
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาสถานศึกษา 
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 

ปีการศกึษา 2564 - 2566 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศกึษาธิการ 



ค าน า 
 

 แผนกลยุทธ์พัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ ประจ าปีปีงบประมาณ 2564 – 

2566 ได้ก าหนดเป้าหมาย หลักการ เนื้อหา กระบวนการจัดท าและบทบาทหน้าที่ของ ผูท้ี่เกี่ยวข้องกับ

สถานศกึษา แผนกลยุทธ์พัฒนาสถานศกึษาจะเป็นเครื่องมอืในการสื่อสารให้ผูท้ี่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้บริหาร 

สถานศกึษา ครู ผู้เรียน คณะกรรมการสถานศกึษา ผู้ปกครอง ชุมชนและหนว่ยงาน ที่เกี่ยวข้อง  ได้

รับรู้และเข้าใจในการบริหารและการจัดการคุณภาพที่มีการแสดงเป้าหมาย ทิศทาง การด าเนินงานที่

ชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติเพื่อนน าไปสู่ทิศทางที่ตอ้งการโดยการขับเคลื่อนที่ยึดสถานศกึษา เป็นฐาน 

(School Base Management : SBM) 

 โรงเรียนบ้านหว้ยเสียด ขอขอบคุณคณะท างาน บุคลากรภายในโรงเรียน คณะกรรมการ 

สถานศกึษา นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนผูท้ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มสี่วนรว่มเป็นอย่างด ีโดยมุ่งหวังใน

การ จัดการศกึษาของโรงเรียนใหด้ าเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง สนองความต้องการของผู้เรยีนและ

ท้องถิ่นอย่าง แท้จรงิโดยพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งพัฒนาผูเ้รียนให้มคีวามรู้คู่

คุณธรรม 

 

 

 

 

 

                                                                         นายศักดิ์กรินทร์ อนิทร์สูงเนิน 

                                                                ผูอ้ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนชนุชนวัดบ้านระกาศ 

 

 

 คณะกรรมก ารสถานศกึษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ มีมตเิห็นขอบแผนกลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ 2564 – 2566 ขอโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ ซึ่งเกิดจากความรว่มมอืของคณะครูและ

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน และเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียน

อย่างมาก คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ จึงขอขอบคุณ 

คณะท างานแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2564 – 2566 ของโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ ทุกท่าน  

 

 

 

 

 

 

                                                                            (นางสาวปรียาพร ศิริพัลลภ)  

                                                                ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

                                                                            โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ส่วนที่ 1 
 

สภาพทั่วไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 

เขต ๒   ตั้งอยู่หมูท่ี่ ๔  ต าบลบ้านระกาศ  อ าเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งอยู่ในเขตปริมณฑล 

ท าเลที่ตั้งบริเวณรอบ ๆ เหมาะแก่การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม  มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก

และขนาดใหญ่เป็นจ านวนหลายแห่ง  ท าให้เศรษฐกิจเจรญิเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้านสังคม  มีการอพยพ

เคลื่อนย้ายถิ่น ของประชากรจ านวนมาก ทั้งจากภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  ภาคเหนือ  และภาคใต้   

เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย   ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมีจ านวน ๔ 

หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  ๓, หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๕  และหมู่ที่ ๖ สถานที่ส าคัญที่อยู่ใกล้โรงเรียนคือวัดบ้าน

ระกาศและสนามบินสุวรรณภูมิ  ซึ่งอยู่บริเวณด้านเหนือของถนนบางนา-ตราด  ในเขตปกครองของ

อ าเภอบางพลีซึ่งตดิต่อกับอ าเภอบางบ่อ  

   

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ   

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐พฤษภาคม  ๒๔๗๒  เป็นโรงเรียนประชาบาล

ประเภทนายอ าเภอจัดตั้ง ด้วยเงินศึกษาพลี ครั้งแรกอาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียนช่ัวคราว 

เปิดท าการสอนตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยมีนายแอบ ธนโกเศศ  เป็นครูใหญ่คนแรก  ต่อมาได้

สร้างอาคารเรียนแบบ   ป.๒  ในเดือนพฤศจิกายน ๒๔๘๐ และย้ายมาเรียนในอาคารนี้เมื่อวันที่ ๑๖

พฤษภาคม ๒๔๘๒ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑ 

มิถุนายน ๒๕๐๖ และเปิดสอนถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕ ต่อมาได้เปิดสอนถึงช้ัน ป.๗ ปัจจุบันรื้อถอน

แล้ว 

 ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เปลี่ยนแผนการศกึษาชาติฉบับใหม่ ลดชั้น ป.๗ เปิดสอนตั้งแต่ช้ัน ป.๑ ถึง ป.๖  

ตั้งแตป่ีการศึกษา  ๒๕๒๑  เป็นต้นมา 

 พ.ศ. ๒๕๒๙  เปิดสอนช้ันเด็กเล็กขึน้  ๑  หอ้ง 

 พ.ศ. ๒๕๓๑  ยุบช้ันเด็กเล็ก  เปิดสอนช้ันอนุบาลปีที่  ๑  และอนุบาลปีที่  ๒   

พ.ศ. ๒๕๔๐  ได้เปิดสอนขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อสนองนโยบายการศึกษา  ๑๒  ปี โดย

เปิดรับนักเรียนช้ัน ม.๑ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่อนุบาลปีที่ ๑ ถึงช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ ๓ 

 พ.ศ.๒๕๕๑  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรยีน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ จ านวน ๑ หลัง   

๑๐  หอ้งเรียน  ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนของนักเรียนชัน้ ป.๑ - ป.๖ และหอ้งพิเศษต่าง ๆ 

พ.ศ.๒๕๕๒  ได้รื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ และอาคารโรงอาหาร เพื่อมาก่อสร้างอาคาร                    

โรงอาหารหลังใหม ่ ในบริเวณอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙   

  พ.ศ.๒๕๕๓  ก่อสร้างโรงอาหารขนาด  ๒๔ × ๘ เมตร ช้ันเดียว จ านวน ๑ หลัง 

สภาพทั่วไป 



           พ.ศ.๒๕๕๘ ท าสนาม BBL 

           พ.ศ.๒๕๕๘ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรยีน เลขที่โครงการ ๕๘๑๑๐๖๐๙๔๑๕๘ 

  พ.ศ.๒๕๕๘ ท าที่นั่ง ๒ ฝั่ง ของสนาม หลังคาเมทัลชีส และประตูฟุตซอล 

  พ.ศ. ๒๕๕๙  อาคารเอนกประสงค์ ๑ หลัง แบบ สป.ช.๒๐๕/๒๖ 

  พ.ศ. ๒๕๕๙ อาคารเรยีน ๑ หลัง แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ 

  พ.ศ. ๒๕๖๐ หอ้งน้ าชาย ๑ หลัง แบบ ๖ ที่/๔๙ 

 

ลักษณะภูมิศาสตร์ 

 ลักษณะภูมศิาสตร์ของโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ  มีเนือ้ที่ประมาณ ๑๒  ไร่เศษ มีอาณาเขต

ติดตอ่พืน้ที่ดังนี ้ 

  ทิศเหนอื           ติดต่อที่ดินของวัดบ้านระกาศ (ที่ตัง้ของศูนย์เด็กเล็ก อบต.บ้าน

ระกาศ 

  ทิศใต้            ติดตอ่ล าคลองส าโรง 

  ทิศตะวันออก     ตดิกับที่ดนิเอกชนและสนามกีฬา อบต.บ้านระกาศ 

  ทิศตะวันตก       ติดตอ่กับวัดบ้านระกาศ 

 

 

 

 
 

 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศกึษำ

วิชำกำร

คณะกรรมกำรวิชำกำร

ทัว่ไป

คณะกรรมกำรบริหำร
ทัว่ไป

งบประมำณ

คณะกรรมกำร
บริหำรงำนกำรเงินพสัดุ

บคุคล

คณะกรรมกำร
บริหำรงำนบคุคล

แผนผังการบริหารงาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.นายแอบ  ธนโกเศศ  ๓๐ พฤษภาคม ๒๔๗๒ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๔๗๒ 

๒.นายเดช   ศริิพัลลภ  ๒๘ มิถุนายน ๒๔๗๓ – ๑๗ ธันวาคม  ๒๔๘๔ 

๓.นายบุญทรง   สันติกุล ๒๘ ธันวาคม  ๒๔๘๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๔๘๕ 

๔.นายวิ่ง   สังข์น้อย  ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๔๘๕  – ๒๑ สิงหาคม ๒๔๘๕ 

๕.นายประสิทธิ์   ทวีโต  ๒๒ สิงหาคม ๒๔๘๕– ๑ เมษายน ๒๔๘๖ 

๖.นายจ าลอง   โพธิ์ทองคะนอง  ๒ เมษายน ๒๔๘๖ – ๑๙ สิงหาคม ๒๔๘๖ 

๗.นายผอ่น   น่วมศร ี  ๒๐ สิงหาคม ๒๔๘๖ – ๙ มกราคม ๒๔๘๗ 

๘.นายผล   สังขน์้อย   ๑๐ มกราคม ๒๔๘๗ – ๓๐ ธันวาคม ๒๔๙๐ 

๙.นายเดช   ศิริพัลลภ   ๑ มกราคม ๒๔๙๐ – ๓๐ กันยายน ๒๔๙๑ 

๑๐.นายเล็ก   อยู่วัฒนา  ๑ ตุลาคม ๒๔๙๑- ๑๕ ตุลาคม ๒๔๙๑ 

๑๑.นายเชื่อม   หิรัญวัฒนะ  ๑๖ ตุลาคม ๒๔๙๑ – ๓๐ ตุลาคม ๒๔๙๗ 

๑๒.นายเล็ก   อยู่วัฒนา  ๑ พฤศจกิายน ๒๔๙๗ – ๒๗ มกราคม ๒๕๐๘ 

ที่ตั้งโรงเรยีน 

ท าเนียบผู้บริหาร 



๑๓.นายพิทย์   ม่วงประเสริฐ ๒๘ มกราคม ๒๕๐๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๑๑ 

๑๔.นายรังสรรค์    แจม่ใส  ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๑ – ๕ มกราคม ๒๕๑๒ 

๑๕.นายวีระ   ฉ่ าตุ๋ย   ๖ มกราคม ๒๕๑๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๒๗ 

๑๖.นางสาวสุคนธ์   ศริิพัลลภ  ๓๐ มีนาคม ๒๕๒๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑ 

๑๗.นายประสิทธิ์   แป้นถึง  ๙ ตุลาคม ๒๕๔๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ 

๑๘.นายสมศักดิ์   ส าลีออ่น  ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

๑๙.นายธวัชชัย   เผ่าสามมุข  ๗ ธันวาคม  ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

๒๐.นายสุชาติ   ศรหีานารถ  ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ – 5 พฤศจิกายน 2564 

21. นายศักดิ์กรินทร์ อินทร์สูงเนิน 12 พฤศจกิายน 2564 – ปัจจุบัน 

 

 

 

๑. นางสาวปรียาพร  ศริิพัลลภ  ประธานกรรมการ 

๒. นายชัยวัฒน์  ฉิมแฉ่ง            รองประธานกรรมการ 

๓. นายสมทรง  ภูซ่้อน                  กรรมการ 

๔. นายประเสริฐ  ทองอ่วม            กรรมการ 

๕. นายเสกสรรค์  งอกขาว            กรรมการ 

๖. นายประยุทธ  อ้นพร้อม            กรรมการ 

๗. นางขวัญฤทัย  มาเมือง            กรรมการ 

๘. นายสมชาย  ดวงสาย             กรรมการ 

๙. นายชลอ  แป้นถึง                  กรรมการ 

๑๐. นายอภิชาติ  น้ าผึ้ง                 กรรมการ 

๑๑. นายเฉียบ  หมั่นภักดี               กรรมการ 

๑๒. นายไพทูรย์  อินทศรี            กรรมการ 

๑๓. นางบุญเลิศ  บุญเพ็ง            กรรมการ 

๑๔. นางสมใจ  สิงหบัญชร   กรรมการ 

๑๕. นายศักดิ์กรินทร์ อินทร์สูงเนิน       กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 



ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 

ช้ันประถมศกึษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2563 

คะแนนเฉลี่ยร้อย

ละ 

2562 2563 2562 2563 2562 2563 

คะแนนเฉลี่ยร้อย

ละ 

ด้านภาษา ด้าน

ภาษา 

ด้านค านวณ ด้านค านวณ เฉลี่ย เฉลี่ย 

ระดับโรงเรยีน 57.97 31.63 69.21 24.42 63.59 28.03 

ระดับเขตพื้นที่ 50.82 46.68 49.45 37.40 50.14 42.04 

ระดับประเทศ 46.46 47.46 44.94 40.47 45.70 43.97 

 

ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) 2563 ประถมศกึษาปีที่ 6 

ระดับ/วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรยีน 50.23 27.06 34.55 31.99 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 58.27 30.40 39.34 48.51 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 56.20 29.99 38.78 43.55 

 

ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) 2563 มัธยมศกึษาปีที่ 3 

ระดับ/วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรยีน 47.29 21.56 28.00 30.00 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 56.51 25.96 30.47 38.17 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 

 

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

 1. จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับช้ันเรยีน และเพศ 

จ านวนนักเรยีน 

ระดับชั้น เพศ จ านวน รวม (คน) 

ชาย หญิง ห้องเรียน 

อนุบาล 2 16 22 1 38 

อนุบาล 3 14 18 1 32 

รวมชั้นอนุบาล 30 40 2 70 



จ านวนนักเรยีน 

ระดับชั้น เพศ จ านวน รวม (คน) 

ชาย หญิง ห้องเรียน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 19 15 1 34 

ประถมศึกษาปีที่ 2 15 15 1 30 

ประถมศึกษาปีที่ 3 19 16 1 35 

ประถมศึกษาปีที่ 4 14 15 1 29 

ประถมศึกษาปีที่ 5 16 16 1 32 

ประถมศึกษาปีที่ 6 20 18 1 38 

รวมชั้นประถมศึกษา 103 95 6 198 

มัธยมศกึษาปีที่ 1 18 8 1 23 

มัธยมศกึษาปีที่ 2 19 11 1 30 

มัธยมศกึษาปีที่ 3 14 12 1 26 

รวมชั้นมัธยมศกึษา 48 31 3 79 

รวมทั้งหมด 181 166 11 347 

 

 2. จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง เพศ ระดับการศกึษา และประสบการณ์ในต าแหนง่ 

ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษา (คน) ประสบการณ์

ในต าแหน่ง

(เฉลี่ยปี) 

ชาย หญิง รวม ต่ ากว่า  

ป. ตรี 

ป. 

ตร ี

ป. 

โท 

ป. 

เอก 

ผู้อ านวยการ 1  1   1  2 

ครู (บรรจุ) 3 13 16  11 5  10 

ครูอัตราจ้าง 1 6 8 3 5   4 

พนักงานราชการ  1 1  1   10 

ธุรการ  1 1 1    1 

นักการภารโรง  1 1 1    9 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ ๒ 
 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

ประจ าปีการศกึษา 2564 - 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕80) 

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 

๒๕๖1 – ๒๕80) เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 

เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑.วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วดว้ยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจนป์ระจ าชาติวา่ “มั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 

เป้าหมาย 

๑. ความมั่นคง 

๑.๑ การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศใน

ทุกระดับ   ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้ง

มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

๑.๒ ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มสีถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตรยิ์ที่เข้มแข็ง

เป็นศูนย์กลางและที่ยืดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมอืงมคีวามมั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสู่การ

บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

๑.๓ สังคมมคีวามปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมคีวาม 

เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

๑.๔ ประชาชนมคีวามมั่นคงในชวีิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวติ มีที่อยู่อาศัย  

และความปลอดภัยในชีวติทรัพย์สิน 

๑.๕ ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 

๒. ความมั่งค่ัง 

๒.๑ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง  

ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมาก

ขึน้ 

๒.๒ เศรษฐกิจมีความสามารถในการแช่งชันสูง สามารถสร้างรายได้ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

สร้างฐานเศรษฐกิจ และสังคมแหง่อนาคต และเป็นจุดส าคัญ ของการเชื่อมโยงในภูมภิาค ทั้งการ

คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มบีทบาทส าคัญใบระดับภูมภิาคและระดับ

โลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่าง    มีพลัง 



๒.๓ ความสมบูรณใ์นทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง

ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมอืเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

๓. ความยั่งยืน 

๓.๑ การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจรญิ รายได้ และคุณภาพชีวติของประชาชนใหเ้พิ่มขึน้อย่าง 

ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจรญิเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาตเิกินพอดี ไม่สรา้งมลภาวะต่อ

สิ่งแวดล้อม จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

๓.๒ การผลิตและการบริโภคเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก  

ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมคีุณภาพดีขึน้คนมี

ความรับผดิชอบต่อสังคม      มีความเอือ้อาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์สว่นรวม 

๓.๓ ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยืดถือและปฏิบัติตามปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค ์  

๑. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

๒. เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 

๓. เพื่อลดต้นทุนใหภ้าคการผลติและบริการ 

๔. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 

 

๒. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒5๖1 – ๒๕80) มี ๖ ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้อง

กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความมั่นคง 

 ยุทธศาสตร ์ที่ ๑.๓ การรักษาความมั่น คงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการ

บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายกึ่งทะเล  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ ๒.๔ การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ในด้านการขนส่ง ดา้นพลังงานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ ๓.๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจรญิเติบโตของ

ประเทศ  

 ยุทธศาสตรท์ี่ ๓.๒ การยกระดับคุณภาพการศกึษาและการเรียนรูให้มคีุณภาพเท่าเทียมและ

ทั่วถึง  

 ยุทธศาสตรท์ี ๓.๓ การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทยีมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรท์ี่ ๔.๑ การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางดา้นเศรษฐกิจและ

สังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 5.๑ การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ ๖.๑ การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่

เหมาะสม 

 ยุทธศาสตรท์ี่ ๖.๔ การตอ่ด้านการทุจริตและประพฤติมิขอบ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ ๖.๔ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ใหท้ันสมัย เป็นธรรมและเป็น

สากล 

 

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 

๔ ปี ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี สูก่ารปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรยีมความ

พร้อมและวางรากฐานในการยกระดับ ประเทศไทยใหเ้ป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา  ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีหลักการที่ส าคัญ คอื 

 ๑) ยึด “หลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง” 

 เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิตอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบ

ภูมคิุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่ง

มุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพมีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับ

ทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

 ๒) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 

 มุ่งสร้างคุณภาพชวีิต และสุขภาวะที่ด ีส าหรับคนไทยพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มี

วินัย ใฝรู่้  มีความรู ้มทีักษะมีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี'รับผิด'ชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและ

คุณธรรม พัฒนาคน ทุกช่วงวัยและเตรยีมความพร้อมเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุอย่างมคีุณภาพ รวมถึงการ

สร้างคนให้ ใช้ประโยชน ์และอยู่กับ สิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟูใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

 

 



 

 ๓) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ป”ี 

 มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

วิสัยทัศน ์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วดว้ยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” หรอืเป็นคติพจนป์ระจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

 ๔) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี ๒๔๗๙” 

 ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตรช์าติ ระยะ ๒๐ ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุ 

ใน ๕ ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 

 5) ยึด “หลักการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ

เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 

 ๖) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสมัฤทธิ์อย่างจรงิจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่

ผลสมัฤทธิท์ี่เป็นเป้าหมายระยะยาว” 

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มรีะเบียบวินัยค่านิยมที่ดี

มีจิตสาธารณะ    และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ด ีครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่

มีทักษะความรู ้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวติ 

 ๒. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง

ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มคีุณภาพ ผูด้้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี

ความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 

 ๓. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มเีสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ

ฐานการผลติและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สรา้งความเข้มแข็ง

ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

 ๔. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละคุณภาพสิ่งแวดล้อมใหส้ามารถสนับสนุนการ

เติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมและการมคีุณภาพชีวติที่ดีของประชาชน 

 ๕. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมปีระสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิง

บูรณาการของภาคี    การพัฒนา 

 ๖. เพื่อให้มกีารกระจายความเจรญิไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการ

พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลติและบริการใหม่ 

 ๗. เพื่อผลักดันใหป้ระเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศตา่ง ๆ ทั้งในระดับอนุ

ภูมภิาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน า

และสร้างสรรค์ในด้าน การค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับ

อนุภูมิภาค ภูมภิาค และโลก 



 เป้าหมายรวม เพื่อใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย 

 ๑. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวนิัย มีทัศนคตแิละพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน

ที่ดขีองสังคมมีความเป็น พลเมืองตื่นรู้มีความสามารถในการปรับตัว ได้อย่างรูเ้ท่าทันสถานการณ์ มี

ความรับผดิชอบและท าประโยชนต์่อสว่นรวม มสีุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิต

วิญญาณมวีิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

 ๒. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง

ประชาชน ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรการประกอบอาชีพและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  

 ๓. ระบบเศรษฐกิจมคีวามเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน

บริการและดิจทิัล  มีผู้ประกอบการรุน่ใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดีจทิัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ

บริการมรีะบบการผลิตและให้บริการจากฐาน รายได้เติมที่มีมูลค่าเพิ่ม สูงขึน้ และมีการลงทุนในการ

ผลติและบริการฐานความรู้ขั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม และชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการ

ผลติและการให้บริการ สู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมี เสถียรภาพ 

 ๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  

มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 

 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร ์เกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ๖ 

ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 ให้ความส าคัญกับการวางรากฐาน การพัฒนาคนใหม้ีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัย

ที่ตอ้งพัฒนา ให้มสีุขภาพกายและใจที่ดีมีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้

เติบโตอย่างมคีุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ด ีมคีุณธรรม

จรยิธรรม มีระเบียบวินัย มีจติส านึกที่ดตี่อสังคม ส่วนรวม   มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัว

เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบัน

ครอบครัว สถาบันการศกึษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้

มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

 

 



๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  

๑.๒ เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยใหม้ีทักษะในการด ารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑  

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด  

๒.1 เป้าหมายการพัฒนา 

๒.๑.๑ คนไทยส่วนใหญ่มทีัศนคตแิละพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึน้  

๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึน้  

๒.๑.๓ คนไทยได้รับการศกึษาที่มคีุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู ้ดว้ยตนเอง 

อย่างตอ่เนื่อง 

๒.๒ ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 

ตัวชีว้ัด ๑.๑ ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มกีิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม  จรยิธรรม 

เพิ่มขึน้ 

เป้าหมาย ๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 

๒.๑ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 

      ตัวชีว้ัด ๑ เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

๒.๒ เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสตปิัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น  

      ตัวขีว้ัด ๒ คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑม์าตรฐาน ตัวขี้วัด ๓ เด็กร้อยละ ๗๐ มี คะแนน EQ  

ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

เป้าหมาย ๓ คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถเรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ตัวชี้วัด ๓.๑ ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า ๕๐๐  

ตัวชี้วัด ๓.๒ การใชอ้ินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น  

ตัวชี้วัด ๓.๓ การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๘๕  

๓. แนวทางการพัฒนา 

๓.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จรยิธรรม มีวินัย จติสาธารณะ และพฤติกรรมที่

พึงประสงค์ 

3.1.1 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรยีนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก คุณธรรมจรยิธรรม 

ความมวีินัย จติสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศกึษาให้ ปลอดจาก

อบายมุขอย่างจรงิจัง 

 



๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  

3.2.1 ส่งเสริมใหเ้ด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม  

๓.๒.๒ พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นใหม้ีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มคีวามคิดสร้างสรรค์   

มีทักษะการท างานและการใช้ชีวติที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

๑) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่สง่เสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจรงิสอดคล้องกับ พัฒนาการ

ของสมองแตล่ะช่วงวัย และเน้นพัฒนาทักษะพืน้ฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดา้นวิศวกรรมศาสตร์ 

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศลิปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 

๒) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อตอ่การพัฒนาทักษะชีวติและ ทักษะ

การเรียนรูอ้ย่างตอ่เนื่อง อาทิ การอา่น การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การท างาน

ร่วมกันเป็นกลุ่ม         การวางแผนชีวิต 

๓) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศกึษาที่มุง่การฝึกทักษะอาชีพ ให้

พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

 ๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 ๓.๓.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผูแ้นะน าและ 

สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรยีน สร้างมาตรการจูงใจใหผู้ม้ีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบ

ประเมินวิทยฐานะ ทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรยีน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างตอ่เนื่อง 

 ๓.๓.2 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูง ใจให ้สถานประกอบการขนาดกลางที่มศีักยภาพ เข้า

ร่วมระบบ  ทวิภาคีหรือสหกิจศกึษา สร้างความรูค้วามเขา้ใจใหก้ับผูป้ระกอบการ ครูฝกึหรอืครูพี่เลี้ยง

ให้รว่มวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝกึปฏิบัติ และการตดิตามประเมินผลผูเ้รียน 

 ๓.๓.3 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์

สื่อสาร เคลื่อนที่ใหค้นทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้งา่ย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้

มาตรการทางภาษีจูงใจให้ ภาคเอกชน ผลิตหนังสอื สื่อการอา่นและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 

 ๓.๓.4 ปรับปรุงแหลง่เรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ 

พิพิธภัณฑ ์ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร ์โรงเรียนผูสู้งอายุ รวมทั้งสง่เสริมให้มีระบบ

การจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓.4 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

 ๓.4.1 ส่งเสริมสถาบันการศกึษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถเข้าถึง

ได้รวมทั้งสนับสนุนให้มกีารท าวิจัยรว่มกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพืน้ที่   

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ให้ความส าคัญกับการด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน 

การศกึษาและ สาธารณสุขรวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย ซึง่เป็นการ



ด าเนนิงานต่อเนื่อง จากที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ

ที่ ๑2 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงาน และการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่ม

ผลติภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ 

๑. วัตถุประสงค์ 

 ๑.๒ เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มคีุณภาพได้อย่างทั่วถึง  

๒. เป้าหมายและตัวชีว้ัด 

เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพืน้ฐานทางสังคมของภาครัฐ 

 ตัวชี้วดั ๒.๑ อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 

๙๐ โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศกึษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและ

ระหว่างพื้นที ่ 

 ตัวชี้วัด ๒.๒ สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาทุกระดับขั้นผ่านเกณฑค์ะแนนร้อยละ 

๕๐ มีจ านวนเพิ่มขึน้ และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพืน้ที่ และภูมิภาคลดลง 

๓. แนวทางการพัฒนา 

 ๓.1 การเพิ่มโอกาสใหก้ับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มรีายได้ต่ าสุดใหส้ามารถ

เข้าถึง บริการ ที่มคีุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึน้ การได้รับขยายการ

คุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  

และการพัฒนาทักษะฝีมอืเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับ     รายได้ โดย 

 ๓.๑.๑ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มคีุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชน ที่ด้อยโอกาสทาง

การศกึษาอย่างตอ่เนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัวพื้นที่ และสภาพร่างกายการดูแล

นักเรียนยากจนที่อาศัยในพืน้ที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตัง้แต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุน

ค่าเดินทางไปยังสถานศกึษา  การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงนิอุดหนุนปัจจัยพืน้ฐาน นักเรียน

ยากจนของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ และการใหทุ้นการศึกษาต่อระดับสูง เพื่อป้องกันไม่ใหเ้ด็ก

นักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน 

 ๓.๒ การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศกึษาสาธารณสุขและสวัสดิการที่มคีุณภาพ

ให้ ครอบคลุมและทั่วถึง 

 ๓.๒.๑ ส่งเสริมใหม้ีการกระจายการบริการด้านการศกึษาที่มคีุณภาพใหม้ีความเท่าเทียมกัน

มากขึ้นระหว่างพื้นที่ โดย  

 ๑) ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมกีารกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพที่

ชัดเจนเพิ่มโอกาสในการพัฒนาครู  

 ๒) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษาโดยน าผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน  



 ๓) ขยายการจัดการศกึษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

ช่วยเหลอืโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผูส้อน 

 ๓.๒.2 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตร ีผูพ้ิการ ผู้สูงอายุและ 

ผูด้้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมพร้อมทั้ง

ส่งเสริมบทบาท ของกลุ่มข้างตน้ในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

เพื่อสนับสนุน การพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ประเด็นท้าทายที่ตอ้งเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาแหง่ชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้แก่ การสร้างความมั่นคง

ของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวกิฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจาก

การผลิต และการบริโภคพัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม  

๑. วัตถุประสงค์ 

     ๑.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมายที่ ๓ สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ด ีลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ

ประชาชน  

และระบบนเิวศ  

โดยใหค้วามส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฟื้นฟูคุณภาพแหลง่น้ า

ส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวกิฤตหมอกควัน 

ตัวชีว้ัด ๓.๑ สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนไดร้ับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อย

กว่าร้อยละ ๗๕ สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

๓. แนวทางการพัฒนา 

 ๓.1 แก้ไขปัญหาวกิฤตสิ่งแวดล้อม ดว้ยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศขยะน้ าเสีย

และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมอืงที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมหรอืเมืองสเีขียว

เพื่อสร้างคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 

       ๓.1.๑ เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพืน้ที่วิกฤต ผลักดันกฎหมายและกลไก

เพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตรเ์พี่อใหเ้กิดการลด

ปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสรมิสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพี่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ

ยั่งยืน 



ให้ความส าคัญต่อการฟื้นฟูพืน้ฐานดา้นความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่รว่มกันในสังคมอย่างสันตขิองผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและ

อุดมการณบ์นพืน้ฐาน ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการ

เตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาตซิึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมนีัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหนา้  

๑. วัตถุประสงค์ 

 ๑.๑ เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตรยิ์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกัน

ปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมอืงของชาติ 

 ๑.๒ เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ใหม้ีขดีความสามารถในการบริหาร

จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคาม ทั้งภัย

ทางทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ 

 ๑.๓ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมอืด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา

ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

    เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติวา่ด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตรยิ์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 

 ตัวชี้วัด ๑.1 จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรตแิละเชดิชูสถาบันพระมหากษัตรยิ์เพิ่มขึ้น  

 ตัวชี้วัด ๑.๒ จ านวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริเพิ่มขึน้  

 เป้าหมายที่ ๓ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน

มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 

 ตัวชี้วัด ๓.๒ รายไดค้รัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจ านวนปีการศกึษาเฉลี่ยในพืน้ที่ ๓ จังหวัด

ชายแดนภาคใต้เพิ่มขึน้ 

เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ 

สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ 

ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

 ตัวชี้วัด ๔.๔ จ านวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง 

๓. แนวทางการพัฒนา 

     ๓.๑ การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อใหเ้กิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

 ๓.๑.๑ สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติศาสนา 

พระมหากษัตรยิ์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพื่อ

ป้องกันการกระท าที่มแีนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 



 ๓.๑.๒ เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาค

การเมอืง     โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่รว่มกันบนพืน้ฐานความ

แตกต่างทาง ความคิดและอุดมการณท์างการเมอืง ภายใต้สทิธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย

และค านึงถึงความมั่นคงและผลประโยชนข์องชาติอย่างแท้จรงิ 

 ๓.๑.๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันตสิุข 

แนวทางสันติวธิี และกระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชนในพื้นที่บนพื้นฐานความแตกต่างทางอัต

ลักษณ์และชาตพิันธ์เพื่อขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อม

ทั้งสร้างโอกาสใน  การพัฒนา เศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพื้นที่ 

 ๓.๒ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ

ภัยคุกคาม ทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ 

 ๓.๒.๑ ด าเนนิบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความรว่มมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาคและ

พหุภาคี    เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยน

และเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามดา้นความมั่นคงระหว่างประเทศ 

อาทิ ปัญหายาเสพติด การก่อการรา้ย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ความ

มั่นคงดา้น ไซเบอร์ ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดตอ่ร้ายแรง และสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่น 

ๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ

บาลในสังคมไทย  

 เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ตอ้งเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง 

เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จ

บรรลุเป้าหมายทั้งการบริหารจัดการภาครัฐใหโ้ปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผดิชอบ ตรวจสอบได้อย่าง

เป็นธรรม และประขาชน  มีส่วนรว่ม มกีารกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผดิขอบที่เหมาะสม

ระหว่างสว่นกลาง ภูมภิาค และท้องถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 

๒๕๗๙ 

๑. วัตถุประสงค์ 

 ๑.๑ เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มกีารบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  

 ๑.๒ เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 

 ๑.๓ เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความ

รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 

 

 

  



๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

 เป้าหมายที่ ๓ เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตใหสู้งขึน้ 

 ตัวชี้วัด ๓.๑ ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 40 เมื่อสิน้สุดแผนพัฒนา

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

๓. แนวทางการพัฒนา 

 ๓.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐใหม้ีความ

โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มคา่ 

 ๓.๑.๑ ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลางสว่นภูมิภาคและ

ท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน 

 ๓.2 ป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ  

 ๓.2.๑ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 

 ๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติ 

เชงิบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ผ่าน

กลไกครอบครัว สถาบันการศกึษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับการ

ปลูกฝังจิตส านึก  ความซื่อสัตย์สุจรติ ค่านิยมที่ถูกต้อง สรา้งความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการ

ทุจรติและการรูเ้ท่าทันการทุจรติของสังคมไทย โดยอาศัย กลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษ

ผูก้ระท าผดิหรอืผูก้ระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ๒) พัฒนากลไกและระบบการด าเนินงานที่ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทาง 

การเมอืงปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีสว่นร่วมในการเฝา้ระวังพฤติกรรมของ

ข้าราชการและผูด้ ารงต าแหน่งทาง การเมอืงในการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และก าหนดขัน้ตอน

การลงโทษผูไ้ม่ปฏิบัติตามหรอืฝา่ฝนืประมวล จรยิธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระท าอย่างจริงจัง 

 3) พัฒนาสร้างเครอืข่ายและคุ้มครองการแจง้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในกลุ่ม

ประชาชน 

 ๓.5.๒ ป้องกันการทุจริต 

 1) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐใหม้ีการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและ

แก้ไขปัญหา การทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหนว่ยงานของรัฐอย่างตอ่เนื่อง 

 2) เสริมสรา้งศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้สามารถเป็น 

หนว่ยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่

บูรณาการการท างานรว่มกันอย่างมกีลยุทธ์ 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 ให้ความส าคัญกับการใชอ้งค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชา

สังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรอืปัจจัยพืน้ฐานที่เอื้ออ านวยทั้งการลงทุน

ด้านการวิจัยและพัฒนาการพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และการบริหารจัดการเพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว 

๑. วัตถุประสงค์ 

 ๑.๑ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขัน้

ก้าวหน้า  ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

 เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

 ตัวชีว้ัด ๑.๓ สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ

ประเทศ : งานวิจัยพืน้ฐานเพื่อสรา้ง/สะสมองค์ความรู้: ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบ

มาตรฐาน 

 ตัวชีว้ัด ๑.๔ จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น ๒๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐0๐ 

คน  

๓. แนวทางการพัฒนา 

 ๓.๑ เร่งสง่เสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชงิพาณิชย์และเชิง

สังคม 

 ๓.๑.1 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและ

ยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศกึษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีเพื่อผู้พิการ เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัย

กลไกการด าเนินงานอย่างเป็นเครือขา่ยระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชนหรอืชุมชน 

 ๓.2 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 ๓.2.๑ ด้านบุคลากรวิจัย 

 ๑) เร่งการผลติบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความ

ต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology :T) 

วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M)  

 ๒) เร่งสรา้งนักวิจัยมอือาชีพ 

 ๓) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มทีั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 

 



๕. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท า แผนการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ เพื่อ

ใช้เป็นแผนยุทธศาสตรร์ะยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศกึษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็น

กรอบและแนวทางการพัฒนาการศกึษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมอืงทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอด

ชีวติ โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผน คอื การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทาง

การศกึษาและการศกึษาเพื่อการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจ และสังคมของ

ประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนดว้ยนวัตกรรมและความคิดสรา้งสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร 

เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มรีายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่ง

ภายใต้กรอบแผนการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุ

เป้าหมายของ การพัฒนาการศกึษาใน ๕ ประการ ได้แก่ การเขา้ถึงโอกาสทางการศกึษา (Access) 

ความเท่าเทียมทางการศกึษา (Equity) คุณภาพการศกึษา (Quality) ประสทิธิภาพ (Efficiency) และตอบ

โจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ใบระยะ ๑๕ ปีขา้งหน้า ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศกึษาและเรียนรู้ตลอดชวีิตอย่างมคีุณภาพ ด ารงชีวติอย่าง

เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศกึษาที่มคีุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 ๒. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเ้ป็นพลเมืองด ีมคีุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ และยุทธศาสตร์

ชาติ 

 ๓. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และ

ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสูก่ารพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๔. เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มรีายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า

ภายในประเทศลดลง 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒5๗๙ ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

 ๑. การจัดการศกึษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

 ๒. การผลติและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แขง่ขันของประเทศ 

 ๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้  

 ๔. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศกึษา  

 ๕. การจัดการศกึษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 ๖. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา  

 



ปจัจัยและเงื่อนไขความส าเร็จ 

 การด าเนินการตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการ

ศกึษาแหง่ชาติจะประสบผลส าเร็จตามที่ระบุไว้ ในแต่ละยุทธศาสตร ์และแนวทางการพัฒนาหนว่ยงาน

ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพืน้ที่การศกึษาและ

สถานศกึษาต้องยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมาย

ความส าเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในแต่ละพืน้ที่เพื่อการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนในทุกช่วงวัย

ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนไดส้่วนเสียและประชาสังคมใน

การ สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศกึษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบ

การศกึษาที่มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรยีนในทุกระดับ 

 ๒. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนๆ ของผูป้ฏิบัติทุก

หนว่ยงาน ทุกระดับเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยง

ยุทธศาสตรแ์ละแนว ทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศนข์องการจัดการศกึษามี

คณะกรรมการก ากับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให ้เกิดการน าไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไก

สนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 ๓. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศกึษา จากการเป็นผูจ้ัดการศกึษาโดยรัฐมา

เป็นการจัดการศกึษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุง่การจัดการศกึษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง 

(Inclusive Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชวีิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 

 ๔. การจัดให้แผนการศกึษาแหง่ชาติ เป็นเสมอืนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ 

ระบบการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ใหย้ึดแผนงานโครงการและเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน

ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพื่อให้การด าเนนิงานพัฒนา

การศกึษาเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาผูเ้รียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนาก าลังคนตาม

ความตอ้งการของตลาดงานและประเทศ เพื่อการจัดการศกึษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ัดในช่วง

เวลาที่ก าหนด 

 ๕. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหเ้กิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสรา้งการ

บริหารงานให้มี ความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจาก

ส่วนกลางสูร่ะดับภูมิภาคและสถานศกึษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการและการบริหารงาน

บุคคลในแตล่ะระดับให้ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศกึษาในสถานศกึษาให้เป็นไปอย่างมคีุณภาพ 

ผูเ้รียนได้รับบริการการศกึษาที่มมีาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

 ๖. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเช่ือมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ

ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อ



สาธารณชนจะเป็นกลไกในการสรา้งการรับรู้ของผูจ้ัดการศกึษาและผูเ้รียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการและความรับผดิชอบต่อผูเ้รียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและ

ประเมินผล 

 ๗. การปฏิรูป ระบบทรัพยากรและการเงนิ เพื่อการศกึษา เพื่อให้รัฐสามารถใช้เครื่องมอืทาง

การเงนิในการก ากับการด าเนินงานของสถานศกึษาให้เป็นไปตามแผนการศกึษาแห่งชาติและนโยบาย

รัฐบาล 

๖. นโยบายของรัฐมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรนีุช เทียนทอง) 

 ตามที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้มอบนโยบาย และ

ยุทธศาสตรใ์นการปฏิบัติงานให้กับผูบ้ริหารระดับสูง บุคลากรของกระทรวงศกึษาธิการ และหนว่ยงาน

ในก ากับเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้ให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจ

ให้กับสังคมโดยมอบหลักการท างาน นโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วน ดังต่อไปนี้ 

๑. หลักการท างาน “สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรอื “TRUST” ภายใต้

หลักการ ดังน้ี 

 T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส ทั้งในเชงิกระบวนการท างานและกระบวนการ 

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 

 R (Responsibility) หมายถึง ความรับผดิชอบ สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการ ตาม

ภารกิจของตนดว้ยความรับผดิชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ 

 U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครอง 

ผูเ้รียน และประชาชน 

 S (Student-Centricity) หมายถึง ผูเ้รียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยการท าให้ผู้เรยีน มี

วธิีคิดและทักษะที่เป็นสากลสอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษที่ ๒๑ ควบคู่ไปกับส านึกและความเข้าใจใน

ความเป็นไทย 

 T (Technology) หมายถึง ความพรอ้มด้านเทคโนโลยี ทั้งในเชิงโครงสร้าง (Infrastructure) 

ได้แก่ สิ่งจ าเป็นและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการศกึษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ าของโอกาสใน

การศกึษาและในเชิงการเรยีนรู้ (Learning) ได้แก่ แหลง่ข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยช่วย

ให้ผู้เรยีนทุกคนถึงพร้อม ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการ 

๒. นโยบายการจัดการศึกษาทั้ง ๑๒ ข้อ ดังน้ี 

 ข้อ ๑ การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของ

โลกในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งพัฒนาผูเ้รียนทุกระดับการศกึษาให้มคีวามรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่

เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 



 ข้อ ๒ การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานและ

อาชีวศกึษาให้มสีมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มสีมรรถนะ 

ทั้งด้านการจัดการเรยีนรูด้้วยภาษาและดิจทิัล สามารถปรับวิธีการเรยีนการสอนและการใชส้ื่อทันสมัย 

และมีความรับผดิชอบต่อผลลัพธ์ทางการศกึษาที่เกิดกับผูเ้รียน 

 ข้อ ๓ การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจทิัลผา่นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดว้ยดิจิทัลแหง่ชาติ (NDLP) 

และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจทิัลในชีวติประจ าวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม

การเรียนรูด้้วยดิจทิัลแหง่ชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่ทันสมัย และเข้าถึง

แหลง่เรียนรูไ้ด้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์     และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

 ข้อ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศกึษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน 

สถานศกึษาให้มคีวามเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศกึษา โดย

ใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแหง่ชาติที่ได้รับการปรับปรุง เพื่อก าหนดให้

มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหนว่ยงานใหเ้อือ้ต่อการจัดการเรียนการสอนให้

มีคุณภาพ สถานศกึษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศกึษาโดยใช้จังหวัด

เป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภบิาล 

 ข้อ ๕ การปรับระบบการประเมินผลการศกึษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัด

ความรู ้และทักษะที่จ าเป็นในการศกึษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบ

การประเมนิผลการศกึษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศกึษา ได้รับการปรับปรุงให้

ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

 ข้อ ๖ การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรใหท้ั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม

ทรัพยากรทางการศกึษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศกึษามี

ความเป็นธรรม และสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศกึษาที่มคีุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ 

กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

 ข้อ ๗ การน ากรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอา้งอิงอาเซียน (AQRF) สู่การ

ปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

เชื่อมโยงระบบการศกึษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณด์้วยธนาคารหน่วยกิต 

และการจัดท ามาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างองิอาเซียนได้ 

 ข้อ ๘ การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไ้ด้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศกึษาเพื่อพัฒนา 

ร่างกาย จติใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ

การพัฒนา เด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๒ สู่การปฏิบัติเป็น

รูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

และมีการตดิตามความก้าวหนา้เป็นระยะ  



 ข้อ ๙ การศกึษาเพื่ออาชีพและสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบ

การศกึษาระดับปริญญาและอาชีวศกึษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชวีิต

ที่ดมีีสว่นชว่ยเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  

 ข้อ ๑๐ การพลิกโฉมระบบการศกึษาไทย ด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทนัสมัยมาใช้

ในการจัดการศกึษาทุกระดับการศกึษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่

ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศกึษาผา่นระบบดิจทิัล  

 ข้อ ๑๑ การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศกึษาที่มคีุณภาพของกลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสทาง

การศกึษา และผูเ้รียนที่มคีวามตอ้งการจ าเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศกึษาที่มี

คุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศกึษา และผูเ้รียนที่มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  

 ข้อ ๑๒ การจัดการศกึษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอด

ชีวติและการมีส่วนรว่มของผูม้ีสว่นเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศกึษาที่มคีุณภาพของ

กลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสทางการศึกษาและผูเ้รียนที่มคีวามตอ้งการจ าเป็นพิเศษ 

 เนือ่งดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ใน

ปัจจุบัน  ได้ก่อให้เกิดความนิยมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) มากยิ่งขึน้ ส่งผลกระทบ

อย่างมนีัยส าคัญ ต่อการเตรียมผู้เรยีนไทยใหม้ีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมุ่งเน้นความเป็น

ผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship) และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ 

(Resilience) รวมถึงปัญหาความปลอดภัยของสถานศกึษา และปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาสใน

การศกึษา ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึน้ 

 

๓. นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ๑) ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดใหม้ีรูปแบบ วิธีการ หรอืกระบวนการในการดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรู้อย่างมคีุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้อง

คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสรา้งทักษะให้ผู้เรยีนมีความสามารถใน

การดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

 ๒) หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรยีนรูท้ี่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ

ผูเ้รียนเป็นหลัก และพัฒนาผูเ้รียนใหเ้กิดสมรรถนะที่ตอ้งการ 

 ๓) ฐานขอ้มูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพื่อให้ได้

ข้อมูลภาพรวมการศกึษาของประเทศที่มคีวามครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ

น ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

 ๔) ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศกึษา (Excellent Center) สนับสนุนการ

ด าเนนิงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศกึษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแตล่ะ



สถานศกึษา และตามบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความตอ้งการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ตลอดจนมกีารจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมอืที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

 ๕) พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจดัการศกึษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน  เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวติ สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 

 ๖) การศกึษาตลอดชวีิต การจัดเรียนรูต้ลอดชีวติส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มคีุณภาพและ

มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศกึษาตามความตอ้งการอย่างมมีาตรฐานเหมาะสม  และ

เต็มตามศักยภาพตั้งแตว่ัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมใน

การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

 ๗) การจัดการศกึษาส าหรับผูท้ี่มคีวามตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  ส่งเสริมการจัดการศกึษาให้ผู้ที่มี

ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวติในสังคมอย่างมเีกียรติ 

ศักดิ์ศร ีเท่าเทียมกับผูอ้ื่นในสังคม สามารถชว่ยเหลอืตนเองและมีส่วนรว่มในการพัฒนาประเทศ 

 ๗. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒5๖๔) 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๔๖๐ 

 - ๒๕๖๔)   โดยได้นอ้มน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้เป็นกรอบในการ

ด าเนนิงาน และสอดคล้อง กับทิศทางการพัฒนาประเทศในชว่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ.๒๔๖0 - ๒๕๖4) โดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

“มุ่งพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีความรู้คูคุ่ณธรรม มีคุณภาพชวีิตที่ด ีมคีวามสุขในสังคม” 

พันธกิจ 

๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล  

๒. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศกึษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม  

๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศกึษาตามหลักธรรมาภบิาล  

เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 

๑. คุณภาพการศกึษาของไทยดีขึน้ คนไทยมีคุณธรรมจรยิธรรมมีภูมิคุม้กันต่อการเปลี่ยนแปลงและการ

พัฒนาประเทศในอนาคต 

๒. ก าลังคนได้รับการผลติและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  

๓. มีองค์ความรู ้เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  

๔. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างตอ่เนื่องตลอดชวีิต 

๕. ระบบบริหารจัดการการศกึษามีประสิทธิภาพและทุกภาคส่วนมีสว่นรว่มตามหลักธรรมาภิบาล  

ตัวชีว้ัดตามเป้าหมายหลัก 

 ๑. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 



 ๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศกึษาขั้น

พืน้ฐานจากการทดสอบระดับชาติ 

 ๓. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผูเ้รียนที่มคีุณธรรมจรยิธรรม 

 ๔. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผูเ้รียนทุกระดับการศกึษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  

 5. สัดส่วนผูเ้รียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลายประเภทอาชีวศกึษาต่อสายสามัญ  

 ๖. จ านวนปีการศกึษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ ๑๔- ๔๙ ปี  

 ๗. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศกึษาระดับมัธยมศกึษาตอนตน้ขึ้นไป  

 ๘. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย อายุ ๑๔-๑๗ ปี  

 ๙. สัดส่วนผูเ้รียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  

 ๑๐. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีสว่นร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศกึษา  

ยุทธศาสตร์ 

 ๑. ยุทธศาสตรพ์ัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

 ๒. ยุทธศาสตร์ผลติ พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

 ๓. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ

พัฒนา 

 ๔. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด

ชีวติ 

 5. ยุทธศาสตร์สง่เสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิทิัลเพื่อการศกึษา 

 ๖. ยทุธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วนมี ส่วนร่วมในการจัด

การศกึษา 

๘. ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 รัฐมนตรกีระทรวงศกึษาธิการ ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศกึษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผนและ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน

การศกึษาให้มคีุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า  เพื่อมุง่เป้าหมาย คือ 

ผูเ้รียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 

 หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ 

 2. ปรับรือ้และเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร 

 3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของ

กระทรวงศึกษาธิการ 



 4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศกึษาและการเรียนรู้ 

 จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  1.1 การจัดการศกึษาเพื่อคุณวุฒิ 

  1.2 การเรียนรูต้ลอดชีวติ 

 2. การพัฒนาการศกึษาเพื่อความมั่นคง 

 3. การสร้างความสามารถในการแขง่ขัน 

 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา 

 5. การจัดการศกึษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) 

 เนื่องจาก ในหว้งสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

รัฐบาลจึงได้ก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ซึ่งท าให้สังคมไทยต้องปรับเปลี่ยนชวีิตให้เข้ากับวิถีชีวติใหม่ หรอื New Normal จงึมคีวาม

จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการใหม้ีความปลอดภัยทั้งต่อตัวผูเ้รียน ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น นโยบาย “การศกึษายกก าลังสอง (Thailand 

Education Eco – System : TE S) เป็นการศกึษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand” ดังนี้ 

 ด าเนนิการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย 

โดย 

 - ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศตา่ง ๆ เพื่อใหเ้กิดความร่วมมอืกันระหว่าง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศกึษาได้อย่าง

รวดเร็ว รวมถึงการบริหารการศกึษาของประเทศใหค้รอบคลุมทุกพืน้ที่ 

 - ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขดีความสามารถและศักยภาพให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาผา่นศูนย์พัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อให้ครู Up Skill และ Re-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อ

ส่งต่อความรูไ้ปยังผูเ้รียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ 

- เปิดกว้าง เสรีทางการศกึษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีสว่นร่วมในการพัฒนาการศกึษาร่วม

ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผา่นศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital 

Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจทิัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP)  

ให้ครอบคลุมผู้เรยีนทั่วประเทศ 

 

 



 จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) 

 - พัฒนาครูทุกระดับใหม้ีทักษะ ความรูท้ี่จ าเป็น เพื่อท าหน้าที่วทิยากรมอือาชีพ (Train The 

Trainer) และขยายผลการพัฒนาผา่นศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital 

Excellence Center : HCEC) 

 - จัดการเรียนรู้ตลอดชวีิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้

ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนือ้หา เพื่อใหผู้เ้รียน ครู และผูบ้ริหารทางการศกึษามีทางเลือกใน

การเรียนรูท้ี่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศกึษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital 

Education Excellence Platform : DEEP) 

 - ให้ผู้เรยีน ครู ผูบ้ริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่

ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

 - จัดท า “คู่มอืมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อก าหนดให้ทุกโรงเรียนตอ้งมพีื้นฐานที่จ าเป็น 

9. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - 2566 

  ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้าน

การศกึษาก าหนดให้มกีารพัฒนาเด็กตั้งแตร่ะดับปฐมวัยให้มสีมรรถนะและคุณลักษณะที่ด ีสมวัยทุก

ด้าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท้ี่ตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึง

พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายใหผู้เ้รียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศกึษาที่มคีุณภาพตาม

มาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานรว่มกับผู้อื่น

ได้อย่างมปีระสิทธิผล มวีินัย มีนิสัยใฝเ่รียนรู้อย่างตอ่เนื่องตลอดชีวติ รวมทั้งเป็นพลเมอืงที่รูส้ิทธิและ

หนา้ที่    มีความรับผดิชอบและมีจติสาธารณะ 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐานให้เป็น 

“การศกึษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศกึษา ส่งเสริมโอกาสทาง

การศกึษาที่มคีุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศกึษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบาย

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 

1. ด้านความปลอดภัย 

 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหก้ับผูเ้รียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

และสถานศกึษา     จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการมี

สุขภาวะที่ดสีามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหมแ่ละโรคอุบัติซ้ า 

2. ด้านโอกาส 

 2.1 สนับสนุนใหเ้ด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 

 2.2 ด าเนินการใหเ้ด็กและเยาวชนได้รับการศกึษาจนจบการศกึษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศกึษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะหต์นเองเพื่อการศึกษาต่อ และ



ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนที่มี

ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศกึษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้

ออกจากระบบการศกึษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศกึษาขั้น

พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกัน2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผูด้้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศกึษาที่มี

คุณภาพ มีทักษะในการด าเนินชีวติ     มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมศีักดิ์ศรคีวาม

เป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 

 3.1 ส่งเสริมการจัดการศกึษาให้ผู้เรยีนมีความรู้ มทีักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลก

ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวนิัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

 3.2 พัฒนาผูเ้รียนใหม้ีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณติศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจทิัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขัน และ

การเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 

 3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่

ละระดับจัดกระบวนการเรียนรูแ้บบลงมอืปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรูท้ี่สรา้งสมดุลทุก

ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเ้รียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรฐานสมรรถนะ มทีักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี

ดิจทิัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมจีติวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 

 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อนบนฐานขอ้มูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วน 

 4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมอืง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ

โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมคีุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ

บริบทของพื้นที ่

 4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา ที่มจี านวนนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 

1-3 นอ้ยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศกึษาอย่างมคีุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรยีนคุณภาพ

ชุมชน 

 4.4 สง่เสริมการจัดการศกึษาที่มคีุณภาพในสถานศกึษาที่มวีัตถุประสงค์เฉพาะ และ

สถานศกึษาที่ตัง้ในพืน้ที่ลักษณะพิเศษ 



 4.5 สนับสนุนพืน้ที่นวัตกรรมการศึกษาใหเ้ป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการ

เพิ่ม  ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

๑0. ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ข. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป้าหมายระดับภาคหลุดพ้น

จากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง 

เป้าหมาย 

 1. จ านวนคนจนลดลง และมีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม 

 2. มูลค่าการลงทุนในพืน้ที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึน้ 

 3. เมอืงศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคมเพิ่มขึ้น 

 4. พื้นที่ป่าต้นน้ าเพิ่มขึน้ 

 5. ปริมาณการกักเก็บน้ าและพัฒนาแหล่งน้ าใหมเ่พิ่มขึ้น 

 6. คุณภาพสิ่งแวดล้อมดขีึ้น 

ตัวชี้วัด 

 1. สัดสว่นคนจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 2. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ 

 3. มูลค่าการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

 4. จ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ 

 5. จ านวนพืน้ที่ป่าต้นน้ า 

 6. สัดส่วนพืน้ที่ชลประทานและพืน้ที่รับประโยชน์ของระบบชลประทาน 

 7. ร้อยละของปริมาณขยะที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 

จุดเน้นการพัฒนา 

ข. ๑. ด้านความมั่งคง  

มิติบูรณาการ (Agenda) 

 ข. ๑.๑ สนับสนุนการจัดการปัญหาแรงงานต่างดา้วและการค้ามนุษย์ (๑.๓.๓) ส่งเสริมการ

บริหาร จัดการแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบ ควบคุม จัดระบบการจา้งแรงงาน ต่าง

ด้าวใหท้ างานถูกต้องตามกฎหมาย จัดระเบียบพืน้ที่ รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ตามเกณฑ์พืน้ฐานและ

แนวทางขัน้พื้นฐานในการดูแลแรงงานข้ามชาติ  

 ข. ๑.๒ สนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผูต้ิดยาเสพติด เร่งรัดการบังคับใช้

กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามแนวชายแดนที่เป็นพืน้ที่เสียงและในกลุ่มจังหวัดที่มอีัตราคดี ยาเสพติดสูง 

ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 



๒ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ รวมถึงเสริมสร้างภูมคิุ้มกันและให้ประชาชนมี

ส่วนรว่มในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการลักลอบน าเข้าส่งออกสินคา้ผิดกฎหมาย  

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 

 ข. ๑.๓ สนับสนุนการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัย

พิบัติ (๑.๖.๑) สนับสนุนการป้องกัน แก้ไข และเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติ ทาง

ธรรมชาติ อาทิ ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติอื่น  

 ข. ๑.๔ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อจัดการปัญหาการหลบหนเีข้าเมอืงของประชา

กรจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างมปีระสิทธิภาพและเป็นระบบ  

 ข. ๑.๕ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อด ารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ 

ข ๒. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันประเทศ  

มิติพืน้ที่ (Area) 

 ข. ๒.๑ พัฒนาพืน้ที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในพื้นที่จังหวัดยโสธร สุรนิทร์ รอ้ยเอ็ด มหาสารคาม ศรีสะ

เกษ  

 ให้เป็นแหล่งผลติข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง รวมทั้งพื้นที่ที่มศีักยภาพอื่น ๆ โดยปรับกระบวนการผลิตให้

อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาหว่งโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลติ 

พร้อมทั้งขยายพืน้ที่เกษตรอินทรีย์ โดยสนับสนุนให้มกีารพัฒนาระบบที่สมาชกิกลุ่มผลติและชุมชนมี

ส่วนรว่มในการตรวจสอบกันเอง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ตอบสนองตลาด

สินค้าเพื่อสุขภาพและการส่งออกจัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมตลาด สีเขยีวในชุมชนและ

ท้องถิ่น พรอ้มทั้งส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผา่นช่องทางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (๒.๗.๒.๑) 

 ข. ๒.๒ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหมต่ามศักยภาพของพืน้ที่ โดยส่งเสริม

การปลูกพืชผัก ผลไม้ ไม้ดอกในพืน้ที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และ

อุบลราชธานี รวมทั้งส่งเสริมการเลีย้งโคเนือ้คุณภาพสูงในพืน้ที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม 

และโคนมในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา และอุบลราชธานี (๒.๗.๒.๒) 

 ข. ๒.๓ สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใหพ้ึ่งตนเองได้ น าร่องในจังหวัดอ านาจเจรญิ 

กาฬสินธุ์ และขอนแก่น โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาเครือขา่ยวิสาหกิจชุมชนหรอื 

สหกรณ์การเกษตรให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการออมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหมใ่ห้

เป็น มืออาชพี โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม ่โครงการ ๑ไร่ ๑ แสน และ 

เกษตรแปลงใหญ่ สง่เสริม การเรียนรูจ้ากกลุ่มเกษตรที่ประสบความส าเร็จให้เป็นต้นแบบ รวมทั้ง

ส่งเสริม ตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ่น  และตลาดอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง (๒.๗.๒.๓) 

 ข. ๒.๔ พัฒนาให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบ

วงจรโดยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขัน



ภาคอุตสาหกรรม และภาคอาหาร ตลอดจนการสร้างเครือขา่ยระหว่างภาคเอกชน  สถาบันการศกึษา 

และภาคราชการ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลเทคโนโลยี นวัตกรรม ในการแปรรูปสินค้า

เกษตรและอาหาร ใหเ้ป็นผลิตภัณฑส์ าเร็จรูปที่มมีูลค่าสูงและตรงตามความตอ้งการของตลาด 

(๒.๗.๒.๔) 

 ข. ๒.๕ ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพืน้ที่ที่มี

ศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟช่ันในระดับภูมิภาค อาทิ ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ และ

สกลนคร ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยีและ

งานศกึษาวิจัย สร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่น ๆ โดย

ยกระดับผูป้ระกอบการ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชน วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กับ ภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจ   เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ (๒.๗.๒.๕) 

 ข. ๒.๖ ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมผลติสินค้าอุปโภคบริโภคในพืน้ที่เชื่อมโยงระเบียง

เศรษฐกิจ จังหวัดขัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ รอ้ยเอ็ด มุกดาหาร เพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

โดย เน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพืน้ที่ (๒.๗.๒.๖) 

 ข. ๒.๗ เพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนในพืน้ที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง และตอนล่าง โดยใหค้วามส าคัญกับความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงานโดย

ส่งเสริมให้ เกษตรกรปลูกพืชพลังงานในพื้นที่ที่เหมาะสม สง่เสริมการผลติพลังงานทดแทนด้วย

เทคโนโลยีที่ ใช้งานได้ง่ายจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวภาพและชีวมวล ทั้งในภาค

การ ผลิตชุมชนและท้องถิ่นให้มากขึ้น (๒.๗.๒.๗) 

 ข. ๒.๘ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพืน้ที่ ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมใน

พืน้ที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้ าโขงและสุขภาพในกลุ่ม 

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน ท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น 

กาฬสินธุ์ ท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา ท่องเที่ยว ธรรมชาติใน

จังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดยเพิ่มนวัตกรรมการบริการ ท่องเที่ยวที่มคีวาม

หลากหลาย ตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน สง่เสริมกิจกรรมการ

ท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปีรวมทั้งพัฒนาเส้นทางการ ท่องเที่ยวที่เช่ือมโยงในลักษณะ

เครือขา่ย เพื่อกระจายนักท่องเที่ยวจากเมอืงหลักไปสู่เมอืงรอง ชุมชนและท้องถิ่น (๒.๗.๒.๘) 

 ข. ๒.๙ พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรม

ล้านช้าง เลย - อุดรธานี - หนองบัวล าภู - หนองคาย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย

เร่ง พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงพื้นที่ และเชื่อมโยง กิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่าง 

ภาคเอกชนกับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านที่สอดคล้องกับความตอ้งการของ

นักท่องเที่ยว (๒.๗.๒.๙) 

 



 ข. ๒.๑๐ พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมาให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้า การลงทุน

การบริการสุขภาพและศูนย์กลางการศกึษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงกับ

ระบบโครงสรา้งพื้นฐานหลักที่เช่ือมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่ง  พร้อมทั้งส่งเสริมระบบ

ขนส่งสาธารณะในเมอืงให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอื่น และรักษาความสมดุลของระบบ

นิเวศ  

 ข. ๒.๑๑ พัฒนาพืน้ที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มศีักยภาพที่ส าคัญ อาทิ เมอืง

หนองคายและบริเวณเมอืงชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

อาทิ เมืองนครพนม เมอืงบึงกาฬ โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการน าร่องที่ใช้แนวทางการจัดรูป

ที่ดนิการผังเมอืงควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน  

 ข. ๒.๑๒ พัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนมุกดาหาร ใหเ้ป็นประตู และศูนย์การค้า การ

ท่องเที่ยว และการลงทุน เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะหวัน-เซโน สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาวสู่ท่าเรอืน้ าลึกดานัง สาธารณรัฐสังคมนยิมเวียดนาม โดยส่งเสริมและอ านวย ความ

สะดวกการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ให้สิทธิประโยชนใ์นระดับ เหมาะสมเพื่อจูง

ใจใหเ้กิดการลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ในพื้นที่ พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานและด่านชายแดน พัฒนาเมืองชายแดนให้สามารถรองรับ การพัฒนา และก าหนดการใช้

ประโยชน์พื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมเป้าหมายและกิจกรรมที่ เกี่ยวข้อง สนับสนุนและยกระดับการพัฒนา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมติรกับสิ่งแวดส้อม และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ส่งเสริมให้ภาค

ประชาชนและภาคีการพัฒนามีสว่นร่วม และได้รับประโยชน์จากการพัฒนา บริหารจัดการด้าน

สาธารณสุข แรงงาน และความมั่นคง 

 ข. ๒.๑๓ พัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนนครพนม ใหเ้ป็นประตู และศูนย์การค้า การ

ท่องเที่ยวและการลงทุน เชื่อมโยงสูภ่าคกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสูท่่าเรือน ้าลึก 

หวุ่งอ๋าง จังหวัดฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจนีตอนใต้ โดย

ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนในพืน้ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ให ้สทิธิประโยชน์

ในระดับเหมาะสมเพื่อจูงใจใหเ้กิดการลงทุน พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและ ดา่นชายแดน พัฒนาเมือง

ชายแดนให้สามารถรองรับการพัฒนา ก าหนดการใช้ประโยชน ์พื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมเป้าหมายและ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม

และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามี

ส่วนรว่ม และได้รับประโยชน์จากการพัฒนา บริหารจัดการด้านสาธารณสุข แรงงาน และความมั่นคง  

 ข. ๒.๑๔ พัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนหนองคาย ให้เป็นประตู และศูนย์การค้า การ

ท่องเที่ยว และการลงทุน เชื่อมโยงสูแ่ขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดย 

ส่งเสริมและอ านวย ความสะดวกการลงทุนในพืน้ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ให้สทิธิประโยชน์

ในระดับเหมาะสมเพื่อจูงใจใหเ้กิดการลงทุน พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและด่านชายแดน รวมทั้งพัฒนา



เมืองชายแดนใหส้ามารถรองรับการพัฒนา  สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่

เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพืน้ที่ ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการ

พัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา บริหารจัดการด้านสาธารณสุข 

แรงงาน และความมั่นคง 

มิติบูรณาการ (Agenda) 

 ข. ๒.๑5 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ (๒.๒.๑) โดยมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรม

เป้าหมาย ด้านเกษตรแปรรูป พลังงานทดแทน และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับ

ผลติภัณฑ ์โดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต สง่เสริมการเพิ่มผลิตภาพ และ

ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสร้างนคิมอุตสาหกรรมอุดรธานี เพื่อรองรับ อุตสาหกรรม ๔ 

ด้าน (ด้านยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก ยางพาราขั้นปลาย และวัสดุก่อสรา้ง) 

 ข. ๒.๑๖ สนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ (๒.๒.๒) ดังนี้ 

 ๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติตามแนวชายฝังแม่น้ าโขง ๗ จังหวัด (เลย หนองคาย บึง

กาฬ นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจรญิ และอุบลราชธานี) โดยพัฒนาเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวแหง่

ใหม่ดา้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม     ที่มอีัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวเชงิธรรมชาติจากความ

หลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเป็นประตูสู่การ

ท่องเที่ยวเชื่อมโยงเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านสู่ภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อสรา้งรายได้แก่ชุมชนผ่าน โครงการ 

OTOP Village 

 ๒) พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว อาทิ ถนน ทางจักรยาน ใหม้ีความตอ่เนื่องเชื่อมโยงกันโดยน า

ร่องในจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม และมุกดาหาร 

 ๓) พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์ อาทิ พิพิธภัณฑไ์ดโนเสาร์ในจังหวัด

ขอนแก่น กาฬสินธุ์ หนองบัวล าภู 

 ข. ๒.๑๗ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร (๒.๒.๓) ดังนี้ 

 ๑) ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพืน้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 

พืชผัก ผลไม้ ไม้ดอก   โคเนื้อ โคนม และหม่อนไหม  

 ๒) ส่งเสริมการพัฒนาสายพันธุ์และการเลี้ยงโคเนื้อไทยไปสู่การผลิต เพื่อโคที่มคีุณภาพและ

มูลค่าสูง อาทิ เนื้อวัวโคราชวากิว เนื้อวัวสุรินทร์วากิว 

 ๓) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพืน้ที่ที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตร (Agri-Map) เพื่อการบริหาร

จัดการเชิงรุก โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปท าเกษตรที่เหมาะสมหรอื เกษตรกรรม

ทางเลือก 

 ๔) เร่งรัดการจัดสรรที่ดินท ากินในเขตปฏิรูปที่ดนิให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ากินหรอืมีที่ดนิท ากิน 

ไม่เพียงพอ ส าหรับพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืที่ยังไม่จัดสรร จ านวน ๒.๔ ล้านไร่ 



 ๕) ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และพัฒนา นวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร ในจังหวัดยโสธร 

สนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร ได้แก่ ระบบสูบน้ า

พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิตในภาคเกษตร ส่งเสริมและขยายผล เทคโนโลยีพลังงานเพื่อ

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ โรงอบแหง้พลังงานแสงอาทิตย์ เตาประสิทธิภาพสูง เพื่อเพิ่ม

รายได้ให้เกษตร 

 ๖) สนับสนุนจังหวัดกาฬสินธุ์ใหเ้ป็นโครงการน าร่อง Rice City เพื่อด าเนนิการให้ครบวงจร  

 ๗) ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปยางพารา ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

ตอนบน ๑ 

(จังหวัดบึงกาฬ อุดรธานี และหนองคาย) 

 ๘) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครราชสีมา และชัยภูมิ  

 ข. ๒.๑๘ สนับสนุนการพัฒนาผูป้ระกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา SMEs สู่สากล 

(๒.๓.๒) มุ่งเน้นการพัฒนาผลติภัณฑ ์OTOP ให้มมีูลค่าเพิ่มขึน้และมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเชื่อมโยงกับ 

วัฒนธรรมในพืน้ที่ ยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยการใช้เทคโนโลยี ยกระดับผลติภัณฑ์ให้มี 

มาตรฐาน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาดส าหรับสินค้า OTOP และกิจการ SMEs โดยส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวชุมชน 

 ข. ๒.๑๙ สนับสนุนการพัฒนาพืน้ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๒.๔.๑) ดังนี้ 

 ๑) สนับสนุนการแปลงแผนและผังพัฒนาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการใหบ้ริการด้านข้อมูลที่จ าเป็น

แก่ นักลงทุน และการประชาสัมพันธ์เพื่อสง่เสริมการลงทุน และเพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจใหก้ับ

ประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นครพนม 

 ๒) เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและการให้บริการ ด้านสังคมและความ

มัน่คง  ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านคมนาคม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของดา่น

ศุลกากรพรมแดนมุกดาหาร ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมอืงมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดา่น

ศุลกากรหนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และด่านศุลกากร

นครพนม ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ในพืน้ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มคีวามสมดุลทั้งในมิตกิารพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม รวมถึง

สาธารณสุขชายแดน สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดตอ่ โรคอุบัติใหม่ และภัย สุขภาพที่

เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ การรักษาคุณภาพทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม และสนับสนุน

การเป็นประตูเชื่อมโยงการค้า  

 ๓) สนับสนุนการจัดระบบแรงงานต่างด้าวในพืน้ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารเขตเศรษฐกิจ

พิเศษหนองคาย และเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ให้สามารถเข้ามาท างาน แบบไป - กลับ อย่างถูก



กฎหมาย พัฒนาฝมีอืแรงงาน บริหารจัดการด้านความมั่นคง และจัดระบบตรวจคนเข้าเมืองที่มี

ประสิทธิภาพ 

 ข. ๒.๒๐ สนับสนุนการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจสิติกส์ (๒.๕.๑) พัฒนาระบบขนส่ง

สาธารณะ โดยเฉพาะระบบราง ในการรองรับการขยายตัวของเมืองที่มปีระชากรมากกว่า ๑ ล้านคน 

อาทิ ขอนแก่น นครราชสีมา เพื่อลดความแออัดของเมอืงหลัก  

 ข. ๒.๒๑ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

(๒.๕.๔) ดังนี้  

 ๑) พัฒนาเมอืงศูนย์กลางการศกึษาในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา มหาสารคาม และ

อุบลราชธานี 

 ๒) สร้างและพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มเตมิ เพื่อขยายการเข้าถึง 

การใชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ครอบคลุมทั้งภาค 

 ๓) พัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Inno-Agri) เพื่อพัฒนา

เกษตรกรใหเ้ป็น Smart Farmer และส่งเสริมการท าเกษตรกรรมสมัยใหมใ่ห้เหมาะสมกับพืน้ที่ 

 ๔) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance 

Program : ITAP) โครงการ Start Up และโครงการยกระดับโอท็อป (OTOP Upgrade) 

 5) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านแสงชินโครตรอน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  

ด้านอาหาร เกษตร อุตสาหกรรม และบริหารทางการแพทย์  

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 

 ข. ๒.๒๒ สนับสนุนการพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน (๒.๓.๑) ดังนี้ 

๑) ยกระดับแรงงานภาคอุตสาหกรรมให้มีความรูท้างด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุน

อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ใหม ่อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

๒) ยกระดับการศกึษาของแรงงานในระดับอาชีวศกึษา และระดับอุดมศกึษา เพื่อพัฒนา คุณภาพให้

สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สง่เสริมให้มีผู้สนใจเห็นความส าคัญ และประโยชน์การศกึษา

ระดับวิชาชีพขั้นสูงและอาชีวศึกษา สง่เสริมความร่วมมือ ดา้นการจัดการเรียนการสอนระหว่าง

สถานศกึษากับภาคเอกชน และหนว่ยงาน ในต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ทวิ

ศกึษาและทวิวุฒิ เพื่อเปิดโอกาสและสร้างทางเลือกต่าง ๆ ที่เหมาะสมใหแ้ก่ผู้เรยีน  

๓) เร่งรัดการบริหารจัดการเพื่อผลักดันแรงงานให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึง  

 ข. ๒.๒.๓ สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมภิาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็น

หุน้ส่วนกับนานาประเทศ (๒.๖.๑) ส่งเสริมความรว่มมือทั้งระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 

อาทิความรว่มมอือนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงดา้น

การขนสง่และคมนาคม เพื่อก่อใหเ้กิดผลดีตอ่การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 



 ข. ๒.๒๔ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อพัฒนาสนามบินขอนแก่นและสนามบินบุรีรัมย์  

ให้สามารถรองรับผูโ้ดยสารได้เพิ่มขึ้นอย่างมปีระสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล  

 ข. ๒.๒5 สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อ 

๑) พัฒนาคุณภาพของผูป้ระกอบการท่องเที่ยว จัดระเบียบและขึน้ทะเบียนมัคคุเทศก์ ก ากับ ดูแลการ

ใช้แรงงานต่างด้าวในธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว รวมถึงอ านวยความสะดวกและรักษา

ความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว  

๒) พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสถิตดิ้านการท่องเที่ยวของหนว่ยงานในภูมิภาคให้สามารถ เชื่อมโยงขอ้มูล

และบูรณาการกันเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

 ข. ๒.๒๖ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อ 

๑) พัฒนาการเชื่อมตอ่ทางหลวงแผน่ดินใหค้รอบคลุมทุกพืน้ที่ตามความต้องการของประชาชนอย่างมี

ประสิทธิภาพ สะดวก และปลอดภัย  

๒) ซ่อมบ ารุงเส้นทางคมนาคมหลักของภาคที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติทาง ธรรมชาติและการ

ขนส่งสินค้าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสทิธิภาพ  

 ข. ๒.๒๗ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ

พัฒนามาตรฐานการใหบ้ริการของผูข้ับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท เข้มงวด ในการตรวจสอบและ

ลงโทษผูก้ระท าผดิซ้ าซาก หรอืความผดิร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย เพื่อสร้างมาตรฐาน

การให้บริการที่มคีุณภาพ และสง่เสริมภาพลักษณ์ ที่ดีของประเทศ 

  ข. ๒.๒๘ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อยกระดับความปลอดภัยระบบขนส่ง

สาธารณะทางน้ า อบรมความรูใ้ห้กับผูค้วบคุมเรือและเจา้หน้าที่ประจ าเรือ ตลอดจนตรวจสอบ ความ

ปลอดภัยของท่าเทียบเรือ  

ข. ๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มิติพื้นที่ (Area) 

 ข. ๓.๑ พัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะกลิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพืน้ที่

เสี่ยง อาทิ จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด อุดรธานี โดยรณรงค์กระตุ้นการเรียนรู้ในการป้องกัน โรคพยาธิ

ใบไม้ตับใหแ้ก่ประชาชนทั้งในชุมชนและเยาวชนในสถานศกึษา ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมและค่านิยมใน

การบริโภคอาหารปรุงสุก ก าจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณ    รอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

(๓.๖.๑.๑) 

มิติบูรณาการ (Agenda) 

 ข. ๓.๒ สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศกึษาและการเรียนรู้ใหม้ีคุณภาพเท่าเทียมและ

ทั่วถึง (๓.๒.๑) ดังนี้ 

 ๑) สร้างเสริมหลักสูตร กระบวนการเรียน การสอน การวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ ทาง

การศกึษาในระดับช้ันมัธยมศกึษา อาชีวศึกษา และอุดมศกึษา และพัฒนา ครูผู้สอน เพื่อใหส้ามารถ



จัดการเรยีนการสอนให้นักเรียนมทีักษะการคิดวิเคราะห ์ในวิชาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร ์

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศกึษา 

  ๒) ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาปรับปรุงหลักสูตร คุณภาพอาจารย์ผู้สอน ตลอดจน 

กระบวนการเรียน การสอนให้มคีุณภาพและได้มาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของ

ภาค เพื่อตอบสนองความต้องการภาคการผลิต บริการ การตลาด และทันกับความก้าวหน้าของ

เทคโนโลย ี

 ๓) สนับสนุนการด าเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาการศกึษาให้ลงสูท่้องถิ่น ตาม

พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บรินทรเทพยวรางกูร  

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 

 ข. ๓.๓ สนับสนุนการสร้างเสริมใหค้นมีสุขภาวะที่ด ี(๓.๔.๑) ดังนี้ 

 ๑) เร่งรัดและส่งเสริมการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขทั้งด้านการกระจายบุคลากร ทาง

การแพทย์เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้รับ

บริการด้านสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม ไม่กระจุกตัวแตเ่ฉพาะ ในเมืองส าคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง ๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน ๒ และกลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน ๑ 

 ๒) ส่งเสริมการป้องกันรักษาโรคไม่ติดตอ่ที่ป้องกันได้ อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดัน โลหิต 

โรคหัวใจ โรคเนื้องอกร้าย (รวมมะเร็ง) และโรคหลอดเลือดในสมอง ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง

เหนอืตอนกลาง โดยเฉพาะในพืน้ที่จังหวัดขอนแก่น  

 ๓) ส่งเสริมการรณรงคล์ดอัตราการเสียชีวติของมารดาจากการตั้งครรภ ์โดยเฉพาะในพืน้ที่

จังหวัดกาฬสินธุ์ สกลนคร และลดอัตราการเสียชวีิตของทารก โดยเฉพาะในพืน้ที่จังหวัดขอนแก่น 

สกลนครและอุบลราชธานี  

 ๔) ส่งเสริมหนว่ยบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) อย่างกว้างขวาง เพื่อ

ลด   ความแออัดและให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มากขึ้น  

 ข. ๓.๔ สนับสนุนการสร้างความอยู่ดมีีสุขของครอบครัวไทย(๓.๕.๑)สร้างความเข้มแข็งให้กับ

สถาบันทางสังคม อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ ใหค้นใน

ชุมชนต่อสูก้ับปัญหาชีวติ ซึ่งน าไปสู่การลดปัญหาการฆ่าตัวตาย โดยเฉพาะ ในพื้นที่จังหวัดเลย 

มุกดาหาร นครราชสีมาและศรสีะเกษ รวมทั้งลดปัญหาการค้า และการเสพยาเสพติด 

 ข. ๓.๕ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อส่งเสริมให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ ทาง

วิชาการ ที่เหมาะสมกับแตล่ะชุมชน เพื่อการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึง

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรทางการศกึษา  

 ข. ๓.๖ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อเร่งรัดการด าเนินมาตรการควบคุมคุณภาพ 

สถานพยาบาล 



ข. ๔. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน 

มิติบูรณาการ (Agenda) 

 ข. ๔.๑ สนับสนุนการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (๔.๓.๑) ดังนี ้

 ๑) พัฒนาระบบการดูแลผูสู้งอายุระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพิง โดยการมีสว่นร่วม

ของชุมชน รวมทั้งแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนผูดู้แลผูสู้งอายุ ตลอดจนสนับสนุนองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  ในการจัดบริการด้านสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ  

 ๒) เร่งสง่เสริมการบริหารจัดการสวัสดิการที่ช่วยสนับสนุนฐานะทางการเงิน ตลอดจนบริการ

ขั้นพื้นฐานสอดคล้องและเพียงพอต่อความต้องการของผูสู้งอายุ  

 ๓) ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับรองรับผูสู้งอายุใน

ชุมชน 

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 

 ข. ๔.๒ สนับสนุนการสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

(๔.๑.๑) ดังนี้ 

 ๑) ส่งเสริมการด าเนินชีวติของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดภาวะ

หนี้สนิในครัวเรือนของภาคตะวันออกเฉียงเหนอืที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และสง่เสริมการออม

และการเข้าถึงแหลง่เงินทุนของเกษตรกร และผูป้ระกอบการ ตลอดจนผลักดันให้ประชาชนเข้าถึง

สวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึง  

 ๒) ส่งเสริมการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกภายในเมอืง  และชุมชนตามหลักการออกแบบ

โดยค านงึถึงการใช้งานที่คุ้มค่าและสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรมและทั่วถึงส าหรับคนทุกกลุ่ม (Universal 

Design) 

 ข. ๔.๓ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อ 

 ๑) จัดตัง้โรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชวีิตของ 

ผูสู้งอายุ เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สร้างสรรค์

ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม สรา้งคุณค่าทางภูมปิัญญาของผูสู้งอายุใหเ้ป็นที่ประจักษ์และยอมรับ 

 ๒) บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศส าหรับผูสู้งอายุ 

ข. ๕. ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน  

มิติพื้นที่ (Area) 

 ข. ๕.๑ พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการกักเก็บ โดยการ

ปรับปรุง อ่างเก็บน้ า หนอง และฝายที่มอียู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติใหส้ามารถเพิ่มปริมาณ 

การกักเก็บในพืน้ที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนล่าง ๑ และตอนล่าง ๒ ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาค (๕.๗.๒.๑) 



 ข. ๕.๒ พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพืน้ที่ลุ่มแม่น้ าเลย แม่น้ าช ีแม่น้ ามูล และสร้างแหล่งกักเก็บ 

(แก้มลงิ)  อา่งเก็บน้ า ฝาย แหลง่น้ าขนาดเล็กในพืน้ที่ที่เหมาะสมและในพืน้ที่การเกษตร โดยจัดหาพื้นที่ 

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า พัฒนาระบบส่งน้ าและการกระจายน้ าให้น าไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้ง

พัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพื้นที่โดยไม่ใหเ้กิดผลกระทบจากดินเค็ม (๕.๗.๒.๒) 

 ข. ๕.๓ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ใหค้งความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพใน

พืน้ที่ป่าต้นน้ าของจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา โดยก าหนดและท าเครื่องหมาย 

แนวเขตพืน้ที่ป่าอนุรักษ์และพืน้ที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน เน้นให้ประชาชนมีสว่นรว่ม ในการฟื้นฟู 

ปลูกป่า และป่องกัน การบุกรุก เพื่อรักษาพืน้ที่ป่าต้นน้ า และป้องกันการชะล้าง พังทลายของดิน 

อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ า ตลอดจนส่งเสริมป่าชุมชน เพื่อใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน 

(๕.๗.๒.๓) 

มิติบูรณาการ (Agenda) 

 ข. ๕.๔ สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (๕.๒.๑) ดังนี้ 

 ๑) เพิ่มพืน้ที่ชลประทานโดยการจัดหาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ - กลาง ตามศักยภาพของลุม่น้ า 

จัดระบบการผันน้ าระหว่างอ่างเก็บน้ าในลักษณะอ่าวพวง ก่อสรา้งแหล่งน้ าไร่นา นอกเขตชลประทาน 

กระจายแหลง่น้ าและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า โดยใช้ศักยภาพจากแม่น้ าโขง 

 ๒) พัฒนาองค์ความรูด้้านการบริหารจัดการน้ าในชุมชนตามเกษตรทฤษฎีใหมสู่่การปฏิบัติ  

 ๓) ปรับปรุงทางน้ า ทางผันน้ า พื้นที่รับน้ านอง พื้นที่แก้มลิง เพื่อแก้ไขปัญหาและเตรียม ความ

พร้อมในการรับมือกับปัญหาอุทกภัย 

 ข. ๕.๕ สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนเิวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 

(๕.๔.๑) เร่งรัดให้มีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นระบบโดยการรณรงค์สนับสนุนและ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตส านึกในการคัดแยกขยะตามประเภท ตั้งแต่ต้นทาง สามารถน ากลับมา

ใช้ได้อย่างคุ้มค่า และก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 

 ข. ๕.๖ สนับสนุนการจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(๕.๑.๑) ดังนี้  

 ๑) รักษาความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดิน และฟื้นฟูคุณภาพดินให้เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์

ด้านการเกษตร รวมถึงใช้ประโยชน์จากที่ดนิให้ถูกต้องตามศักยภาพ  

 ๒) บริหารจัดการที่ดินราชพัสดุซึ่งยังไม่ได้ท าประโยชน์เพื่อเพิ่มโอกาสเกษตรกรยากจนใหม้ี

ที่ดนิท ากิน 

 ข. ๕.๗ สนับสนุนการพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม (๕.๓.๑) ส่งเสริม

งานวิจัยพลังงานทดแทนตามบริบทของพื้นที่ 



 ข. ๕.๘ สนับสนุนการจัดการผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมอิากาศ (๕.๕.๑) เพิ่ม

ประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศในระยะยาว อาทิ สร้างเขื่อนกันคลื่น-กันตลิ่ง   ขุดลอกร่องน้ า 

 ข. ๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  

มิติบูรณาการ (Agenda) 

 ข. ๖.๑ สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหนว่ยงานภาครัฐ (๖.๖.๑) ดังนี้ 

 ๑) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของศูนย์บริการ

เบ็ดเสร็จภายในพืน้ที่เพื่อพัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหเ้ป็น

ประตูสู่เศรษฐกิจเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย 

 ๒) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ โดยจัดให้มีช่องทางการให้บริการที่สะดวก ทันสมัย 

เข้าถึงง่าย  ลดขั้นตอน ระยะเวลาและการใชเ้อกสาร อาทิ การให้บริการด้าน E-Border Pass  

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 

 ข. ๖.๒ สนับสนุนการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ (๖.๗.๑) พัฒนาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด่านศุลกากรท่าลี่ ด่านศุลกากรเชียงคาน จังหวัดเลย และด่าน

ศุลกากร บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รวมทั้งด่านศุลกากรและเขตการค้าชายแดนในจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ 

11. ยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ 

 วิสัยทัศน์ 

  “ศูนย์กลางยางพารา การเกษตรก้าวหน้า การค้าอินโดจีนและท่องเที่ยววิถีชวีิตลุ่มน้ า

โขง"  

พันธกิจ 

1. พัฒนายกระดับการผลิตและการแปรรูปยางพารา และการเกษตรกรรมด้วยนวัตกรรม

เทคโนโลยีให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบ เพื่อ

รองรับการเจริญเติบโตของเมืองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3. พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดน พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยววิถี

ชีวติลุม่น้ าโขง 

4. พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

             ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับความสามารถของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ให้เป็นองค์กรที่มีขดีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) 

             ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มความเข้มแข็งในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้

หลักธรรมาภิบาล 



             ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในการ

ให้บริการสาธารณะ 

             ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างการมสี่วนรว่ม การบูรณาการและการบริหารเครือข่ายในทุก

ภาคส่วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 3 
 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ประจ าปีการศกึษา 2564 - 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. ๒๕64-2566) 

ของโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

****************** 

วสิัยทัศน์ 

 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ  มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรมพื้นฐาน                     

มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี                               

และความเป็นไทยยุค ๔.๐    

 

กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา 

 กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มโอกาสใหผู้เ้รียนเข้าถึงบริการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

 

พันธกิจ 

 ๑. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  และความเป็นเลิศทาง

วิชาการ 

 ๒. วางแผน แนวทางการบริหารจัดการ และสภาพแวดล้อมด้วยความเหมาะสม ถูกต้อง และ

รวมเร็ว 

 ๓. พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน และจรรยาบรรณที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญของครูผู้สอน 

 

เป้าหมาย 

 ๑. เป้าหมายการจัดการศกึษาของโรงเรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรยีน  ใหเ้ป็นคนดี  คนเก่ง  มีความสุข                    

และมีความรูแ้ละทักษะพื้นฐาน  ตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน  อ่านออก  เขียนได้และคิดค านวณ

เป็น 

 ๒. รักการอ่าน  ใฝ่รู ้ ใฝเ่รียน  รักการศึกษาค้นคว้า 

 ๓. รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย  และสังคมโลก 

 ๔. รู้จักใช้เทคโนโลยีในชีวติประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 ๕. รู้จักป้องกันตนเอง  และใหป้ลอดภัยจากสารเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ  



 ๖. รักการออกก าลังกายและรักษาอนามัยของตนเอง  ตลอดจนบุคลิกภาพให้ดอียู่เสมอ 

 ๗. มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 ๘. ตระหนักและรู้ส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และ

พัฒนา   สิ่งแวดล้อม 

 ๙. ภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นและเคารพในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข 

 ๑๐. รักประเทศไทยและท้องถิ่นของตน  ตลอดจนมุ่งท าคุณประโยชน์ใหแ้ก่ประเทศชาติ   

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 รับผิดชอบดี  มวีินัย  น้ าใจงาม   

 

ปรัชญา 

 คุณธรรมน าความรู้ 

 

ค าขวัญ 

 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  ใฝใ่จการเรยีน  อา่นเขียนแคล่วคล่อง  ถูกต้องตามระเบียบ 

 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 

 ต้นนนทรี 

 

สปีระจ าโรงเรียน 

 เขียว – เหลือง 

 

แผนการพัฒนาโรงเรียนในอนาคต 

 โรงเรียนมีความมุง่มั่นที่จะพัฒนาโรงเรียนทุกด้าน  ตาม พ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาติ  พุทธศักราช 

๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศกึษาซึ่ง

ได้จัดใหม้ีการปฏิรูปการศกึษาแตล่ะดา้น ดังนี้ 

 ด้านบริหารและการจัดการ  โรงเรียนมีโครงสร้างระบบบริหารครอบคลุมพันธกิจทุกด้าน  มี

การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์โรงเรียน  

ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานโครงการจัดการเรียนการสอน  ในการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาของโรงเรียน   ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการปฏิรูปการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ  รวมทั้งมี



การนิเทศ  ก ากับ ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับนโยบาย

กาปรระกันคุณภาพการศึกษา    มีการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้เป็นสื่อให้ความรู้  ข่าวสาร  

รายงานความเคลื่อนไหวทางการศึกษาเป็นปัจจุบัน 

 ความคาดหวังในอนาคต  ผู้บริหาร คณะครู บุลลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการ

สถานศึกษา  ขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง  ชุมชน หวังไว้ว่าโรงเรียนมีห้องเรียนที่เพียงพอ  มีบริเวณทุก

อาคารเรียนอยู่ในบริเวณเดียวกัน มีสนามที่ได้มาตรฐาน  มีห้องปฏิบัติการทางภาษา  มีห้องเรียน

คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอกับนักเรียน  มีห้องสมุดที่ไดมาตรฐานของหอ้งสมุดมีชีวิต  มีห้องแนะแนว  ห้อง

วิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการงานอาชีพ  เป็นสัดส่าน  รวมทั้งการจัดระบบสาธารณูปโภคที่เอือ้ต่อการ

จัดการเรียนการสอน  มีการบริการด้านต่าง ๆ   มบีรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีความพร้อมในการ

จัดการเรียนการสอนทุกด้านและเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานและเป็นตัวอย่างแก่สถานศกึษาอื่น ๆ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ ปีการศึกษา 2564 - 2565 

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

“โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ  จัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐาน ของ
ความเป็นไทยเป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล  สืบสานศาสตร์พระราชา  ก้าวหน้า
ด้วยนวัตกรรม  น าสู่การศึกษาที่ยั่งยืนใน
ศตวรรษ   ที่ 21” 

 

1. การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการ 

1 พัฒนาระบบ การบริหาร
จัดการการศึกษาให้มี
คุณภาพขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมที่สอดคล้องและ
รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก  
 

1. โรงเรียนใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใน การขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมการ
บริหารจัดการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้นวัตกรรมการ
บริหารจัดการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล    
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
4. ร้อยละของสถานศึกษา/หน่วยงานที่จัดกร
ศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ   

5. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

6. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการประเมิน
คุณภาพภายในระดับดีเลิศและระดับประเมิน
คุณภาพ 
ภายนอกระดับดีมาก 
7. ร้อยละของสถานศึกษา/หน่วยงานที่น าผล
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลมา
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

 



ทิศทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ ปีการศึกษา 2564 - 2565 
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
“โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ  จัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐาน ของ
ความเป็นไทยเป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล  สืบสานศาสตร์พระราชา  ก้าวหน้า
ด้วยนวัตกรรม  น าสู่การศึกษาที่ยั่งยืนใน
ศตวรรษ   ที่ 21” 

 

2. การพัฒนาคุณภาพครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

2.  พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถและสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 

2 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานต าแหน่งและ
มาตรฐานวิชาชีพ  
 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาสู่การเป็นแกนน า ต้นแบบตาม 
มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 
2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 

3. ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
4. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ใช้วิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นฐานในการ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
5. ร้อยละของครูและบุคลารกรทางศึกษาที่
น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 
6. ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาวิทย
ฐานะในต าแหน่งที่สูงขึ้น 

7. ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับการ 
พัฒนาวิทยฐานะในต าแหน่งที่สูงขึ้น 

 

 

 

 



ทิศทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ ปีการศึกษา 2564 - 2565. 

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

  “โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ  จัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐาน ของ
ความเป็นไทยเป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล  สืบสานศาสตร์พระราชา  ก้าวหน้า
ด้วยนวัตกรรม  น าสู่การศึกษาที่ยั่งยืนใน
ศตวรรษ   ที่ 21” 

 

3. การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  

3 พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติและ
มาตรฐานสากลมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

 

3 ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานสากลมีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  
 

1. ร้อยละของผู้เรียนในวัยเรียนได้รับโอกาส
และบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียม 
2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์รายหน่วย 
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ     อันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
5. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีหลักสูตรให้
สอดคล้องกับท้องถิ่น  หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  ปรับปรุง 
2560และหลักสูตรมาตรฐานสากล 
๖.ร้อยละของผู้เรียนกลุ่มที่มีความสามารถ
พิเศษและผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

 
 

 

 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2565 - 2569
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2564 - 2568 



ทิศทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ ปีการศึกษา 2564 - 2565 
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

 “โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ  จัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐาน ของ
ความเป็นไทยเป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล  สืบสานศาสตร์พระราชา  ก้าวหน้า
ด้วยนวัตกรรม  น าสู่การศึกษาที่ยั่งยืนใน
ศตวรรษ   ที่ 21” 
 

 

4. การพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และเครือข่าย
ความร่วมมือ 

4. สถานศึกษาเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้คู่หลักธรรมาภิ
บาลสืบสานศาสตร์พระราชา
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

4 สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้คู่หลักธรรมาภิบาล
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

1. ร้อยละของสถานศึกษที่สร้าง 
เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา   โดย
การบูรณาการทุกภาค ทุกมิติ        น ารูปแบบ
ประชารัฐมาใช้ 
2. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ที่ 
โรงเรียนสร้างเครือข่ายและท าข้อตกลงกันกับ
ชุมชน ท้องถิ่น และภาคเอกชน 
3. ร้อยละของการบริหารองค์กร 
ตามหลักธรรมภิบาลที่มีมาตรฐานและ
หลากหลาย 
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนา 
ผู้บริหาร ครู และผู้เรียนให้สามารถ   สร้าง
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล 
5. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและผู้เรียน     ที่
สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล 
 
 
 
 

 

 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2565 - 2569
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2564 - 2568 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


