัญกับการจัดท าระบบการประเมินส่ิงแวดล๎อมระดับยุทธศาสตร์ มาใช๎เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายในการ
เพิ่มขีดความสามารถในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนารํวมกันของภาคสํวนตําง ๆ ในสังคม และบูรณาการ
การท างานระหวํางหนํวยงานภาครัฐ  ท้ังระดับประเทศ รายสาขา และเชิงพื้นท่ี เพื่อน าไปสํูการพัฒนาอยําง
ยั่งยืน ลดความขัดแย๎งระหวํางยุทธศาสตร์ตําง ๆ โดยเฉพาะระหวํางยุทธศาสตร์รายสาขากับยุทธศาสตร์เชิง
พื้นท่ี   

๑๐.๘ แก๎ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอยํางเป็นระบบ โดยเริ่มจากการสํงเสริมและ
ให๎ความรู๎ในการลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การน ากลับมาใช๎ซ้ า การคัดแยกขยะต้ังแตํต๎นทาง 
เพื่อลดปริมาณและต๎นทุนในการจัดการขยะของเมือง และสามารถน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ไ ด๎โดยงําย 
รวมท้ังพัฒนาโรงงานก าจัดขยะและของเสียอันตรายท่ีได๎มาตรฐาน   
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๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  

                 เพื่อให๎การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสามารถบริหารจัดการได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข๎ามาชํวยในการให๎บริการของภาครัฐ 
และการบูรณาการการท างานของหนํวยงานตําง ๆ นอกจากนี้ กระบวนการยุติธรรมจะต๎องเป็นท่ีพึ่งของ
ประชาชนได๎อยํางแท๎จริง กฎหมายจะต๎องได๎รับการปรับปรุงให๎มีความทันสมัย เป็นธรรม และเกิดประโยชน์ตํอ
ประชาชนโดยรวม โดยรัฐบาลได๎ก าหนดนโยบายการด าเนินการ ดังนี้   

๑๑.๑ พัฒนาโครงสร๎างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหมํ โดยพัฒนาให๎ภาครัฐมี
ขนาดท่ีเหมาะสม มีการจัดรูปแบบองค์กรใหมํท่ีมีความยืดหยุํนคลํองตัว และเหมาะสมกับบริบทของประเทศ 
รวมท้ังจัดอัตราก าลังเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐให๎สอดคล๎องกับโครงสร๎างหนํวยงานและภารกิจงานท่ีเปล่ียนแปลงไป 
พัฒนาศักยภาพของเจ๎าหน๎าท่ีรัฐให๎สามารถรองรับบริบทการเปล่ียนแปลง และตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชนได๎อยํางทันทํวงที พร๎อมท้ัง ปรับเปล่ียนระบบการบริหารราชการแผํนดินให๎เกิดความเช่ือมโยง
สอดคล๎องกันต้ังแตํขั้นวางแผน การน าไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล การปรับปรุงการท างานให๎มีมาตรฐาน
สูงขึ้น และปรับปรุงโครงสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางราชการบริหารสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และสํวนท๎องถิ่น   
                    ๑๑.๒ ปรับเปล่ียนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ท่ีมีความส าคัญตํอการ
ประกอบธุรกิจและด าเนินชีวิตของประชาชนให๎เป็นระบบดิจิทัล และสามารถเช่ือมโยงข๎อมูลตํอเนื่องกันต้ังแตํ
ต๎นจนจบกระบวนการ พร๎อมท้ังพัฒนาโปรแกรมออนไลน์ เพื่อให๎ประชาชนสามารถเข๎าถึงบริการของภาครัฐได๎
อยํางทันทีและทุกเวลา    
                    ๑๑.๓ พัฒนาระบบข๎อมูลขนาดใหญํในการบริหารราชการแผํนดินท่ีมีระบบการวิเคราะห์ และ
แบํงปันข๎อมูลอยํางมีประสิทธิภาพและเช่ือถือได๎ เพื่อให๎เกิดการใช๎ประโยชน์ข๎อมูลขนาดใหญํในระบบบริการ
ประชาชนท่ีเป็นไปตามความต๎องการเฉพาะตัวบุคคล มากขึ้น    
                    ๑๑.๔ เปิดเผยข๎อมูลภาครัฐสํูสาธารณะ โดยหนํวยงานของรัฐในทุกระดับ ต๎องเปิดเผยและ
เช่ือมโยงข๎อมูลซึ่งกันและกัน ท้ังในระหวํางหนํวยงานของรัฐด๎วยกันเอง และระหวํางหนํวยงานรัฐกับประชาชน 
เพื่อให๎ทุกภาคสํวนมีความเข๎าใจถึงสถานการณ์  และแนวทางการแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ของประเทศท่ีมีความ
ซับซ๎อน ปรับเปล่ียนให๎เป็นการท างานเชิงรุก เน๎นการยกระดับไปสํูความรํวมมือกันของทุกภาคสํวนอยํางจริงจัง 
แสวงหาความคิดริเริ่ม และสร๎างนวัตกรรม โดยมีการคาดการณ์สถานการณ์ วิเคราะห์ความเส่ียงและ
ผลกระทบท่ีคาดวําจะเกิดขึ้นไว๎ลํวงหน๎า เพื่อให๎สามารถเตรียมความพร๎อมรองรับการเปล่ียนแปล งอยําง
ฉับพลันในด๎านตําง ๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   

๑๑.๕ สํงเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสร๎างความเช่ือมั่น ศรัทธา 
และสํงเสริมให๎เกิดการพัฒนาข๎าราชการ บุคลากร และเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐอยํางจริงจัง โดยเฉพาะการปรับเปล่ียน
กระบวนการทางความคิดให๎ค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติ และเน๎นประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร๎อมกับยึดมั่นใน
หลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสมรรถนะ และความรู๎ความสามารถพร๎อมตํอการปฏิบัติงาน ด าเนินการ
ปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิตความเป็นอยูํ ตลอดจนสร๎างขวัญก าลังใจและความผูกพันในการท างาน    

๑๑.๖ พัฒนากลไกให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาบริการสาธารณะ และการตรวจสอบ
ภาครัฐ โดยการสร๎างความเข๎าใจถึงหลักการบริหารราชการขั้นพื้นฐาน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎อง พร๎อมท้ังแก๎ไข
ปัญหาอุปสรรคและลดข๎อจ ากัดของกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข๎องเพื่อให๎ชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม องค์กร
ภาคประชาสังคม และเอกชน สามารถเข๎ามาด าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และมีบทบาทในการพัฒนา
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บริการสาธารณะในพื้นท่ีเพิ่มมากขึ้น รวมท้ังมีสํวนในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนํวยงานและเจ๎าหน๎าท่ี
ภาครัฐในทุก ๆ ด๎าน   

๑๑.๗ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อตํอการท าธุรกิจและการใช๎ ชีวิตประจ าวัน   
                                      ๑๑.๗.๑ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให๎บริการ การอ านวยความ
สะดวก ต๎นทุนคําใช๎จําย กฎหมาย กฎ และระเบียบตําง ๆ ของภาครัฐ ให๎สามารถสนับสนุนและเอื้อตํอการ
ประกอบธุรกิจท้ังภายในและภายนอกประเทศและเทําทันกับการเปล่ียนแปลงบริบทตําง ๆ โดยครอบคลุม
กระบวนการตั้งแตํจัดต้ังธุรกิจจนถึงการปิดกิจการ พร๎อมท้ังก ากับและสํงเสริมให๎หนํวยงานภาครัฐปฏิบัติตาม
และบังคับใช๎กฎหมายอยํางเครํงครัด ยุติธรรม เสมอภาค เทําเทียม ถูกต๎องตามหลักนิติธรรม และเป็นไปตาม
ปฏิญญาสากล ตลอดจน เรํงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข๎อมูลตําง ๆ ของหนํวยงานภาครัฐให๎มี   
ความเช่ือมโยงกัน อยํางไร๎รอยตํอ เพื่อให๎ประชาชนสามารถติดตํอราชการได๎โดยสะดวก รวดเร็ว โปรํงใส                    
และตรวจสอบได๎    
                                        ๑๑.๗.๒ สํงเสริมให๎หนํวยงานภาครัฐจัดให๎มีสนามทดลองแนวคิด ทางธุรกิจ 
ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหมํภายใต๎การก ากับดูแลของหนํวยงาน เพื่อน าไปสํูการสํงเสริมให๎ผ๎ูประกอบการ
สามารถสร๎างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหมํ ๆ และการพัฒนาปรับปรุง กฎระเบียบให๎ทันสมัยตํอไป 
                                      ๑๑.๗.๓ สํงเสริมการแขํงขันทางการค๎าท่ีเสรีและเป็นธรรม โดยก ากับดูแลให๎
เกิดความเป็นธรรมทางการค๎าและติดตามพฤติกรรมของผ๎ูประกอบธุรกิจ ท่ีมีแนวโน๎มจะกํอให๎เกิดการผูกขาด
อยํางใกล๎ชิด บังคับใช๎กฎหมายการแขํงขันทางการค๎าอยํางจริงจัง และมีประสิทธิภาพ และสํงเสริมการเข๎าถึง
กระบวนการยุติธรรมอยํางรวดเร็วและเสมอภาคของประชาชน                              

๑๑.๘ กระจายอ านาจ ความรับผิดชอบ และเพิ่มบทบาทการปกครองขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น และสํงเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให๎บริการสาธารณะ โดยเรํงพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎มีศักยภาพ และมีความรับผิดชอบมากขึ้นท้ังในการบริหารและการ
ใช๎จํายงบประมาณ เพื่อให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถบริหารจัดการตนเองตามหลักธรรมาภิบาลได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ พร๎อมท้ังสํงเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนท๎องถิ่นและภาคีอื่น ๆ ในการแก๎ไขปัญหา
และพัฒนาพื้นท่ี รวมถึงการจัดให๎มีบริการสาธารณะตําง ๆ ให๎ตรงกับความต๎องการของประชาชน เพื่อน าไปสํู
การยกระดับมาตรฐานการให๎บริการของรัฐให๎เทียบเทํากับมาตรฐานสากลและสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์
เชิงพื้นท่ี   

๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ กระบวนการยุติธรรม    
๑๒.๑ แก๎ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให๎มีมาตรการและระบบเทคโนโลยี

นวัตกรรมท่ีชํวยปูองกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอยํางจริงจังและเข๎มงวด รวมท้ังเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามการแก๎ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอยํางเป็นระบบ พร๎อมท้ังเรํงสร๎างจิตส านึกของคนในสังคมให๎
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต๎อง ชอบธรรม  และสนับสนุนทุกภาคสํวนให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการปูองกัน
และเฝูาระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ   

๑๒.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยสํงเสริมให๎มีรูปแบบการลงโทษอื่น ท่ีไมํใชํโทษอาญา
ตามหลักสากล มุํงเน๎นยกระดับการพัฒนาระบบ แก๎ไข บ าบัด ฟื้นฟูผ๎ูกระท าผิด สํงเสริม ปกปูอง ค๎ุมครองสิทธิ
มนุษยชน พัฒนาประสิทธิภาพระบบการสืบสวนสอบสวน ด๎านการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ก าหนด
มาตรการคุ๎มครองเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให๎สามารถปฏิบัติหน๎าท่ีโดยปราศจากการแทรกแซง
หรือครอบง าใด ๆ พร๎อมท้ังบูรณาการหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องในกระบวนการยุติธรรมให๎ด าเนินงานสอด
ประสานกันอยํางเป็นองคาพยพ เพื่อให๎สามารถจัดการกับข๎อขัดแย๎งและกรณีพิพาทได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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โดยเน๎นการท างานเชิงรุก รวมท้ังพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให๎สามารถอ านวยความยุติธรรมได๎
อยํางเป็นธรรม เสมอภาค โปรํงใส รวดเร็ว ท่ัวถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ สร๎างความเช่ือมั่นใน
กระบวนการยุติธรรมได๎ และสร๎างสังคมท่ีพัฒนาอยํางเป็นธรรม ลดความเหล่ือมล้ า เกิดความเสมอภาคและ
เทําเทียม พร๎อมท้ังผลักดันให๎เกิดการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหมํมาใช๎ในการพัฒนาระบบ
ฐานข๎อมูลกฎหมาย พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อให๎การบังคับใช๎กฎหมายเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ โปรํงใส ไมํเลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม รวมท้ังให๎ความชํวยเหลือทางกฎหมายท่ีจ าเป็นและ
เหมาะสมแกํผ๎ูยากไร๎หรือผ๎ูด๎อยโอกาสในการเข๎าถึง กระบวนการยุติธรรมได๎โดยสะดวกและรวดเร็ว 

 
นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เร่ือง  
๑. การแก๎ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน โดยลดข๎อจ ากัดในการประกอบอาชีพของคนไทย 

การจัดการระบบการขนสํงสาธารณะผํานเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวนรูปแบบและมาตรฐานหาบเรํแผงลอยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแหํงร๎านอาหารริมถนน ท าให๎บ๎านเมืองเป็น
ระเบียบเรียบร๎อยและสวยงาม แก๎ไข ปัญหาหนี้สินและลดภาระหนี้สินของประชาชนในกองทุนหมูํบ๎าน  
กองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา หนี้สินนอกระบบ การฉ๎อโกงหลอกลวงประชาชนโดยครอบคลุมไปถึงการ
ฉ๎อโกงหลอกลวง ผํานระบบออนไลน์ ปรับปรุงระบบภาษีและการให๎สินเช่ือท่ีเอื้อให๎ประชาชนสามารถมีท่ีอยูํ
อาศัยเป็นของตนเองได๎ตามความพร๎อม ปรับปรุงระบบท่ีดินท ากินให๎เกษตรกรสามารถเข๎าถึงได๎ จัดท าแนวทาง
การก าหนดสิทธิและการจัดการสิทธิในท่ีดินของเกษตรกรท่ีเหมาะสม ลดอุปสรรคในธุรกิจประมงพาณิชย์และ
ประมงชายฝ่ัง รวมท้ังชํวยเหลือดูแลประมงพื้นบ๎านโดยยังต๎องสอดคล๎องกับมาตรฐานด๎านการประมงของ
องค์กรระหวํางประเทศ    

๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยปรับปรุงระบบบัตร
สวัสดิการแหํงรัฐและเบ้ียยังชีพของประชาชน อาทิ ผ๎ูสูงอายุและคนพิการที่มีรายได๎น๎อย ผ๎ูยากไร๎ ผ๎ูด๎อยโอกาส 
และพิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลํุมมารดาต้ังครรภ์ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนท่ีครอบครัวมีปัญหา
ทางเศรษฐกิจ และเรํงรัดการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ เพื่อลดความเหล่ือมล้ าของคุณภาพการบริการใน            
แตํละระบบ ลดภาระการเดินทางไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญํ 
พัฒนาโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม.) ระบบการแพทย์
ทางไกล  และภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย เพื่อให๎ประชาชนท่ีอยูํในชุมชนสามารถเข๎าถึงหนํวยบริการสาธารณสุข
ได๎อยํางท่ัวถึง รวดเร็ว และได๎รับการบริการอยํางมีคุณภาพ  

๓. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยเรํงกระบวนการจัดท า
งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช๎จํายงบประมาณ เพื่อให๎มี
เม็ดเงินเข๎าสํูระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว จัดเตรียมมาตรการรองรับการกีดกันทางการค๎าและมาตรการสนับสนุน
เพื่อเพิ่มชํองทางการสํงออก ให๎ผ๎ูสํงออกที่ได๎รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค๎า ปรับปรุงทิศทางการ
สํงออกไปยัง ตลาดอื่นโดยเร็ว ขยายความรํวมมือทางการค๎าและเศรษฐกิจกับประเทศท่ีมีศักยภาพ และ
สํงเสริมการทํองเท่ียวภายในประเทศ ท้ังในสํวนของเมืองหลัก เมืองรอง และการทํองเท่ียวชุมชน เพื่อกระจาย
รายได๎ในรูปแบบเศรษฐกิจแบํงปัน เพื่อสร๎างรายได๎และกระต๎ุนเศรษฐกิจ ภายในประเทศในชํวงท่ีมีข๎อจ ากัด
ด๎านการสํงออก และสํงเสริมผ๎ูประกอบการขนาดกลาง และขนาดยํอม  

๔. การให๎ความชํวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม โดยจัดพื้นท่ีการเกษตรให๎สอดคล๎องกับ
ระบบบริหารจัดการน้ าและคุณภาพของดินตาม Agri-Map ก าหนดเปูาหมายรายได๎เกษตรกรให๎สามารถมี
รายได๎จากผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพในสินค๎าเกษตรส าคัญ อาทิ ข๎าว ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์ม 
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อ๎อย และข๎าวโพด ด๎วยการชดเชย การประกันรายได๎ สํงเสริมระบบประกันภัยสินค๎าเกษตร หรือเครื่องมือทาง
การเงินสมัยใหมํท่ีไมํกํอให๎เกิดผลกระทบทางวินัยการเงินการคลังของภาครัฐในระยะยาว สํงเสริมเกษตรพันธ
สัญญา และศึกษารูปแบบระบบแบํงปันผลก าไรสินค๎าเกษตรท่ีเป็นธรรมให๎แกํเกษตรกร แก๎ไขปัญหาข๎าวครบ
วงจร สํงเสริมการใช๎ยางพาราในภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานของประเทศ สํงเสริมการใช๎
ผลผลิตทางการเกษตรในอุตสาหกรรมพลังงาน สร๎างนวัตกรรมและเครื่องมือทางการเกษตรในราคาท่ีเข๎าถึงได๎
เพื่อลดต๎นทุนการผลิต ควบคุมมาตรฐานการใช๎สารเคมีหรือปุ๋ยเคมี ในการเกษตรเพื่อน าไปสํูการลด ละ เลิก
การใช๎สารเคมีหรือปุ๋ยเคมี โดยจัดหาส่ิงทดแทนท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับของเกษตรกร ตํอยอดภูมิ
ปัญญาและความรู๎ของปราชญ์ชาวบ๎าน ในการสร๎างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป รวมท้ังเรํงศึกษาวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีการใช๎กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และ
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร๎างรายได๎ของประชาชน โดยก าหนดกลไก                      
การด าเนินงานท่ีรัดกุม เพื่อมิให๎เกิดผลกระทบทางสังคมตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว๎อยํางเครํงครัด    

๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน โดยยกระดับรายได๎คําแรงแรกเข๎าและกลไกการปรับอัตรา
คําจ๎างท่ีสอดคล๎องกับสมรรถนะแรงงานควบคํูกับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ผํานกลไกคณะกรรมการ
ไตรภาคี เพื่อน าไปสํูการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน ควบคํูไปกับการก ากับดูแลราคาสินค๎าไมํให๎กระทบกับคํา
ครองชีพของประชาชน และสามารถจูงใจให๎แรงงานพัฒนาตนเองเพื่อปรับเปล่ียนทักษะ และเปล่ียนสายอาชีพ
ให๎ตรงกับความต๎องการของตลาดแรงงาน อุตสาหกรรมเปูาหมาย และความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยี  

๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสํูอนาคต โดยตํอยอดอุตสาหกรรมเปูาหมายและ
วางรากฐานการพัฒนาภายใต๎แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการ
ลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการลงทุนใน
โครงสร๎างพื้นฐานท่ีทันสมัย รวมท้ังวางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีส่ือสารไร๎สายในระบบ 5G ควบคํูไปกับ
การพัฒนาทักษะของผ๎ูประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอมและชุมชน ในการเข๎าถึงตลาดในประเทศและ
ตลาดโลก ผํานแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการใช๎ประโยชน์ของเทคโนโลยีส่ือสารสมัยใหมํ ในการ
ให๎บริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสร๎างผ๎ูประกอบการอัจฉริยะท้ังในสํวนผ๎ูประกอบการขนาด
กลางและขนาดยํอม เกษตรกร รวมถึงผ๎ูประกอบการยุคใหมํ พร๎อมท้ังสํงเสริม การใช๎ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็น
ฐานในการขับเคล่ือนประเทศด๎วยปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต   

๗. การเตรียมคนไทยสํูศตวรรษท่ี ๒๑ โดยสร๎างแพลตฟอร์มการเรียนรู๎ใหมํ ในระบบดิจิทัล ปรับปรุง
รูปแบบการเรียนรู๎มุํงสํูระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด๎านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ 
โปรแกรมเมอร์ และภาษาตํางประเทศ สํงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ ( Coding) ต้ังแตํระดับ
ประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกต าบล สํงเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของ
สถาบันการศึกษาตําง ๆ             เพื่อแบํงปันองค์ความรู๎ของสถาบันการศึกษาสํูสาธารณะ เช่ือมโยงระบบ
การศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ  สร๎างนักวิจัยใหมํและนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพด๎านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ  สร๎างความรู๎ความเข๎าใจการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล ส่ือออนไลน์ และโครงขํายสังคม
ออนไลน์ของคนไทย เพื่อปูองกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ และ
สามารถใช๎เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข๎อมูลขําวสารท่ีถูกต๎อง การสร๎างความสมานฉันท์  และ
ความสามัคคีในสังคม รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวิต    

๘. การแก๎ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝุายการเมือง และฝุายราชการประจ า 
โดยเรํงรัดการด าเนินมาตรการทางการเมืองควบคํูไปกับมาตรการทางกฎหมายเมื่อพบผ๎ูกระท าผิดอยําง
เครํงครัด น าเทคโนโลยีสมัยใหมํมาใช๎ในการเฝูาระวังการทุจริตประพฤติมิชอบอยํางจริงจัง และเข๎มงวด                
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และเรํงรัดด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เมื่อพบผ๎ูกระท าผิดอยํางเครํงครัด เพื่อให๎ภาครัฐปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเร็วท่ีสุด พร๎อมท้ังให๎ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมใน                  
การปูองกันและเฝูาระวัง การทุจริตประพฤติมิชอบ   

๙. การแก๎ไขปัญหายาเสพติดและสร๎างความสงบสุขในพื้นท่ีชายแดนภาคใต๎ โดยเรํงรัดการแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดโดยให๎ความส าคัญกับกระบวนการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน และการบังคับใช๎กฎหมายอยําง
เครํงครัด รวมถึงการรํวมมือกับประเทศเพื่อนบ๎านและประเทศ ทุกภู มิภาค ปราบปรามแหลํงผลิตและ
เครือขํายผ๎ูค๎ายาเสพติด ท้ังบริเวณชายแดนและพื้นท่ีภายใน ฟื้นฟูดูแลรักษาผ๎ูเสพผํานกระบวนการทาง
สาธารณสุข สร๎างโอกาส สร๎างอาชีพ รายได๎ และการยอมรับของสังคมส าหรับผ๎ูท่ีผํานการฟื้นฟู และเรํงสร๎าง
ความสงบสุขในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต๎ โดยน๎อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา” เป็น
หลักในการด าเนินการ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูํของประชาชน ท้ังในด๎านการศึกษา เศรษฐกิจ 
และสังคมท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชนในพื้นท่ี เรํงรัดการให๎ความชํวยเหลือเยียวยาผ๎ูได๎รับ
ผลกระทบจากความไมํสงบ รวมท้ังจัดสวัสดิการท่ีเหมาะสมส าหรับเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐในพื้นท่ี โดยให๎เป็นการ
แก๎ไขปัญหาภายในของประเทศด๎วยกฎหมายไทยและหลักการสากล   

๑๐. การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชน โดยมุํงสํูความเป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีโปรํงใสตรวจสอบได๎ 
พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข๎อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาตของทางราชการท่ี
ส าคัญให๎เป็นระบบดิจิทัลท้ังบุคคลและนิติบุคคล เพื่อลดการใช๎ดุลยพินิจของเจ๎าหน๎าท่ีรัฐ ลดภาระคําใช๎จําย
ของประชาชน ลดขั้นตอนท่ียุํงยากเกินความจ าเป็น ลดข๎อจ ากัดด๎านกฎหมายท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคตํอการท า
ธุรกิจและการด ารงชีวิตของประชาชน แก๎ไขกฎหมายท่ีไมํเป็นธรรม ล๎าสมัย และเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนา
ประเทศ ผํานการทดลองใช๎มาตรการด๎านกฎระเบียบตําง ๆ เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎และขับเคล่ือนการให๎บริการ
ในทิศทางท่ีตรงกับความต๎องการของประชาชนและภาคธุรกิจ   

๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล๎งและอุทกภัย ต้ังแตํการปูองกันกํอนเกิดภัย การให๎ความ
ชํวยเหลือระหวํางเกิดภัย และการแก๎ไขปัญหาในระยะยาว โดยจัดระบบติดตามสถานการณ์อยํางตํอเนื่องและ
ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให๎สามารถบรรเทาความเดือดร๎อนของประชาชนให๎ได๎มากท่ีสุดและทันทํวงที 
รวมท้ังพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวงให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

๑๒. การสนับสนุนให๎มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพื่อ แก๎ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในสํวนท่ีวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการ แก๎ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

 
6. นโยบายและจุดเนน้ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เพื่อให๎การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ เปูาหมายของแผนแมํบทภายใต๎ ยุทธศาสตร์
ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ นโยบาย
เรํงดํวน เรื่องการเตรียมคนสํูศตวรรษท่ี 21  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แหํง
พระราชบัญญั ติ ระ เบี ยบบริหาร ราชการ  กระทรวง ศึกษาธิก าร  พ .ศ .2546 รั ฐมนตรี วํ าการ
กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน๎น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ดังนี้ 
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หลักการมีดังต่อไปนี้ 
1. ให๎ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ท้ังผ๎ูเรียน ครูและ บุคลากร                   

ทางการศึกษา ข๎าราชการพลเรือน และผ๎ูบริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็น
การศึกษาตลอดชีวิต 

2. บูรณาการการท างานรํวมกันระหวํางสํวนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของรัฐมนตรีวํา 
การกระทรวงศึกษาธิการ ให๎มีความคลํองตัว รวมท้ังหนํวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นท่ีภูมิภาคให๎
สามารถปฏิบัติงานรํวมกันได๎ เพื่อด าเนินการปฏิรูปการศึกษารํวมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ตามนโยบายประชารัฐ 

 
ระดับก่อนอนุบาล 
เน๎นประสานงานกับสํวนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร๎อมผ๎ูเรียน ในด๎านสุขภาพและ

โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เช่ือมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
ระดับอนุบาล 

เน๎นสร๎างความรํวมมือกับพํอแมํ ผ๎ูปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนา ทักษะท่ีส าคัญด๎าน
ตํางๆ เชํน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู๎จักและประเมิน
ตนเอง 

ระดับประถมศึกษา 
มุํงค านึงถึงพหุปัญญาของผ๎ูเรียนรายบุคคลท่ีหลากหลายตามศักยภาพ ด๎วยจุดเน๎น ดังนี้ 
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต๎อง โดยใช๎กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
2. เรียนภาษาไทย เน๎นเพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎วิชาอื่น 
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแมํ) เน๎นเพื่อการส่ือสาร 
4. เรียนรู๎ด๎วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู๎ จากประสบการณ์จริง

หรือจากสถานการณ์จ าลองผํานการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองรํวมกัน ของผ๎ูเรียนและครูด๎วยการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให๎มากขึ้น 

5. สร๎างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู๎ และใช๎ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู๎ 
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding 
7. พัฒนาครูให๎มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding 
8. จัดให๎มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน๎นปรับสภาพแวดล๎อมท้ังภายใน และภายนอก

บริเวณโรงเรียนให๎เอื้อตํอการสร๎างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
ระดับมัธยมศึกษา 
มุํงตํอยอดระดับประถมศึกษา ด๎วยจุดเน๎น ดังนี้ 
1. จัดการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ

ภาษาตํางประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
2. จัดการเรียนรู๎ที่หลากหลาย เพื่อสร๎างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสํูการสร๎างอาชีพ และการมีงานท า 

เชํน ทักษะด๎านกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสํูนักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 
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ระดับอาชีวศึกษา 
มุํงจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าและสร๎างนวัตกรรมตามความต๎องการของพื้นท่ีชุมชน ภูมิภาค  หรือประเทศ 
รวมท้ังการเป็นผ๎ูประกอบการเอง ด๎วยจุดเน๎น ดังนี้ 

1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให๎ผ๎ูเรียนมีทักษะและความเช่ียวชาญเฉพาะด๎าน 
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะส าหรับใช๎ในการประกอบอาชีพ 
3. เรียนรู๎การใช๎ดิจิทัล เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือส าหรับในการสร๎างอาชีพ 
4. จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

มุํงสร๎างโอกาสให๎ประชาชนผ๎ูเรียนท่ีส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า ด๎วยจุดเน๎น ดังนี้ 
1. เรียนรู๎การใช๎ดิจิทัล เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือส าหรับหาชํองทางในการสร๎างอาชีพ 
2. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผ๎ูท่ีเข๎าสํูสังคมสูงวัย 
 
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
1. ทุกหนํวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต๎องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ให๎สอดคล๎องกับ

นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช๎งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมท้ังใช๎จําย งบประมาณให๎เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับท่ีเกี่ยวข๎อง 

2. จัดท าฐานข๎อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให๎ครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย 
3. ใช๎เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานท้ังระบบ เน๎นการเรียนรู๎และ การบริหาร

จัดการ 
4. ปรับปรุงโครงสร๎างของกระทรวงศึกษาธิการให๎เกิดความคลํองตัว หากติดขัดในเรื่อง ข๎อกฎหมาย 

ให๎ผ๎ูบริหารระดับสูงรํวมหาแนวทางการแก๎ไขรํวมกัน 
5. ให๎หนํวยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลัง ตามความ

ต๎องการจ าเป็น ให๎แกํหนํวยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
6. ใช๎กลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการด าเนินงานรํวมกับ หนํวยจัด

การศึกษา 
7. เรํงทบทวน (รําง) พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ………. โดยปรับปรุงสาระส าคัญ ให๎เอื้อ

ตํอการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาล 
8. ในระดับพื้นท่ีหากเกิดปัญหาข๎อติดขัดการปฏิบัติงาน ต๎องศึกษา ตรวจสอบข๎อมูล / ข๎อเท็จจริงท่ี

เกิดขึ้น เชํน จ านวนเด็กในพื้นท่ีน๎อยลง ซึ่งจ าเป็นต๎องมีการควบรวมโรงเรียน ให๎พิจารณาส่ือสาร อธิบายท า
ความเข๎าใจท่ีชัดเจนกับชุมชน 

9. วางแผนการใช๎อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษา ให๎มี
ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนการประเมินครูอยํางเป็นระบบ รวมท้ังจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครู ให๎มีองค์
ความรู๎และทักษะในด๎านพหุปัญญาของผ๎ูเรียน 

10. ให๎ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแตํละจังหวัด น าเสนอตํอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคล่ือนสํูการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม 

11. ให๎ผ๎ูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน๎าท่ี ตรวจราชการ
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอตํอรัฐมนตรีวําการ กระทรวงศึกษาธิการ อนึ่ง 
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ส าหรับภารกิจของสํวนราชการหลักและหนํวยงานท่ีปฏิบัติงานตามปกติ (Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ 
(Agenda) และงานในเชิงพื้นท่ี (Area) ซึ่งได๎ด าเนินการอยูํกํอนนั้น หากรัฐบาลหรือ กระทรวงศึกษาธิการมี
นโยบายส าคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นอกเหนือจากท่ีก าหนดหากมีความสอดคล๎องกับหลักการ
ในข๎างต๎น ให๎ถือเป็นหน๎าท่ีของสํวนราชการหลักและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง จะต๎องเรํงรัด ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบให๎การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอยํางเป็นรูปธรรม ด๎วยเชํนกัน 
 
7. แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศกึษาธิการ 
   กระทรวงศึกษาธิการได๎ก าหนดสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได๎รับจัดสรร) ดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน์  
 “ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎คํูคุณธรรมอยํางมีคุณภาพ  ท่ัวถึงและเสมอภาคเป็น

ก าลังคนท่ีมีทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ท่ีสอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” 
 พันธกิจ  
  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเทําระดับสากล 
  2. เสริมสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยํางท่ัวถึงและเทําเทียม 
  3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
  4. ผลิต พัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพก าลังคน  
  5. พัฒนาส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม 

 เป้าประสงค์หลัก 
  1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น  
  2. คนไทยได๎รับโอกาสในการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ  
  3. มีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนและ    

การกระจายอ านาจสํูภูมิภาค 
  4. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิค๎ุมกันตํอการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
  5. ก าลังคนได๎รับการผลิตและพัฒนาทักษะให๎มีสมรรถนะตรงตามความต๎องการของพื้นท่ี

และประเทศ 
  6. คนไทยมีองค์ความรู๎ สามารถสร๎างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม เพื่อเสริมสร๎างศักยภาพการแขํงขันของประเทศ  
 ยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมท้ังงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีสอดคล๎อง 

กับความต๎องการของการพัฒนาประเทศ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร๎างศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร๎างโอกาสทางการศึกษาตํอเนื่องตลอดชีวิตอยํางท่ัวถึงและเทําเทียม   
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม  

ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ   



39 
 
    กลยุทธ์  
    1. จัดการศึกษาท่ีเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2. ยกระดับคุณภาพและสํงเสริมโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาและการสร๎างอาชีพ เพื่อลดความ
เหล่ือมล้ า สร๎างความสมานฉันท์ และเสริมสร๎างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต๎และพื้นท่ีชายขอบชายแดน 
    3. สร๎างภูมิค๎ุมกันและพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของบุคคล ชุมชน และสังคม 
    4. เรํงผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาท่ีตรงตามความต๎องการในการพัฒนาประเทศ                  
และพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
    5. สํงเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนผ๎ูมีความสามารถพิเศษ ความเช่ียวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด๎านอยํางตํอเนื่องทุกระดับการศึกษา 
    6. พัฒนาทักษะอาชีพให๎แกํผ๎ูเรียนต้ังแตํระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    7. พัฒนาส่ิงประดิษฐ์ การวิจัย และนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎จริง 
    8. สร๎างความเข๎มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร๎างเครือขําย                    
ความรํวมมือตามรูปแบบประชารัฐท้ังระหวํางองค์กรภายในและตํางประเทศ  

 9. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ระบบกลไก การติดตาม การวัด         
และประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับความก๎าวหน๎าทาง
วิทยาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

 10. ผลิต และพัฒนาครู อาจารย์ อยํางเป็นระบบและสอดคล๎องกับความต๎องการ                         
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 

 11. สํงเสริม สนับสนุน คนทุกชํวงวัยให๎มีทักษะ ความรู๎ ความสามารถและสมรรถนะท่ีได๎
มาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตเต็มตามศักยภาพอยํางเหมาะสม 

 12. เสริมสร๎าง ปรับเปล่ียนให๎คนไทยทุกคนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ                
และมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ตามหลักคํานิยมของคนไทย 12 ประการ และความเป็นพลเมืองตามหลัก
ปรัชญา   ของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอยํางเข๎มข๎น 

  13. ประกันโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให๎แกํผ๎ูเรียน    
ในทุกพื้นท่ี ครอบคลุมถึงคนพิการ ด๎อยโอกาส และผ๎ูมีความต๎องการพิเศษ 

  14. สํงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา การเรียนรู๎และการเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎ในทุกพื้นท่ี
อยํางมีคุณภาพสอดคล๎องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผ๎ูเรียนทุกกลํุมเปูาหมาย และสามารถให๎บริการได๎
อยํางท่ัวถึง 

  15. เรํงสร๎างระบบการเทียบโอนความรู๎และประสบการณ์ให๎เกิดผลเป็นรูปธรรม 
  16. จัดหาทุนและแหลํงทุนทางการศึกษา 
  17. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีทันสมัย และไมํซ้ าซ๎อน  

ให๎ผ๎ูรับบริการสามารถเข๎าถึงได๎อยํางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
  18. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข๎อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ และระบบ       

การรายงานผลของฐานข๎อมูลโดยเช่ือมโยงข๎อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาท่ีเป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน  
และมีมาตรฐานเดียวกัน 

  19. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือส่ือการเรียนรู๎อิเล็กทรอนิกส์ให๎ผ๎ูเรียน สถานศึกษา             
และหนํวยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช๎เพิ่มคุณภาพการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบจัดหา
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อุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศให๎กับผ๎ูเรียนอยํางเพียงพอ ท่ัวถึง และเหมาะสมกับ      
การแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง 

  20. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศให๎กับผ๎ูเรียนอยํางเพียงพอ 
ท่ัวถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง 

  21. สํงเสริม สนับสนุนการสร๎างจิตส านึกและพฤติกรรมรักษ์ส่ิงแวดล๎อมของคนทุกชํวงวัย    
ในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และน๎อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสํูการ
ปฏิบัติ  

  22. สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ และส่ือการ
เรียนรู๎ตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 

  23. สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับภาคสํวนตํางๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม 
  24. เรํงสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษาและสร๎าง
เครือขําย/ความเป็นภาคีหุ๎น สํวนกับองค์กรท้ังภายในและตํางประเทศรวมท้ังสนับสนุนทรัพยากร                          
เพื่อการศึกษา 

  25. ปรับปรุงกลไกเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาท้ังในระดับสํวนกลาง และ
ในพื้นท่ีระดับภาค/จังหวัด ให๎เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน๎นด๎านคุณธรรมและความโปรํงใส  

  26. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณด๎านการศึกษา/การเงินเพื่อการศึกษาให๎มี
ประสิทธิภาพ  

  27. สํงเสริมการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให๎เหมาะสมตํอสภาพบริบทสังคม                      
ท่ีเปล่ียนแปลงลดความลําช๎าและซ้ าซ๎อนสํูองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ 

 
 

8. นโยบายคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2563 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ได๎ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยยึดหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสร๎าง
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศ ในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ                                
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศ ด๎านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 
๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) แผนการศึกษา แหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุํงสํู Thailand ๔.๐ ดังนี้ 

นโยบายท่ี ๑ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
นโยบายท่ี ๒ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ  
นโยบายท่ี ๓ ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบายท่ี ๔ ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ

เหล่ือมล้ าทางการศึกษา  
นโยบายท่ี ๕ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม  
นโยบายท่ี ๖ ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได๎ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นอยํางยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ 
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ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ีเน๎นการวางรากฐานการ

พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอยํางเป็นระบบ โดยมุํงเน๎นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุก
ชํวงวัย ให๎เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี เกํง และมีคุณภาพพร๎อมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปข๎างหน๎าได๎อยําง
เต็ม ศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต๎องมีความพร๎อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด๎าน และ
มีสุขภาวะท่ีดีในทุกชํวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผ๎ูอื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี  มีวินัย 
รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะ
ส่ือสารภาษาอังกฤษและ ภาษาท่ี ๓ และอนุรักษ์ภาษาท๎องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเองอยําง
ตํอเนื่องตลอดชีวิต สํูการเป็นคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผ๎ูประกอบการเกษตรกรยุคใหมํ                  
และอื่น ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

ดังนั้น เพื่อให๎การพัฒนาประเทศไปสํูเปูาหมาย “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงได๎ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 
แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลท่ีได๎แถลงนโยบายตํอรัฐสภา เมื่อวันท่ี ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
และนโยบายและจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เปูาประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“สร๎างคุณภาพทุนมนุษย์สํูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
พันธกิจ 
๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน 
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผ๎ูเรียนให๎มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ 
๔. สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมลํ๎า ให๎ผ๎ูเรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษาอยําง

ท่ัวถึงและเทําเทียม 
๕. พัฒนาผ๎ูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ 
๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช๎เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุํงสํู Thailand ๔.๐ 
เป้าหมาย 
๑. ผ๎ูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต๎องตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผ๎ูอื่น ซื่อสัตย์  สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

๒. ผ๎ูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ 
ได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มตามศักยภาพ 
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๓. ผ๎ูเรียน เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิดริเริ่มและสร๎างสรรค์นวัตกรรม มีความรู๎ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผ๎ูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถใน
การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง  พลโลกท่ีดี (Global Citizen) 
พร๎อมก๎าวสํูสากล น าไปสํูการสร๎างความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 

๔. ผ๎ูเรียนท่ีมีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ (ผ๎ูพิการ) กลํุมชาติพันธุ์ กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาสและกลํุมท่ีอยูํใน
พื้นท่ีหํางไกลทุรกันดาร ได๎รับการศึกษาอยํางท่ัวถึง เทําเทียม และมีคุณภาพ 

๕. ผ๎ูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีความรู๎และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอยํา งยั่ งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๗. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีสมดุลใน
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข๎อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
และการรายงานผลอยํางเป็นระบบ ใช๎งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 

มาตรการและแนวด าเนินการ 
นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  
เป้าประสงค์ 
๑. ผ๎ูเรียนทุกคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. ผ๎ูเรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีคํานิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ผ๎ูอื่น และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

๓. ผ๎ูเรียนทุกคนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม  ทุกรูปแบบท่ีมี
ผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติตําง ๆ เป็นต๎น 

๔. ผ๎ูเรียนในเขตพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ได๎รับโอกาสและการพัฒนา
อยํางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล๎องกับบริบทของพื้นท่ี 

๕. ผ๎ูเรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะ กลํุมชาติพันธุ์ กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส และกลํุมท่ีอยูํในพื้นท่ีหํางไกลทุรกันดาร 
เชํน พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแกํง เป็นต๎น ได๎รับการบริการด๎านการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต๎องการ 

ตัวชี้วัด 
๑. ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตํอบ๎านเมืองมีหลักคิดท่ีถูกต๎องเป็น

พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ผ๎ูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต  มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม 
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๓. ร๎อยละของผ๎ูเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ี
มีผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตําง ๆ เป็นต๎น 

๔. ร๎อยละของผ๎ูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ได๎รับโอกาสและการพัฒนา
อยํางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล๎องกับบริบทของพื้นท่ี 

๕. ร๎อยละของผ๎ูเรียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะกลํุมชาติพันธุ์ กลํุมผ๎ูด๎อยโอกาส และกลํุมท่ีอยูํ  ในพื้นท่ี
หํางไกลทุรกันดาร เชํน พื้นท่ีสูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแกํง ได๎รับการบริการด๎านการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต๎องการ สอดคล๎องกับบริบทของพื้นท่ี 

๖. จ านวนสถานศึกษาท่ีน๎อมน าพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                  
ไปพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

๗. จ านวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศส่ิงแวดล๎อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผ๎ูเรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติท่ีดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

 
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์ 
๑. ผ๎ูเรียนทุกระดับให๎มีความเป็นเลิศ มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒. ผ๎ูเรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสํูการพัฒนา ทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด 

เป็นผ๎ูสร๎างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
๓. ผ๎ูเรียนได๎รับโอกาสเข๎าสํูเวทีการแขํงขันระดับนานาชาติ 
ตัวชี้วัด 
๑. จ านวนผ๎ูเรียนมีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ มีทักษะความรู๎ท่ีสอดคล๎องกับทักษะท่ีจ าเป็นใน

ศตวรรษที่ ๒๑ 
๒. ผ๎ูเรียนระดับมัธยมศึกษาผํานการประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็นด๎านการรู๎เรื่องการอําน  (Reading 

Literacy) ด๎านการรู๎เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด๎านการรู๎เรื่อง วิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

๓. ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีมีศักยภาพได๎รับโอกาสเข๎าสํูเวทีการแขํงขันระดับนานาชาติ 
 
นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
เปูาประสงค์ 
๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการพัฒนา ท่ีสอดคล๎องกับแนวโน๎ม

การพัฒนาของประเทศ 
๒. ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาตามจุดมุํงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถท่ีสอดคล๎องกับ

ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ ภายใต๎สังคม
ท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู๎เพื่อการวางแผนชีวิตท่ีเหมาะสมในแตํละชํวงวัยและน าไป
ปฏิบัติได๎ 

๓. ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎และทักษะน าไปสํูการพัฒนานวัตกรรม 
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๔. ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เช่ือมโยงสํูอาชีพและการมีงานท ามีทักษะอาชีพท่ี
สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ 

๕. ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะท่ีดีสามารถ
ด ารงชีวิตอยํางมีความสุขท้ังด๎านรํางกายและจิตใจ 

๖. ครู เปล่ียนบทบาทจาก “ครูผ๎ูสอน” เป็น “Coach” ผ๎ูให๎ค าปรึกษาข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎หรือ
ผ๎ูอ านวยการการเรียนรู๎ 

๗. ครู มีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรีย นการสอน และเป็นแบบอยําง  ด๎านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ตัวชี้วัด 
๑. ผ๎ูเรียนทุกระดั บมีสมร รถ น ะส า คั ญตา มหลักสูตร มีทักษะการเรียน รู๎ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

(3R8C) 
๒. ร๎อยละของผ๎ูเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน

ระดับชาติ (NT) ผํานเกณฑ์ท่ีก าหนด 
๓. ร๎อยละของผ๎ูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวํา

ร๎อยละ ๕๐ ในแตํละวิชาเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผํานมา 
๔. ร๎อยละผ๎ูเรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มี

ทักษะการเรียนรู๎ท่ีเช่ือมโยงสํูอาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและความต๎องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและน าไป
ปฏิบัติได๎ 

๕. ผ๎ูเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข มี
ความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ ภายใต๎สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

๖. ผ๎ูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอยํางมี
ความสุขท้ังด๎านรํางกายและจิตใจ 

๗. ครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผ๎ูสอน” เป็น “ Coach” ผ๎ูให๎ค าปรึกษาข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎
หรือผ๎ูอ านวยการการเรียนรู๎ 

 
นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการ

ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ 
๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน (Global Goals for 

Sustainable Development) 
๒. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท๎องถิ่น ภาคเอกชน และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องในระดับพื้นท่ี รํวมมือ

ในการจัดการศึกษา 
๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นท่ี 
๔. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล๎องกับสภาพข๎อเท็จจริง 

โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของสถานศึกษา 
๕. งบประมาณเพื่อเป็นคําใช๎จําย และงบลงทุนแกํสถานศึกษาอยํางเหมาะสมเพื่อ ให๎สถานศึกษา

บริหารงานจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ 
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๖. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให๎ผ๎ูเรียนได๎มีโอกาสเข๎าถึงบริการด๎าน
การศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

๗. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร๎างหลักประกันสิทธิการได๎รับการศึกษาท่ี
มีคุณภาพของประชาชน 

 
ตัวชี้วัด 
๑. ผ๎ูเรียนทุกคนสามารถเข๎าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
๒. ผ๎ูเรียนทุกคนได๎รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน อยํางเพียงพอ และเหมาะสม  สอดคล๎องกับสภาพ

ข๎อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของสถานศึกษา 
และความต๎องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผ๎ูพิการ 

๓. ผ๎ูเรียนได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู๎อยํางเหมาะสม เพียงพอ 

๔. ครูได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผ๎ูเรียน 

๕. สถานศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีมาตรฐานอยํางเหมาะสมตามบริบท ด๎านประเภทขนาด และพื้นท่ี 
๖. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู๎ให๎แกํผ๎ูเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลชํวยเหลือและค๎ุมครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
๘. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข๎อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช๎ในการวางแผนจัดการเรียนรู๎

ให๎แกํผ๎ูเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 
๑. สถานศึกษา นักเรียนได๎รับการสํงเสริมด๎านความรู๎ การสร๎างจิตส านึกด๎านการผลิตและบริโภค ท่ี

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
๒. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข๎อมูลด๎านความรู๎ เรื่อง ฉลากสี

เขียวเพื่อส่ิงแวดล๎อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช๎ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 
๓. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ๎างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การผลิตและบริโภค สํู

การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนตํําสํูชุมชนคาร์บอนตํํา 
๕. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาโรงเรียน ทุก

โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหนํวยงานต๎นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให๎มี
บริบทท่ีเป็นแบบอยํางเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู๎ของนักเรียนและชุมชน 

๖. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก ๒๒๕ เขตมีนโยบายสํงเสริม
ความรู๎และสร๎างจิตส านึกและจัดการเรียนรู๎การผลิตและบริโภคท่ีเป็น มิตรกับส่ิงแวดล๎อม 

๗. สถานศึกษาต๎นแบบน าขยะมาใช๎ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน ๑๕,๐๐๐โรงเรียน 
๘. มีสถานศึกษานวัตกรรมต๎นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช๎ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล๎อม จ านวน ๖,๐๐๐ โรงเรียน 
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๙. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ๒๒๕ เขต มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล๎อม 

 
ตัวชี้วัด 
๑. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให๎ความรู๎ ท่ีถูกต๎องและสร๎างจิตส านึกด๎านการผลิต

และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมน าไปปฏิบัติใช๎ท่ีบ๎านและชุมชน  เชํน การสํงเสริมอาชีพท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล๎อม การลดใช๎สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆําแมลง ฯลฯ 

๒. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช๎ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ  และมี
สํงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนท่ีโรงเรียนและชุมชน 

๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมและการน าขยะมาใช๎ประโยชน์
รวมท้ังสอดแทรกในสาระการเรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎อง 

๔. นักเรียนเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ มีการขยายผลแหลํงเรียนรู๎ นักเรียน โรงเรียนชุมชน เรียนรู๎ด๎าน
การลดใช๎พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อมเพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎และตัวอยํางรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม เชํน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข๎อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ในการด าเนิน
กิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและท่ีบ๎าน และข๎อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ 
Paper less 

๖. ครู มีความคิดสร๎างสรรค์ สามารถพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด๎านการสร๎าง
ส านึกด๎านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมได๎ 

๗. ครู และนักเรียนสามารถน าส่ือนวัตกรรมท่ีผํานกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช๎ในโรงเรียนกา ร
จัดการเรียนรู๎ และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได๎ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

๘. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานท่ีให๎เป็น
ส านักงานสีเขียวต๎นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน
และชุมชน 

 
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ 
๑. สถานศึกษา หรือกลํุมสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด๎าน

การบริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารงานท่ัวไป 
๒. หนํวยงานสํวนกลาง และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ต๎องปรับเปล่ียนให๎เป็นหนํวยงานให๎มีความ

ทันสมัย พร๎อมท่ีจะปรับตัวให๎ทันตํอการเปล่ียนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา เป็นหนํวยงานท่ีมีหน๎าท่ีสนับสนุน 
สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

๓. หนํวยงานทุกระดับ มีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

๔. หนํวยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด๎านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสํูผ๎ูเรียน 

๕. หนํวยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยํางเป็นระบบ 
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ตัวชี้วัด 
๑. สถานศึกษาได๎รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอยํางเป็นอิสระ 
๒. สถานศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานสํวนกลางได๎รับการพัฒนาให๎เป็น

หนํวยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุํน คลํองตัวสูง พร๎อมท่ีจะปรับตัวให๎ทันตํอการเปล่ียนแปลงของโลกอยูํ
ตลอดเวลา เป็นหนํวยงานท่ีมีหน๎าท่ีสนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ  ติดตาม เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 

๓. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานสํวนกลาง น านวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ท้ังระบบ 

๔. สถานศึกษา และหนํวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๕. สถานศึกษา หนํวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผํานการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

๖. สถานศึกษาทุกแหํงและหนํวยงานในสังกัดมีระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศวิชาการผ๎ูเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนํวยงานในสังกัด 

๗. สถานศึกษาทุกแหํงมีข๎อมูลผ๎ูเรียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับข๎อมูลตําง ๆ  น าไปสํูการ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู๎สํูผ๎ูเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

๘. สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานสํวนกลาง มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด๎านบริหารจัดการศึกษา 

๙. สถานศึกษาทุกแหํงมีระบบข๎อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช๎ในการวางแผนการจัดการศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

 
9. ส านกังานศกึษาธิการจงัหวดัพิจติร 

 
วิสัยทัศน์  (Vision) 
ผ๎ูเรียนเป็นคนดี มีอาชีพ มีทักษะชีวิต 
พันธกิจ  (Mission) 
1. สํงเสริม สนับสนุน ด าเนินการและประสานงานการจัดการศึกษาเพื่อปลูกฝังให๎ผ๎ูเรียนในทุกระดับ

เป็นคนดี (มีทัศนคติท่ีถูกต๎องตํองบ๎านเมือง/มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง/เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะการปรับตัว) มีอาชีพ (เด็กและเยาวชนรักงาน ส๎ูงาน ท างานจน
ส าเร็จ/ท างานเป็นและมีงานท าในท่ีสุด/ผ๎ูส าเร็จหลักสูตรมืออาชีพมีงานท าจนสามารถเล้ียงตัวเองและ
ครอบครัว) 

2. สํงเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อสร๎างผ๎ูเรียนให๎มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 โดยเน๎นการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความรู๎ ความสามารถ และสมรรถนะในการจัดการเรียนรู๎
อยํางมีคุณภาพและมาตรฐาน 

4. สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีโอกาสเข๎าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
5. พัฒนาสถานศึกษาให๎เป็นโรงเรียนคุณธรรม 
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6. สํงเสริม สนับสนุนหนํวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาพัฒนาให๎เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูงมี
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และสํงเสริมให๎บุคลากรปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มศักยภาพโดยเป็นเครือขํายใน
การปฏิบัติงานรํวมกันกับภาคสํวนตําง ๆ 

เป้าประสงค์  (Ultimate  Goal) 
1. การศึกษาต๎องมุํงสร๎างพื้นฐานให๎แกํผ๎ูเรียน 4 ด๎าน 
    1.1 มีทัศนคติท่ีดีตํอบ๎านเมือง 
    1.2 มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง – มีคุณธรรม 
    1.3 มีงานท า มีอาชีพ 
    1.4 เป็นพลเมืองดีผ๎ูเรียนมีทักษะ มีความรู๎ สามารถด ารงชีวิตและปรับตัวได๎ทันตํอการ 

เปล่ียนแปลง 
2. ผ๎ูเรียนได๎รับโอกาสอยํางท่ัวถึง เสมอภาค และมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
3. สถานศึกษาพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณธรรม 
4. ครู ผ๎ูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ สมรรถนะท่ีเหมาะสมกับมาตรฐาน 
5. ภาคีเครือขํายมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategy  Issue) 
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคนการวิจัยเพื่อสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน 
3. การพัฒนาศักยภาพผ๎ูเรียน และสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู ๎
4. การสร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพ และระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

10. ทิศทางการพัฒนาคณุภาพการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) 
สานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 41 
 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมท้ังภายใน/ภายนอก (SWOT Analysis) ของสานักงานเขต พื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เพื่อสํงเสริมพัฒนาจุดแข็ง แก๎ไขปรับปรุงจุดอํอน น าโอกาสมาปรับใช๎ และสกัด
กั้นอุปสรรค เพื่อการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ท้ังนี้การก าหนด
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคล๎องกับการเปล่ียนแปลงของ ประเทศและโลก 
สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จึงได๎กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ 
ผลผลิตและจุดเน๎นการพัฒนา ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ (vision) 

น๎อมน าศาสตร์พระราชา สร๎างคุณภาพการศึกษา สํูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
พันธกิจ (Mission) 
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1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาศักยภาพผ๎ูเรียนให๎มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขํงขัน 

3. สํงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ สํูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
4. สร๎างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหล่ือมล้ า โดยให๎ผ๎ูเรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษา

อยํางท่ัวถึงและเทําเทียม 
5. สํงเสริมการจัดการศึกษาโดยน๎อมน าศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล๎อม 
6. พัฒนาและสํงเสริมระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ  ให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัด

การศึกษา 
 
เป้าประสงค์ (Goals) 

1. ผ๎ูเรียนมีทัศนคติท่ีดีตํอสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ผ๎ูเรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 น าไปพัฒนาศักยภาพ
ในการแขํงขันสํูสากล 

3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นมืออาชีพในมาตรฐานวิชาชีพ 
4. ผ๎ูเรียนได๎รับการศึกษาอยํางท่ัวถึง เทําเทียม และมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา มีการขับเคล่ือนนโยบายเพื่อสร๎างจิตสานึกท่ีเป็น

มิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
6. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ยึดหลักธรรมมาภิบาล ในระบบการบริหารจัด              

การแบบบูรณาการ โดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ (Big Data) 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา               
เขต 41  
นโยบาย (Policy) 

นโยบายท่ี ๑ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายท่ี ๒ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
นโยบายท่ี ๓ ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายท่ี ๔ ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ

เหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายท่ี ๕ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
นโยบายท่ี ๖ ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

ค่านิยมองค์กร MASTER 
M  = Moral การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
A  = Accountability ความรับผิดชอบ 
S  = Save ประหยัด 
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T  = Team การท างานเป็นทีม 
E  = Efficiency ประสิทธิภาพ 
R  = Relationship สัมพันธ์ภาพ 
 

คติพจน์ 
ยิ้มแย๎มแจํมใส รักใครํปรองดอง สนองบริการ รวดเร็วประสาน พัฒนางานเป็นระบบ 

 
นโยบาย จุดเน้น ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

นโยบาย 
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2. พัฒนาผ๎ูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. พัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศและ ICT 
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 
จุดเน้น 
1. น๎อมน าศาสตร์พระราชาสํูการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
2. พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนให๎มีทักษะท่ีจาเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. ผ๎ูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎ได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
4. พัฒนาและขับเคล่ือนระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
5. สร๎างหรือประยุกต์ใช๎นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา 
6. การบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล๎อม 
7. พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 
8. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 

บทที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานการศึกษาและการวเิคราะห์องค์กร 

 
1.ข้อมูลพืน้ฐาน 
 ช่ือสถานศึกษา  โรงเรียนตะพานหิน  ต้ังอยูํเลขท่ี  221  ถนน  ชมฐีระเวช  ต าบลตะพานหิน  อ าเภอ
ตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร  รหัสไปรษณีย์ 66110   

โทรศัพท์ 056-621-054   โทรสาร 056-621-852   
e-mail:taphanhinschool@hotmail.com    website  www.taphanhin.ac.th 
เปิดสอนต้ังแตํระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ถึงระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 มีเขตพื้นท่ีบริการ  จ านวน 7 ต าบล ได๎แกํ 
1. ต าบลตะพานหิน  
2. ต าบลหนองพยอม  
3. ต าบลไทรโรงโขน   
4. ต าบลงิ้วราย   
5. ต าบลห๎วยเกตุ  
6. ต าบลคลองคูณ  
7. ต าบลไผํหลวง 

ประวัติโดยย่อของโรงเรียนตะพานหิน 
โรงเรียนตะพานหิน กํอต้ังเมื่อวันท่ี  1  มิถุนายน  2494  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ใน
สมัยนั้นเปิดสอนในขั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  (ม.1) จ านวน  1   ห๎องเรียน มีนักเรียน 25 คน ครู 2 คน ใช๎อักษร
ยํอ พ.จ.6  และมีสี  กรมทํา – ชมพู เป็นสีและสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน มีนายเดชา เดชาติวงศ์  ณ  อยุธยา        
เป็นครูใหญํนายสํุม  หงษ์หิหิรัญ  เป็นครูประจ าช้ันเดิมได๎อาศัยฝากเรียนท่ี โรงเรียนเทศบาล “ตะพานหิน     
วิทยาคาร ” 
           พ.ศ. 2494  กระทรวงศึกษาธิการได๎อนุมัติเงิน  จ านวน  150,000  บาท (หนึ่งแสนห๎าหมื่นบาท
ถ๎วน) เป็นคําท่ีดินกํอสร๎างอาคารเรียน  แตํเงินจ านวนนี้ไมํเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามแบบแปลนท่ีได๎รับการ
อนุมัติหลวงพํอช่ืน พิจิตรานนท์ เจ๎าอาวาสวัดหนองพยอม ได๎อนุญาตให๎ใช๎ท่ีของวัดจ านวน 19 ไรํ 89                             
ตารางวา รวมท้ังข๎าราชการ  พํอค๎า ประชาชนชาวตะพานหิน  รํวมสมทบทุนบริจาคเงินด๎วยอีกจ านวนหนึ่ง  
เป็นเงิน  200,000 บาท (สองแสนบาทถ๎วน) โดยมอบให๎โรงเรียนการชํางพิจิตรเป็นผ๎ูรับเหมากํอสร๎าง อาคาร
เรียน ไม๎ช้ันเดียวใต๎ถุนสูงขนาด  5  ห๎องเรียน ใช๎เป็นสถานท่ีเรียนได๎  
           พ.ศ.2496  มีการพัฒนาและขยายช้ันเรียนเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปี  พ.ศ. 2510 ได๎รับคัดเลือก
เข๎าโครงการ ค.ม.ช. รุํนท่ี10 และ ในปีนี้ยังได๎รับบริจาคท่ีดินจากนายถนอม – นางบุญผิน  พฤกษะวัน  จ านวน 
6 ไรํ  42 ตารางวา  
            พ.ศ. 2519  ได๎เปิดสอนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และ นายเดชา  เดชาติวงศ์ ณ  อยุธยา    
อาจารย์ใหญํ ครบเกษียณอายุ  กรมสามัญศึกษาได๎แตํงต้ังให๎  นายประวิทย์  พฤทธิกุล  ครูใหญํโรงเรียนวิไล
เกียรติอุปถัมภ์ อ าเภอเดํนชัย  จังหวัดแพรํ  มาด ารงต าแหนํงอาจารย์ใหญํโรงเรียน ตะพานหินแทน  
            พ.ศ. 2520  ได๎ซื้อท่ีดินหลังโรงเรียนเพิ่มเติมจ านวน  10  ไรํ  
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           พ.ศ. 2525  นายประวิทย์  พฤทธิกุล ได๎รับแตํงต้ังให๎ด ารงต าแหนํง ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนตะพาน
หินจนถึงปีการศึกษา  2527  กรมสามัญศึกษาได๎แตํงต้ัง นายธานี     
พลอาจ  ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์  อ าเภอสรรคบุรี  จ.ชัยนาท  มาด ารงต าแหนํงผ๎ูอ านวยการ  
            พ.ศ. 2531   กรมสามัญศึกษาได๎แตํงต้ังให๎นายบัญญัติ  สืบสายอํอน  ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนหลํม
สักวิทยาคมมาด ารงต าแหนํงผ๎ูอ านวยการ  ถึงปีการศึกษา  2534  เกษียณ อายุราชการ กรมสามัญศึกษา ได๎
แตํงต้ังให๎นายมงคล  อยูํสุข  ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนสามงํามชนูปถัมภ์  มาด ารงต าแหนํงผ๎ูอ านวยการ  
             พ.ศ. 2537  กรมสามัญศึกษาได๎แตํงต้ัง นายอุดม  บูรพา  ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนสากเหล็กวิทยา
มาด ารงต าแหนํงผ๎ูอ านวยการ  
          พ.ศ. 2540  กรมสามัญศึกษาแตํงต้ังให๎นายวนิช  รอดมณี  ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิ
วิทยาคมมาด ารงต าแหนํงผ๎ูอ านวยการ  เกษียณอายุเมื่อ  30  กันยายน  2544  กรมสามัญศึกษาแตํงต้ังให๎
นายประยุทธ  ศรีประสิทธิ์  ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนเขาทรายทับคล๎อพิทยา  มาด ารงต าแหนํงผ๎ูอ านวยการ  
เกษียณอายุราชการเมื่อ  30  กันยายน  2546  
             พ.ศ. 2546  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎แตํงต้ังให๎นายอดิศักด์ิ  บุญวุฒิ
วิวัฒน์  ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนเขาทรายทับคล๎อพิทยา  มาด ารงต าแหนํงผ๎ูอ านวยการโรงเรียนตะพานหิน 
เกษยีณอายุราชการเมื่อ  30  กันยายน  2551 
            พ.ศ. 2551   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎แตํงต้ังให๎นายธีรวัฒน์                  
ทองสุข ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์   มาด ารงต าแหนํงผ๎ูอ านวยการโรงเรียน               
ตะพานหิน  เกษียณอายุราชการเมื่อ  30  กันยายน  2554 
 พ.ศ. 2555  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎แตํงต้ังให๎นายสุวรรณ                
วงศ์สิรทัต ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนเขาทรายทับคล๎อพิทยา  จังหวัดพิจิตร  มาด ารงต าแหนํงผ๎ูอ านวยการโรงเรียน
ตะพานหิน  และย๎ายไปด ารงต าแหนํงผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคม เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 
2559 
 พ.ศ. 2559  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎แตํง ต้ังให๎นายธวัชชัย                
เทศข า ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนสามงํามชนูปถัมภ์  จังหวัดพิจิตร  มาด ารงต าแหนํงผ๎ูอ านวยการโรงเรียนตะพาน
หิน  เกษียณอายุราชการเมื่อ  30  กันยายน  2562 
 พ.ศ.  2562   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎แตํงต้ังให๎นายทิว  มนูญธรรม 
ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ จังหวัดพิจิตร มาด ารงต าแหนํงผ๎ูอ านวยการโรงเรียนตะพานหิน จนถึง
ปัจจุบัน 
               โรงเรียนตะพานหิน  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551    ของกระทรวงศึกษาธิการ   และจัดให๎นักเรียนเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีอยํางหลากหลาย  
นอกจากนั้น  ยังจัดให๎มีการเลือกกิจกรรมชุมนุมในหลักสูตรและเสริมหลักสูตรตามความถนัด  และ
ความสามารถของนักเรียน   โดยมีจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นนักเรียนเป็นส าคัญ เน๎นกระบวนการเรียนรู๎  จัด
กระบวนการเรียนรู๎ให๎ผ๎ูเรียนได๎ฝึกคิดอยํางมีระบบ  เน๎นการปฏิบัติมากกวําการทํองจ า  เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมี
ความคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมินคํา  และสร๎างความรู๎อันเป็นพื้นฐานการเรียนรู๎ในโลกแหํงการให๎
เยาวชนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  มีความเป็นประชาธิปไตย  มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์  และส านึกถึงความรับผิดชอบตํอตนเอง  สังคม  และประเทศชาติ และจัดประสบการณ์เตรียมความ
พร๎อม โดยสร๎างบรรยากาศให๎ผ๎ูเรียนอยํางมีความสุข 
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 ค าขวัญ   ปญฺญา  นราน   รตน       ปัญญา   เป็นเครื่องประดับของคนดี 

อัตลักษณ์  “วินัยดี  มีภูมิรู๎” 
เอกลักษณ์  “วิชาการเดํน  เน๎นเทคโนโลยี” 
พระประจ าโรงเรียน       พระพุทธภควันต์ ประจ าโรงเรียน หน๎าตัก 30 นิ้ว 
อักษรย่อ                   ต.พ. 
สีประจ าโรงเรียน  กรมทํา – ชมพู 
ธงโรงเรียน  สีกรมทํา คือ ความหนักแนํน แข็งแกรํง และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

สีชมพู คือ ผ๎ูมีศีลธรรม ความรัก และความรุํงโรจน์ 
 
 
 
 
 
 

ตราประจ าโรงเรียน รัศม ี       แสดงถึง   แสงสวํางแหํงปัญญา 
ลายกนก   แสดงถึง   ความอํอนช๎อย 
สีทอง       คือ         ความเป็นผ๎ูมีคุณธรรม จริยธรรม 
สีแดง       คือ         ความเป็นผ๎ูเสียสละ ความรักชาติ 
ตัวอักษรไขว๎ ต.พ.     เป็นตัวอักษรเหล่ียม ท่ีหมายถึงความเข๎มแข็ง อดทน              
                      แตํเป็นอักษรไขว๎ท่ีหมายถึง ความสามัคคีกลมเกลียว 
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แผนผังโรงเรียนตะพานหิน 
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นายทิว  มนูญธรรม 
ผู้อ านวยการโรงเรียนตะพานหิน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตะพานหิน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนตะพานหิน 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนตะพานหิน 

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตะพานหิน 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนตะพานหิน 

นางเมตตา  พลประถม 
 รองผูอ้ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 

- งานบริหารหลักสตูรและวิชาการ 
- งานทะเบียนและวัดผล 
- งานวิจัยในชั้นเรียน 
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และนิเทศภายใน 
- งานพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี                  
  และสื่อนวัตกรรม 
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานกิจกรรมแนะแนว 
- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
- งานแผนงานและประเมินโครงการวิชาการ 
- งานประกันคุณภาพการศกึษา 
- งานบริหารระบบคุณภาพ                                     
-  โรงเรียนมาตรฐานสากล 
- งานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
- งานโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 
  (MEP) 
- งานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
  (ERIC) และAFS เขตจังหวัดพิจิตร 
- งานโครงการพิเศษ 
- งานส านักงานและเลขานุการ 

นางชวนพศิ  รัตนแสงศรี 
ครูช านาญการพิเศษ  ปฏิบตัิหน้าที ่

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

- งานอาคารสถานท่ี  
- งานรักษาสภาพแวดล้อม 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานโภชนาการ 
- งานบริการน้ าดื่ม 
- งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
- งานบันทึกภาพถ่าย 
- งานโสตทัศนูปกรณ ์
- งานบริการชุมชนและภาคีเครือข่าย 
- งานโครงการพิเศษ 
- งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา                   
  ขั้นพื้นฐาน 
- งานเลขานุการสมาคมศิษย์เก่า 
- งานส านักงานและเลขานุการ 
- งานธนาคารโรงเรียน 

นางประเสริฐ  วงค า 
ครูช านาญการพิเศษ  ปฏิบตัิหน้าที ่

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและบคุคล 

 งานธุรการ 
- งานสารบรรณ 
- งานวินัยและรักษาวินัย 
- งานบุคลากร 
- งานวางแผนอตัราก าลังและสรรหา                  
  บรรจุแต่งตั้ง 
- งานทะเบียนสถิติข้าราชการครูและบุคลากร 
- งานส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการขอเลื่อน                      
  วิทยฐานะ 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานควบคุมภายในและตรวจสอบ 
- งานการเงิน 
- งานการบัญช ี
- งานพัสดุและสินทรัพย์ 
- งานระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
  การศึกษา 
- งานสหกรณ์โรงเรียน 
- งานสวัสดิการโรงเรียน 
- งานส านักงานและเลขานุการ 

นางเมตตา  พลประถม 
รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

- งานระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 
- งานระดับชั้น ครูท่ีปรกึษา และเวรประจ าวัน 
- งานสวัสดิภาพจราจร 
- งานสารวตัรนกัเรียน พัฒนาวินัยและความ 
  ปลอดภัย 
- งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย                             
- งานป้องกันสารเสพตดิในสถานศึกษา 
- งานเครือข่ายผู้ปกครองนกัเรียน 
- งานกิจกรรมหน้าเสาธง 
- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
- งานรักษาความปลอดภัยและยาม 
- งานส านักงานและเลขานุการ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

โครงสร้างการบริหาร 
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๒.ข้อมูลผู้บริหาร 
 1.  ผ๎ูอ านวยการโรงเรียน นายทิว  มนูญธรรม  การศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา                                                  
  ด ารงต าแหนํงท่ีโรงเรียนตะพานหนิ แตํวันท่ี 9 ธันวาคม  พ.ศ. 25๖๒ จนถึงปัจจุบัน  
  หมายเลขโทรศัพท์  08-1973-4367                                       
 2. รองผ๎ูอ านวยการโรงเรียน จ านวน  ๑  คน 
   2.1  นางเมตตา  พลประถม การศึกษาสูงสุด ปร.ด. ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู๎ 
   รับผิดชอบกลํุมงานบริหารกิจการนักเรียน และกลํุมงานบริหารวิชาการ   
   หมายเลขโทรศัพท์ 08-6103-0397 
3. ข้อมูลนักเรียน 
 ปีการศึกษา 2560 มีข๎อมูลนักเรียน ดังนี ้

ช้ันเรียน 
เพศ ห๎องเรียน 

10 ชาย หญิง รวม 
ม. 1 203 221 424 10 
ม. 2 209 216 425 10 
ม. 3 172 211 383 10 
รวม 584 648 1,232 30 
ม. 4 97 221 318 9 
ม. 5 127 222 349 9 
ม. 6 132 201 333 9 
รวม 356 644 1000 27 

รวมทั้งสิ้น 940 1,292 2,232 57 
(ข๎อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน  25๖0) 

 
ปีการศึกษา 2561 มีข๎อมูลนักเรียน ดังนี ้

ช้ันเรียน 
เพศ ห๎องเรียน 

10 ชาย หญิง รวม 
ม. 1 190 234 424 10 
ม. 2 196 216 412 10 
ม. 3 198 201 399 10 
รวม 584 651 1,235 30 
ม. 4 111 187 298 9 
ม. 5 95 211 306 9 
ม. 6 123 213 336 9 
รวม 329 611 940 27 

รวมทั้งสิ้น 913 1,262 2,175 57 
(ข๎อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน  25๖1)  
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ปีการศึกษา 2562 มีข๎อมูลนักเรียน ดังนี ้    

ช้ันเรียน 
เพศ ห๎องเรียน 

10 ชาย หญิง รวม 
ม. 1 197 219 416 10 
ม. 2 186 234 420 10 
ม. 3 194 213 407 10 
รวม 577 666 1,243 30 
ม. 4 134 197 331 9 
ม. 5 110 187 297 9 
ม. 6 96 212 308 9 
รวม 340 596 936 27 

รวมทั้งสิ้น 917 1,262 2,179 57 
 (ข๎อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน  25๖๒) 
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4. ข้อมูลบุคลากร  

  - มีครูที่สอนวิชาตรงเอก          100 คน  คิดเป็นร๎อยละ 97.09 
  - มีครูที่สอนตามความถนัด    3 คน  คิดเป็นร๎อยละ 2.91 

  - ช่ัวโมงสอนโดยเฉล่ียของครู คนละ 18 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  - สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากร ในรอบปีทีผํานมา บุคลากรได๎รับการพัฒนา              
                       เฉล่ียคนละ  3 ครั้ง / ปี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ต าแหน่ง วิทยฐานะ ระดับการศึกษา 

ผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ 

ครู 
ครู

ผู้ช่วย 
ไม่มีวิทย-

ฐานะ 
ช านาญ

การ 
ช านาญ

การพิเศษ 
เชี่ยวชาญ 

เชี่ยวชาญ
พิเศษ 

ปริญญาตรี 
ปริญา

โท 
ปริญญา

เอก 
ฝ่ายบริหาร 1 1 - - - - 2 - - - 1 1 
ภาษาไทย - - 12 - 3 3 6 - - 8 4 - 

คณิตศาสตร์ - - 11 3 7 2 5 - - 10 4 - 
วิทยาศาสตร์ - - 18 - 4 3 11 - - 11 7 - 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

- - 13 - 6 2 5 - - 10 3 - 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

- - 6 - 2 1 3 - - 5 1 - 

ศิลปะ - - 6 - 4 - 2 - - 4 2 - 
งานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
- - 10 1 4 3 4 - - 6 5 - 

ภาษาต่างประเทศ - - 15 4 10 3 6 - - 12 7 - 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - 2 2 3 - 1 - - 4 - - 

รวม 1 1 93 10 43 17 45 - - 70 34 1 
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5. ข้อมูลอาคารสถานที่ แหลํงเรียนรู๎และการใช๎ 
 5.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ จ านวน 14 หลัง ได๎แกํ 
  1) อาคาร 1  เป็นอาคารเรียนแบบ 318 8 
  2) อาคาร 2 เป็นอาคารเรียนแบบ 318 ค 

3)  อาคาร 3  เป็นอาคารเรียนแบบ 318 ค 
4)  อาคาร 4  เป็นอาคารเรียนแบบ 216 ค 
5) อาคาร 5 (อาคารเฉลิมราชย์ 60 ปี)  เป็นอาคารเรียนแบบ 324 ล ตอกเข็ม 
6) อาคาร 6 เป็นอาคารแบบ 318 ล/38 (พิเศษ) 

  7) อาคารโรงฝึกแบบ 306 ล/27 
  8) อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ช้ันบนเป็นหอประชุม ช้ันลํางเป็นหอสมุด 
  9) อาคารโรงฝึกงานดนตรีสากล-เขียนแบบ 
  10) อาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรม-เก็บอุปกรณ์ 
  11) อาคารร๎านสวัสดิการ-สหกรณ์ร๎านค๎า 
  12) อาคารเรือนเกษตร 
  13) อาคารโรงยิมฯ 
  14) อาคารโรงอาหาร 
 5.2 จ านวน ห๎องเรียนท้ังหมด 57 ห๎องเรียน แบํงเป็น 
   ช้ัน ม.1-6 = ม.1 : 10  ม.2 : 10  ม.3 : 10 ม.4 : 9 ม.5 : 9 ม.6 : 9 

 5.3 โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จ านวน 200 เครื่อง มีการตั้งต้ังอินเทอร์เน็ตเพื่อ 
    การค๎นคว๎าของนักเรียน จ านวน 200 เครื่อง 

 5.4 แหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียนได๎แก ํ
1) ห๎องสมุดมีขนาด 1,200 ตารางเมตรจ านวนหนังสือในห๎องสมุด 100,200 เลํม 

   การสืบค๎นหนังสือและการยืม-คืน ใช๎ระบบคอมพิวเตอร์ 
   2) ห๎องปฏิบัติการ 
    - ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์       จ านวน 12 ห๎อง 
    - ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน 5 ห๎อง 
    - ห๎องปฏิบติัการทางภาษา (ศูนย์ ERIC)  จ านวน 1ห๎อง  
    - ห๎องเรียนดนตรีไทย-สากล ศิลปะและนาฏศิลป์  จ านวน 4 ห๎อง   
    - ห๎องเรียนคหกรรมอาหาร งานอุตสาหกรรม จ านวน 3 ห๎อง 
    - ห๎องแหลํงเรียนรู๎กลํุมสาระการเรียนรู๎  จ านวน 8 ห๎อง   
    - ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และการสืบค๎นข๎อมูล จ านวน 5 ห๎อง 
  5.5 แหลํงเรียนรู๎ภายนอกห๎องเรียน ได๎แก ํ
   1) วัดหนองพยอม 

2) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 
3) ศูนย์แนะแนวจังหวัดพิจิตร 
4) ชุมชนทอผ๎าปุาแดง 
5) ชุมชนผลิตกระเป๋าจากผักตบชวาวังหลุม 
6) เหมืองแรํทองค าชาตรี 
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7) ไรํองุํนชาลวัน 
8) เหมืองแรํยิปซั่ม 
9) อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา 
10) โรงละครแหํงชาติ 
11) เขาพนมกาว  
12) เขาพนมพา  
13) การทัศนศึกษาระดับช้ันม.1-ม.6 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

 
จุดแข็ง 
 โรงเรียนตะพานหินมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของสังคมเป็นเวลายาวนาน มีระบบบริหารจัดการท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ มีการกระจายอ านาจตามโครงสร๎างอยํางชัดเจน สภาพแวดล๎อมรํมรื่นท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎และ
การปฏิบัติงาน อาคารสถานท่ีเพียงพอกับจ านวนนักเรียน มีห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการเพียงพอในการจัดการ
เรียนการสอน มีเครื่องมืออุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยพร๎อมตํอการเรียนรู๎ มีการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมเสริมทางด๎านความรู๎อยํางหลากหลายตามความถนัด ความสามารถและความสนใจของ
ผ๎ูเรียน ท าให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉล่ียอยูํในระดับสูง สามารถศึกษาตํอเป็นจ านวนมาก และ
ได๎รับรางวัลระดับจังหวัดจนถึงระดับชาติและระดับนานาชาติในการแขํงขันทักษะทางวิชาการ บุคลากรมีความ
พร๎อมในการปฏิบัติงานท้ังด๎านความรู๎ทักษะความช านาญ มีสํวนรํวมในการจัดการเรียนรู๎ และยอมรับให๎เกียรติ
ซึ่งกันและกนั บุคลากรมีขวัญก าลังใจมีความมั่นคงในการท างานและแสวงหาความก๎าวหน๎า โรงเรียนมีการ
จัดสรรงบประมาณอยํางเป็นระบบ โปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎ มีความคลํองตัวในการบริหารจัดการ และใช๎
งบประมาณตามแผนงานและโครงการ ได๎รับความรํวมมือจากครู ผ๎ูปกครองและองค์กรท่ีเกี่ยวข๎องในการระดม
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา 
 
จุดอ่อน 
 โรงเรียนก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงานไมํชัดเจนและไมํครอบคลุมภารกิจของโรงเรียน ไมํมีการน า
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมายสํูการปฏิบัติงานของโรงเรียนอยํางจริงจัง ระบบการส่ือสารไมํชัดเจน บุคลากร
บางคนขาดทักษะการใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อการส่ือสาร ขาดความรู๎ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ใหมํ ระบบการท างานเอื้อเฉพาะในกลํุม ไมํอุทิศตนในการปฏิบัติงานของโรงเรียน การด าเนินงานไมํ
สอดคล๎องกับแผนงานท่ีก าหนด การก ากับติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบาย การมอบหมายความรับผิดชอบ
ไมํตรงตามศักยภาพ ไมํมีการน าข๎อมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตํางๆ  มาใช๎ในการวางแผนปรับปรุง 
ระบบสารสนเทศขาดการรวบรวมข๎อมูลท่ีเป็นประโยชน์ตํอการปฏิบัติงานตํางๆ การประชาสัมพันธ์ด๎าน
ขําวสารและกิจกรรมกับชุมชน และองค์กรไมํมีประสิทธิภาพ อาคาร ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ 
ห๎องน้ ามีเพียงพอ แตํต๎องซํอมแซมปรับปรุงให๎อยูํในสภาพที่ดี พร๎อมใช๎งานและมีประสิทธิภาพ ระบบเครือขําย
อินเตอร์เน็ตยังไมํมีประสิทธิภาพ ขาดการจัดสวัสดิการด๎านสาธารณูปโภคแกํบุคลากรในโรงเรียน การจัดท า
แผนการใช๎จํายงบประมาณไมํสอดคล๎องกับความต๎องการจ าเป็น และการเบิกจํายยังลําช๎าไมํทันตํอการใช๎งาน 
 
 



61 
 
โอกาส 
 โรงเรียนได๎รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนและสังคม จึงนิยมให๎ลูกหลานเรียนท่ีโรงเรียนตะพาน
หิน โครงสร๎างการบริหารงานของโรงเรียนมีความชัดเจนและมีการกระจายอ านาจ อาคารสถานท่ี ห๎องเรียน 
และห๎องปฏิบัติการเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน รัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายหัวและสนับสนุน 
นักเรียนท่ีขาดโอกาสทางการศึกษา ท าให๎สามารถบริหารจัดการภายในโรงเรียนได๎ เขตพื้นท่ีทางการศึกษาดูแล 
ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ผ๎ูปกครองให๎การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
อุปสรรค 
 นโยบายรัฐบาลท่ีเปล่ียนแปลงท าให๎การพัฒนาไมํตํอเนื่อง บุคลากรปรับตัวไมํทัน ผ๎ูปกครองบางสํวน
ไมํเข๎าใจนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ขาดความรู๎เรื่องกฎหมาย และพระราชบัญญัติการศึกษาสํงผลให๎ขาด
ความรํวมมือจากผ๎ูปกครอง การประชาสัมพันธ์ขําวสารยังไปไมํถึงชุมชนท าให๎ขาดความเข๎าใจนโยบายของ
โรงเรียน 
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บทที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
วิสัยทัศน์ 
  “องค์กรแหํงการเรียนรู๎ ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานคุณธรรม น าสํูอาชีพ” 
   
กลยุทธ์ของโรงเรียน 
 1. พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และทักษะในศตวรรษที่ 21 
 2. พัฒนาครูให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ   
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล   
 4. เสริมสร๎าง ความรํวมมือระหวํางโรงเรียน และชุมชน   
 
 พันธกิจ 
 1. สํงเสริมและพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และทักษะในศตวรรษที่ 21 
 2. สํงเสริมพัฒนาครู และบุคลากรให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สํูความเป็นมืออาชีพ 
 3. สํงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด๎วยระบบคุณภาพ สํูการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 4. เสริมสร๎างความรํวมมือระหวํางโรงเรียนและชุมชน ให๎มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
 
เป้าประสงค์ 
 1. ผ๎ูเรียนเป็นคนดี มีวินัย มีทักษะชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และมีศักยภาพในการแขํงขัน 

2. ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ผ๎ูเรียนได๎ลงมือ
ปฏิบัติ ผํานกระบวนการคิด ได๎เทําทันการเปล่ียนแปลงในศตวรรษ 21 

 3. มีการบริหารจัดการศึกษาด๎วยระบบคุณภาพ สํูการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 4. ชุมชน ผ๎ูปกครอง และภาคีเครือขํายมีสํวนรํวมในการสํงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมี 

คุณภาพ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนตะพานหิน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

 
กลยุทธ์ที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และทักษะในศตวรรษที่ 21 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

63 64 65 63 64 65 
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    3,226,600 3,250,000 3,300,000 
 1.1 เพื่อให๎นักเรียนมี

ความสามารถในการอําน 
การเขียน การส่ือสาร และ
การคิดค านวณตามเกณฑ์
ของแตํละระดับช้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 นักเรียนมี
ความสามารถในการอําน  
การเขียน การส่ือสาร ใน
ระดับดี (เกรดเฉล่ีย ≥3) 
1.1.2 นักเรียนมี
ความสามารถในการอํานการ
เขียน การส่ือสาร
ภาษาอังกฤษในระดับดี (เกรด
เฉล่ีย ≥3) 
1.1.3 นักเรียนมี
ความสามารถในการคิด
ค านวณในระดับดี  
(เกรดเฉล่ีย ≥3) 

ร๎อยละ ๗2 
 
 
 

ร๎อยละ ๕2 
 
 
 

ร๎อยละ ๕2 

ร๎อยละ ๗5 
 
 
 

ร๎อยละ 54 
 
 
 

ร๎อยละ 54 

ร๎อยละ ๗8 
 
 
 

ร๎อยละ 56 
 
 
 

ร๎อยละ 56 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

63 64 65 63 64 65 
 1.2  เพื่อให๎นักเรียนมี

ความสามารถในการ
วิเคราะห์ และคิดอยํางมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก๎ปัญหา 
 

1.2.1 นักเรียนมี
ความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ และคิดอยํางมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก๎ปัญหาได๎ในระดับดี 
 

ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ ๘2 

ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ ๘4 

ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ ๘6 

   

 1.3 เพื่อให๎นักเรียนมี
ความสามารถในการสร๎าง
นวัตกรรม 
 
 
 
 
 

1.3.1 นักเรียนมีผลงานแบบ
ช้ินงานหรือจากการท า
โครงงาน และอธิบายหลักการ 
แนวคิด ขั้นตอนการท างาน
และปัญหาอุปสรรคของการ
ท างานได๎ (IS และ โครงงาน 
ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6) 
 

ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ ๘2 

ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ ๘4 

ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ ๘6 

   

 1.4 เพื่อให๎นักเรียนมี
ความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 
 

1.4.1 นักเรียนสามารถ
สืบค๎นข๎อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
และสรุปความรู๎ เพื่อน าเสนอ
ความรู๎ได๎ 
 

ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ ๘2 

ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ ๘4 

ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ ๘6 
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

63 64 65 63 64 65 
 1.5 เพื่อให๎นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรและผลการทดสอบ
ระดับชาติ  
 
 
 
 

1.5.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชา 8 
กลํุมสาระการเรียนรู๎ระดับดี  
(เกรดเฉล่ีย ≥3) 
1.5.2 คะแนนเฉล่ียผลการ
ทดสอบระดับชาติ สูงกวํา
คะแนนเฉล่ียระดับชาติ  

สูงกวําปีท่ี
ผํานมา 

 
 

สูงกวําปีท่ี
ผํานมา 

สูงกวําปีท่ี
ผํานมา 

 
 

สูงกวําปีท่ี
ผํานมา 

สูงกวําปีท่ี
ผํานมา 

 
 

สูงกวําปีท่ี
ผํานมา 

   

 1.6 เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ 
ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ
ตํองานอาชีพ 

1.6.1 นักเรียนมีความรู๎
ทักษะพื้นฐาน และเจตคติตํอ
งานอาชีพในระดับดี 

สูงกวําปีท่ี
ผํานมา 

สูงกวําปีท่ี
ผํานมา 

สูงกวําปีท่ี
ผํานมา 
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กลยุทธ์ที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน (ต่อ) 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และทักษะในศตวรรษที่ 21 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

63 64 65 63 64 65 
2. โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    2,144,260 2,150,000 2,200,000 
 2.1 เพื่อให๎นักเรียนมี

คุณลักษณะและคํานิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
โดยไมํขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

2.1.1 นักเรียนท่ีมี
คุณลักษณะและคํานิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดย
ไมํขัดกับกฎหมาย และ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม ใน
ระดับดี 

ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 90 

ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 92 

ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 95 

   

 2.2 เพื่อให๎นักเรียนมีความ
ภูมิใจในท๎องถิ่นและความ
เป็นไทย 

2.2.1 นักเรียนท่ีมีความภูมิใจ
ในท๎องถิ่นและความเป็นไทย
ในระดับดี  
 

ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 93 

ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 95 

ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 97 

   

 2.3 เพื่อให๎นักเรียนยอมรับ
ท่ีจะอยูํรํวมกันบนความ
แตกตํางและหลากหลาย 

2.3.1 นักเรียนท่ีมีการ
ยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบน
ความแตกตํางและหลากหลาย  
ในระดับดี 

ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 93 

ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 95 

ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 97 

   

 2.4 เพื่อให๎นักเรียนมีสุข
ภาวะทางรํางกาย และ
ลักษณะจิตสังคม 

2.4.1 นักเรียนท่ีมีสุขภาวะ
ทางรํางกาย และลักษณะจิต
สังคม ในระดับดี 

ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 93 

ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 95 

ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 97 
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กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ   
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

63 64 65 63 64 65 
3. โครงการพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ    1,463,240 1,480,000 1,490,000 
 3.1 เพื่อพัฒนาครูและ

บุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ  
 
 

3.1.1 ครูและบุคลากรได๎รับ
การพัฒนาให๎มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีช่ัวโมง
การอบรม ดูงาน ทุกคน (ไมํ
น๎อยกวํา 20 ชม./ปี) 

ร๎อยละ 85 ร๎อยละ 90 ร๎อยละ 95    

 3.2 เพื่อให๎ครูจัด
กระบวนการเรียนรู๎ผําน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง 
 

3.2.1 ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ผํานกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิต 

ร๎อยละ 90 ร๎อยละ 93 ร๎อยละ 95    

 3.3 เพื่อให๎ครูใช๎ส่ือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการ
เรียนรู ๎
 

3.3.1 ครูใช๎ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่
เอื้อตํอการเรียนรู๎ 

ร๎อยละ 90 ร๎อยละ 93 ร๎อยละ 95    
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

63 64 65 63 64 65 
 3.4 เพื่อให๎ครูมีการบริหาร

ช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4.1 ครูมีการบริหารชั้น
เรียนเชิงบวก 

ร๎อยละ 90 ร๎อยละ 93 ร๎อยละ 95    

 3.5 เพื่อให๎ครูตรวจสอบ 
และประเมินผ๎ูเรียนอยําง
เป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผ๎ูเรียน 

3.5.1 ครูมีการตรวจสอบ 
และประเมินผ๎ูเรียนอยํางเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผ๎ูเรียน 

ร๎อยละ 90 ร๎อยละ 93 ร๎อยละ 95    

 3.6 เพื่อให๎ครูมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู๎และให๎
ข๎อมูลปูอนกลับเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู ๎

3.6.1 ครูมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู๎และให๎ข๎อมูลปูอนกลับ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู๎ 

ร๎อยละ 80 ร๎อยละ 85 ร๎อยละ 90    
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กลยุทธ์ที่ 3 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

63 64 65 63 64 65 
4. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ    14,856,100 14,860,000 14,870,000 
 4.1 เพื่อให๎โรงเรียนมี

เปูาหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 
 
 

4.1.1 โรงเรียนมีเปูาหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม    

 4.2 เพื่อให๎มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
 

4.2.1 โรงเรียนมีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม    

 4.3 เพื่อให๎มีการพัฒนา
วิชาการท่ีเน๎นคุณภาพ
ผ๎ูเรียนรอบด๎านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลํุมเปูาหมาย 
 

4.3.1 พัฒนาวิชาการท่ีเน๎น
คุณภาพผ๎ูเรียนรอบด๎านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลํุมเปูาหมาย 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม    
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โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

63 64 65 63 64 65 
 4.4 เพื่อให๎มีสภาพแวดล๎อม

ทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ตํอการจัดการเรียนรู๎ และมี
ความปลอดภัย 

4.4.1 สภาพแวดล๎อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อตํอ
การจัดการเรียนรู๎ และมีความ
ปลอดภัย 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม    

 4.5 เพื่อจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู๎ 

4.5.1 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ๎

ดีเลิศ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม    
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กลยุทธ์ที่ 4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร๎าง ความรํวมมือระหวํางโรงเรียน และชุมชน 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

63 64 65 63 64 65 
5. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน    20,000 25,000 30,000 
 5.1 เพื่อให๎ภาคีเครือขํายมี

สํวนรํวมในการพัฒนา
การศึกษาให๎สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของโรงเรียน
และชุมชนกับทุกภาคสํวน  

5.1.1 ภาคีเครือขํายมีสํวน
รํวมในการพัฒนาการศึกษาให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของโรงเรียนและชุมชนกับทุก
ภาคสํวน 

อยํางน๎อย  
3 กิจกรรม 

อยํางน๎อย  
4 กิจกรรม 

อยํางน๎อย  
5 กิจกรรม 

   

 5.2 เพื่อให๎โรงเรียนมีการ
ให๎บริการทางวิชาการแกํ
ชุมชนอยํางท่ัวถึง และมี
ประสิทธิภาพ 

5.2.1 ให๎บริการทางวิชาการ
แกํชุมชน 

อยํางน๎อย  
3 กิจกรรม 

 

อยํางน๎อย  
4 กิจกรรม 

อยํางน๎อย  
5 กิจกรรม 
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บทที่  4 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และแนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
 การบริหารสถานศึกษามีเปูาหมายส าคัญอยูํท่ีคุณภาพของผ๎ูเรียน ผลผลิตของโรงเรียนคือ นักเรียนท่ี
จบการศึกษาออกไปอยํางมีประสิทธิภาพ การบริหารโรงเรียนตามนโยบายของรัฐ เป็นการบริหารโดยใช๎
โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งก าหนดให๎มีการกระจายอ านาจ และจัดการท้ัง 4 ด๎าน คือ ด๎านวิชาการ ด๎านงบประมาณ 
ด๎านบริหารงานบุคคล และด๎านบริหารทั่วไป โรงเรียนจะประสบความส าเร็จในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (Strategic Planning Process) นั้น ผ๎ูบริหารและบุคลากรทุกคนต๎องรํวมกันวาดฝันบน
พื้นฐานความเป็นจริงในปัจจุบัน โดยเช่ือมโยงวัตถุประสงค์ ภารกิจ คํานิยม ความเช่ือเข๎าด๎วยกัน น ามาก าหนด
วิสัยทัศน์ (Vision) การก าหนดวิสัยทัศน์นั้นต๎องจัดท า SWOT Analysis จากนั้นก็รํวมกันก าหนดพันธกิจ 
(Mission) เพื่อท่ีทุกคนจะได๎ตระหนักถึงภารกิจ บทบาทหน๎าท่ี และก าหนดเปูาประสงค์ (Goal) เพื่อให๎ทราบ
วําสถานศึกษาจะท าอะไรในระยะเวลาใด แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีดี จะน าไปสํูจุดหมายท่ีต๎องการอยําง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดกับสถานศึกษา 
 ผ๎ูบริหารโรงเรียนตะพานหินตระหนักถึงความส าคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงก าหนด
นโยบาย และรํวมกับคณะครูก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กลยุทธ์
และแผนงานโครงการเข๎ามารองรับ และก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมของแผนและโครงการ โครงการตํางๆ 
ท่ีประสบผลส าเร็จตามเปูาหมายถือเป็นความส าเร็จของการน าแผนสํูการปฏิบัติ ซึ่งเป็นปัจจัยแหํงความส าเร็จ
อยํางหนึ่ง 
 
การน าแผนสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) 
 การน ากลยุทธ์ไปสํูการปฏิบัติถือเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงกลยุทธ์ท่ีได๎จัดท าน าสํูการปฏิบัติ 
เพื่อให๎เกิดผลลัพธ์ตามเปูาหมายท่ีวางไว๎ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Strategic Planning) ท่ีก าหนดไว๎นั้น
แปลงเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งประกอบด๎วยกิจกรรมท่ีต๎องท า เวลาด าเนินการ ผ๎ูปฏิบัติ ผ๎ูรับผิดชอบ 
งบประมาณท่ีด าเนินการ การปฏิบัตินั้นประกอบด๎วย 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
แผนปฏิบัติการเป็นแผนท่ีระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการ หรือกิจกรรมท่ี 

สอดคล๎องกับเปูาประสงค์และเปูาหมายของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. การปฏิบัติการ (Take Action) 

การปฏิบัติการเป็นกระบวนการด าเนินการตามแผน/โครงการ หรือกิจกรรมท่ีก าหนดไว๎ เพื่อ
เสริมสร๎างสมรรถนะการเรียนรู๎ ให๎องค์กรมีความพร๎อมท่ีจะปรับปรุงตนเอง ซึ่งจะชํวยให๎ผลผลิต
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 การน ากลยุทธ์ไปสํูการปฏิบัติต๎องอาศัยความรํวมมือจากหลายฝุาย หลายกิจกรรม ผ๎ูบริหารต๎องมี
ลักษณะความเป็นผ๎ูน า สามารถท างานเป็นทีมได๎ดี จึงจะท าให๎แผนกลยุทธ์น าไปสํูการปฏิบัติ บรรลุผลส าเร็จ
ตามแผนท่ีวางไว๎ 
 โรงเรียนตะพานหิน น าโดยผ๎ูอ านวยการโรงเรียน ได๎ประชุมช้ีแจงท าความเข๎าใจให๎บุคลากรทุกคน
เข๎าใจ และตระหนักถึงความส าคัญและก าหนดนโยบายและแผนโดยรวม (Overall policy and plan)                  
รองผ๎ูอ านวยการโรงเรียนท้ัง 4 ฝุาย รํวมกับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนรํวมกันก าหนดประเด็นกลยุทธ์ 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ กลยุทธ์ และแผนงานโครงการเข๎ามารองรับเพื่อน าองค์กรมุํงสํู
เปูาหมายรํวมกันอยํางมีประสิทธิภาพ ภายใต๎การบริหารทรัพยากรอยํางค๎ุมคํา โรงเรียนตะพานหินได๎ก าหนด
ประเด็นกลยุทธ์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. 3 มาตรฐาน และอีก 1 โครงการพิเศษ มีการ
ก ากับติดตามผลการด าเนินการ และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตรวจสอบการใช๎
งบประมาณ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี สํูสาธารณะชนและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
 การน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ต๎องปฏิบัติตามแผนงาน 
โครงการหรือกิจกรรมท่ีก าหนดไว๎ และโดยความรํวมมือรํวมใจของทุกฝุายทุกคน มีการติดตามการด าเนินงาน 
การประเมินผล และน าผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุง เพื่อให๎ส าเร็จตามเปูาหมายท่ีรํวมกันก าหนดไว๎ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



บนัทึกการเหน็ชอบแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา ปี 2563-2565 
ของกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานโรงเรยีนตะพานหนิ 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 41 
 
 ข้าพเจ้า นายอนันต์  วีระพจนานันท์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
ตะพานหิน  ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน  ได้พิจารณาเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปี 2563-2565 ตามบันทึกการประชุม ครั้งท่ี 4/2562 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2562 แล้วเห็นชอบ 
ให้ทางโรงเรียนใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2563-2565 ได้  
 
 
 
        ลงช่ือ.......................................................  
               (นายอนันต์  วีระพจนานันท์)  
            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนตะพานหิน 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
ค าส่ังโรงเรียนตะพานหิน 

ท่ี  394/2562 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - 2565 

------------------------------------------------------------ 
            ตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ให้โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2563 - 2565 เพื่อวางแผนด าเนินงาน โดยศึกษาจากสภาพปัจจุบันท่ีเป็นปัญหาและความต้องการของ
โรงเรียนเป็นหลักในการก าหนดขอบเขตของโครงการและกิจกรรรมต่าง ๆ ท้ังได้ยึดถือนโยบายทางการศึกษาของหน่วยงาน
ในระดับสูง  เป็นหลักอีกทางหนึ่งด้วย เป็นต้นว่า วิสัยทัศน์ทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย  เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์/มาตรการในการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - 2565 
 

 เพื่อให้การด าเนินการ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 – 2565 บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายผลการปฏิบัติราชการ  เป็นท่ีประจักษ์  อาศัยอ านาจความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546  และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พุทธศักราช 2547  จึงแต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - 2565
ดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ ก าหนดวัตถุประสงค์ของการการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2563 – 2565 ส่งเสริมสนับสนุนให้ค าปรึกษาแนะน า ดูแล ก ากับติดตาม พร้อมท้ังพิจารณาจัดสรร
งบประมาณกิจกรรม โครงการ ตามความเหมาะสม  ประกอบด้วย 
   1.1 นายทิว     มนูญธรรม  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
   1.2 นางเมตตา   พลประถม  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
   1.3 นางประเสริฐ  วงค า  ครู    กรรมการและเลขานุการ  
   1.4 นางสาวขนิษฐา  อยู่ข้างแรม  ครู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2. คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  มีหน้าที่  วางแผนและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2563 – 2565 ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  มาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งช้ีของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 รวมถึงนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง และกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา ได้แก่รวบรวม ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโครงการและกิจการรม เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2563 – 2565 ประกอบด้วย 
   2.1 กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล 
     2.1.1 นางประเสริฐ  วงค า  ครู          ประธานกรรมการ 
     2.1.2 นางสาวรจนา  ตระการศิริ  ครู  กรรมการ 
     2.1.3 นางสาวมนัญชยา      ปานฤทธิ์  ครู  กรรมการ 
     2.1.4 นางสาวเนตรนะภา    พวงไทย  ครู  กรรมการ 
     2.1.5 นางพัชรีญา  สุวรรณคีรี  ครู  กรรมการ 
     2.1.6 นางสวีณา  วัชรสุนทรกิจ  ครู  กรรมการ 
     2.1.7 นางสาวอัญญรัตน์    ฉายทอง  ครู  กรรมการ 
     2.1.8 นางภิรัญญา  ขาวพราย  ครู  กรรมการ 
     2.1.9 นางสาวพรรณพัชนันท์  โชคเด่นเป็นศรี ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
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     2.1.10 นางสาวสุนิสา  ป้อมแย้ม  ครู  กรรมการ 
     2.1.11 นางสาวศิริพร  คล้ายยา  ครู  กรรมการ 
     2.1.12 นางสาวขนิษฐา อยู่ข้างแรม  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
     2.1.13 นายอนุสิทธิ์  คงรอด  ครูผู้ช่วย        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   2.2 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
     2.2.1 นางเมตตา  พลประถม รองผู้อ านวยการฯ ประธานกรรมการ 
     2.2.2 นางชวนพิศ  รัตนแสงศรี ครู กรรมการ  
     2.2.3 นางสาวพรวิภา  สวนมะลิ ครู กรรมการ 
     2.2.4 นางมาลี   คามเกตุ ครู กรรมการ   
     2.2.5 นางสุขศรี  เจ็กมา ครู กรรมการ 
     2.2.6 นางเรณู   ตรีศิริ ครู กรรมการ 
     2.2.7 นางสาวธิดารัตน์ โตเทศ ครู กรรมการ 
     2.2.8 นางสาวจิราวรรณ   อิศราภรณ์ ครู กรรมการ  
     2.2.9 นายปริญญา  พวงทอง ครู กรรมการ 
     2.2.10 นายศราวุธ  ต้ังใจ ครู กรรมการ 
     2.2.11 นางสาวจิดาภา คงคาสวัสด์ิ ครู กรรมการ 
     2.2.12 นายเกรียงไกร   ล้ิมประเสริฐ ครู กรรมการ 
     2.2.13 นางพรพิมล  เรี่ยมสุวรรณ ครู กรรมการ 
     2.2.14 นางสาววราภรณ์   บัณฑิตโรจนฤทธิ์   ครู กรรมการ 
     2.2.15 นายอัชฌา  ราวิน ครู กรรมการ 
     2.2.16 นางสาวณฐธร  บุญเกิด ครู กรรมการ 
     2.2.17 นายมานิตย์  สุวรรณคีรี ครู กรรมการ 
     2.2.18 นายมนัส  สุวรรณคีรี ครู กรรมการ 
     2.2.19 นางธันยาลักษณ์   สังขลักษณ์ ครู กรรมการ 
     2.2.20 นายสมศักดิ์  นิติสกุลชัย ครู กรรมการ 
     2.2.21 นางสาววารินทร์   พรหมอยู่ ครู กรรมการ 
     2.2.22 นางสาวอรนุช  พวงทอง ครู กรรมการ 
     2.2.23 นางหฤทัย  อุดค ามี ครู กรรมการ 
     2.2.24 นางรุ่งนภา  บรรเจิดกิจ ครู กรรมการ 
     2.2.25 นายพรรษา  รื่นรวย ครู กรรมการ 
     2.2.26 นางวิยะดา  สง่าไพบูลย์ ครู กรรมการ  
     2.2.27 นางสาวพรเพ็ญ นิลพร ครูผู้ช่วย กรรมการ 
     2.2.28 นางพรพิสุทธิ ์  แสงค าธนาศิริ ครู กรรมการและเลขานุการ 
     2.2.29 นางสุกานดา  แก้วลอย ครู                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   2.3 กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
     2.3.1 นางเมตตา  พลประถม รองผู้อ านวยการฯ ประธานกรรมการ 
     2.3.2 นายมนัส   สุวรรณคีรี ครู กรรมการ 
     2.3.3 นายสังเกษ  เจ็กมา ครู กรรมการ 
     2.3.4 นายภมรชัย  ทัดปอย ครู กรรมการ 
     2.3.5 นางชบาไพร  เทียมธรรม ครู กรรมการ 
     2.3.6 นายภูวดล  สังขพาลี ครู กรรมการ 
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     2.3.7 นางสาวณภัทร  พูลเส็ง ครู กรรมการ 

     2.3.8 นางสาวธิดารัตน์   โตเทศ ครู กรรมการ 
     2.3.9 นางสาวสายสุนีย์  สิงห์เวียง ครู กรรมการ 
     2.3.10 นางสาวกฤด์ิมณี    พลประถม ครู กรรมการ 
     2.3.11 นายสมศักดิ์  นิติสกุลชัย ครู กรรมการและเลขานุการ 
     2.3.12 นางสาวสมฤดี  ทาแดง ครู                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   2.4 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
     2.4.1 นางชวนพิศ  รัตนแสงศรี ครู ประธานกรรมการ 
     2.4.2 นางศศณัฐ  มารยาท ครู กรรมการ 
     2.4.3 นายสราวุธ  กิ่งภาพ ครู กรรมการ 
     2.4.4 นายคมสันต์  พลต้น ครู กรรมการ 
     2.4.5 นางนิตยา  ทีดี  ครู กรรมการ 
     2.4.6 นางสาวจิรวรรณ อิศราภรณ์ ครู กรรมการ 
     2.4.7 นางเรณู   ตรีศิริ ครู กรรมการ 
     2.4.8 นางสาววรรณา  ทองสุข ครูผู้ช่วย กรรมการ 
     2.4.9 นางวิยะดา  สง่าไพบูลย์ ครู กรรมการ 
     2.4.10 นางมาลี  คามเกตุ ครู กรรมการและเลขานุการ 
     2.4.11 นางสาวสีแพร  ธรรมนาม ครู                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 3. คณะกรรมการจัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  มีหน้าท่ี รวบรวมข้อมูล และจัดท ารูปล่มแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 – 2565 ประกอบด้วย 
   3.1 นางสาวขนิษฐา   อยู่ข้างแรม   ครู   ประธานกรรมการ 
   3.2 นางสาวจิดาภา   คงคาสวัสด์ิ   ครู   กรรมการ 
   3.3 นางสวีณา      วัชรสุนทรกิจ  ครู   กรรมการ 
   3.4 นางสาวทิพย์มาศ  จาบทอง   เจ้าหน้าท่ีธุรการ  กรรมการ 
   3.5 นายอัฐวุฒิ    จอมทอง   เจ้าหน้าท่ีธุรการ  กรรมการ 
   3.6 นางสาวอิสราพร   ภู่กลัด   เจ้าหน้าท่ีวิชาการ กรรมการ 
   3.7 นางสาวอาทิตยา   หิริรัตน์   เจ้าหน้าท่ีสารวัตรนักเรียน  กรรมการ 
   3.8 นางสาวฑิมพิกา   เพ็งศรี   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กรรมการ 
   3.9 นายอนุสิทธิ์   คงรอด   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 

   ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังด าเนินการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และบังเกิดผลดีกับทาง
ราชการต่อไป 
 
      ส่ัง ณ วันท่ี  19  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
          

 

   
                     (นายทิว  มนูญธรรม) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนตะพานหิน 


