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สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

เอกสารประกอบการขอประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
ตำแหน่งเลขที่ 2 สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ก
คำนำ
เอกสารฉบับนี้เป็นผลงานเรื่องที่ 1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดทำเป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้ ขอรับ การประเมิ น ในฐานะที่ ป ฏิ บั ติ งาน
ในหน่วยงานที่เป็นกลไกสำคัญในการจัดทำแผนและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ทั้งสำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ และสำนักงานรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีรูปแบบการทำงานโดยบูรณาการการทำงาน
ร่วมกันในลักษณะการจัดทำเสนอแนะนโยบาย (Policy Advisor) ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง
จัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร เปาหมายการให้บริการ กําหนดกรอบวงเงินงบประมาณ แผนงบประมาณ
และแผนปฏิ บั ติ ร าชการของกระทรวง โดยมี ผู้ ข อรั บ การประเมิ น เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ตามที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
(ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2562 หมวด ๓ การบริหารราชการเพื่ อให้ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ต่ อภารกิ จ ของรั ฐ มาตรา 9
กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด
โดยต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน
เป้ า หมายของภารกิ จ ผลสั ม ฤทธิ์ ข องภารกิ จ และตั ว ชี้ วั ด ความสำเร็ จ ของภ ารกิ จ มาตรา ๑๖
ให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทําเป็นแผนสี่ปีซึ่งจะต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ ยวข้องและในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปีโดยให้ระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้
เสนอต่ อ รั ฐ มนตรี เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ ประกอบกับ มติ คณะรัฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่ 19 ตุ ล าคม 2564
ได้ เห็ น ชอบแนวทางการจั ด ทำงบประมาณและปฏิ ทิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2566 ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงจำเป็นจะต้องดำเนินการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ
รายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผู้ ข อรั บ การประเมิ น ตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ และ
มี ค วามจำเป็ น อย่ างยิ่ งที่ จ ะต้ อ ง “จั ด ทำข้อ เสนอแนะเชิ งนโยบายการจัด ทำเป้ าหมายการให้ บ ริก าร
กระทรวงศึก ษาธิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566”เพื่ อ ใช้ป ระโยชน์ ในการจัด ทำงบประมาณ
รายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึ กษาธิการให้ ส ามารถดำเนิ น งานให้ บรรลุ
เป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดและเป็นหลักในบริหาร
การจัดการงบประมาณให้ เกิดประสิ ทธิภ าพ คุ้มค่า สามารถยกระดับคุณ ภาพการศึกษาให้ ประชาชน
ทุกช่วงวัยมีความรู้ความสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ที่รับผิดชอบของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

สุธีรา ไชยถา
พฤษภาคม ๒๕65

ข
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
1. ความเป็นมาและความสำคัญ
รัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ท ธศัก ราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้ รัฐ พึ งจัดให้ มี
ยุทธศาสตร์ช าติเป็ น เป้ าหมายการพัฒ นาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่ อใช้เป็ นกรอบ
ในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
ดั ง กล่ าว และมาตรา 142 กำหนดให้ ก ารเสนอร่ างพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี
งบประมาณต้องแสดงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายเงินและความสอดคล้องกับ
แผนในระดั บ ต่ าง ๆ ด้ ว ย รวมทั้ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ช าติ พ.ศ. 2560 มาตรา 5
วรรคสาม กำหนดให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
มาตรา 10 วรรคสาม กำหนดให้ แ ผนแม่ บ ทที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงิ นการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 19 กำหนดให้การเสนอกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ โดยแสดงแหล่งที่มาและ
ประมาณการรายได้ ผ ลสั มฤทธิ์ห รือประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ จากการจ่ายเงิน และความสอดคล้ อ ง
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ ด้วย
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
(ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2562 หมวด ๓ การบริหารราชการเพื่ อให้ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ต่ อภารกิ จของรั ฐ มาตรา 9
กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด
โดยต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน
เป้ า หมายของภารกิ จ ผลสั ม ฤทธิ์ ข องภารกิ จ และตั ว ชี้ วั ด ความสำเร็ จ ของภารกิ จ มาตรา ๑๖
ให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทําเป็นแผนสี่ปีซึ่งจะต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้ องและในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปีโดยให้ ระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้
เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ได้เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณและ
ปฏิ ทิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการใช้ เป็ น แนวทาง
ประกอบการวางแผนการดำเนินงานและกำหนดแผนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งแนวทางการจัดทำงบประมาณฯ กำหนดให้มี
การดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ นโยบายและแผนระดั บชาติว่าด้ว ยความมั่น คงแห่ งชาติ แผนการปฏิรูป ประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นโยบายสำคัญของรัฐบาล
โดยให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
ผลสั ม ฤทธิ์ และประโยชน์ ที่ ค าดว่ าจะได้ รับ จากการใช้ จ่ ายงบประมาณ ทั้ งนี้ ให้ ส่ ว นราชการจัด ทำ
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รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่แสดงวัตถุประสงค์ แผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ซึ่งตามปฏิทินงบประมาณฯ
กำหนดให้ ห น่ ว ยรั บ งบประมาณจั ด ทำรายละเอี ย ดคำขอฯ เสนอรั ฐ มนตรี เจ้ า สั ง กั ด พิ จ ารณาให้
ความเห็นชอบและจัดส่งสำนักงบประมาณผ่านระบบ e-Budgeting ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565
(หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 3356 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564)
สำนักงบประมาณได้ มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการทราบการดำเนินการตามระบบการติดตาม
และประเมินผล เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยขอให้
ส่ ว นราชการพิ จ ารณาทบทวนผลสั มฤทธิ์และประโยชน์ ที่ คาดว่าจะได้ รับ จากการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ าหมายการให้ บ ริการ ผลผลิ ต /โครงการ และตัวชี้วัดผลสำเร็จ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยของแผนแม่บทฯ) แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการ และ
นโยบายสำคัญและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลผ่านยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงศักยภาพและความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ และ
ให้นำตัวชี้วัดแนวทางการประเมิน ส่วนราชการระดับกระทรวงตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (KPI Basket) พร้อมทั้ง
นำข้อสั งเกตของคณะกรรมาธิการวิส ามั ญ พิจารณาร่างพระราชบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (สภาผู้ แ ทนราษฎรและวุ ฒิ ส ภา) มาใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาทบทวน
ตามแบบฟอร์ม ความเชื่อมโยงงบประมาณสำหรับใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดส่งสำนักงบประมาณเพื่อใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณตามขั้นตอน
ต่อไป (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0729.1/ว 4 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564)
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ในฐานะหน่ วยงานรับผิดชอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
เป้าหมายการให้บริการ กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง ได้พิจารณากรอบแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี หนังสือสำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณที่ แจ้งให้ดำเนินการข้างต้นแล้วเห็นว่า
ตามบทบั ญ ญั ติ พ ระราชกฤษฎี กาว่าด้ว ยหลั ก เกณฑ์ และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฯ กำหนด
ให้ทุกหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีและแผนรายปี โดยแผนปฏิบัติราชการจะ
เป็ น แผนหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ช าติ แผนระดั บ ที่ 2 นโยบายรัฐ บาลและแผนระดั บ ที่ 3
ที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบั ติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม และสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรี หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องดำเนินการ
ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการส่งสำนักงบประมาณ อนึ่ง ผู้ขอรับ
การประเมิน ในฐานะที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เป็นกลไกสำคัญในการจัดทำแผนและขับเคลื่อนนโยบาย
สู่การปฏิบัติ ทั้งสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์และสำนักงานรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีรูปแบบการ
ทำงานโดยบู ร ณาการการทำงานร่ ว มกั น ในลั ก ษณะการจั ด ทำเสนอแนะนโยบาย (Policy Advisor)
ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง จัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร เปาหมายการให้บริการ กําหนดกรอบ

ง
วงเงินงบประมาณ แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและ
มี ค วามจำเป็ น อย่ างยิ่ งที่ จ ะต้ อ ง “จั ด ทำข้อ เสนอแนะเชิ งนโยบายการจัด ทำเป้ าหมายการให้ บ ริก าร
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติภ ายใต้ กรอบระยะเวลาที่กำหนดและเป็นหลั กในบริ ห ารการจัดการ
งบประมาณให้ เกิด ประสิ ท ธิ ภ าพ คุ้ มค่ า สามารถยกระดับ คุ ณ ภาพการศึ กษาให้ ประชาชนทุ กช่ว งวัย
มีความรู้ความสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดทำเป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายสำคัญและนโยบายเร่งด่วน
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการสำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจั ดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2566 และการชี้ แจงร่ างพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ
3. วิธีการดำเนินงาน
ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดทำเป้าหมาย
การให้ บ ริ ก ารกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ร ายละเอี ย ดวิ ธี ก าร
ดำเนินงาน ดังนี้
3.1 ผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารข้อมูลที่จำเป็น
และสำคั ญ ที่ ใช้ ในการศึ ก ษาการจั ด ทำข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายการจั ด ท ำเป้ า หมายการให้ บ ริ ก าร
กระทรวงศึ กษาธิก าร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จากเอกสารทางวิช าการจำนวน 27 เล่ ม
อาทิ เช่น ยุ ทธศาสตร์ช าติ แผนแม่บ ทภายใต้ยุท ธศาสตร์ช าติ (ร่าง) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 13 (ร่ าง) นโยบายและแผนระดับ ชาติว่าด้วยความมั่น คงแห่ งชาติ แผนการปฏิ รูป
ประเทศ แผนปฏิ บั ติ ร าชการของกระทรวง นโยบายสำคั ญ ของรั ฐ บาล นโยบายและจุ ด เน้ น ของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณ รายจ่ ายประจำปี ข้ อ สั ง เกต
ของคณะกรรมาธิการวิส ามั ญ พิ จ ารณาร่างพระราชบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 (สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา) รวมถึงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 นอกจากนี้ ยั ง มี ข้ อ มู ล สำคั ญ อี ก ส่ ว นหนึ่ ง คื อ ข้ อ มู ล ผลการด ำเนิ น งาน
ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนปฏิ รู ป ประเทศ สถิ ติ ท างการศึ ก ษา
ผลงานวิจัยหรือผลการสำรวจข้อมูลหรือรายงานรวมถึงผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ดำเนินการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่มีความจำเป็น มีคุณค่า และมีความสำคัญต่อการกำหนดกรอบ
ทิ ศ ทางให้ มี ค วามชั ด เจน โดยใช้ ทั กษะการคิ ด วิ เ คราะห์ (Analytical Thinking) ทั ก ษะการคิ ด
เชิ งสั ง เคราะห์ (Synthesis Type Thinking) ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง อนาคต (Futuristic Thinking) ทั ก ษะ
การคิดละเอียดลออ (Elaboration) เพื่อให้มองเห็นในภาพองค์รวม (Holistic view)
3.2 ผู้ขอรับการประเมินได้นำข้อมูลสารสนเทศที่ มีความจำเป็น มีคุณค่า และมีความสำคัญ
ตามข้ อ 3.1 มาดำเนิ น การศึ ก ษา วิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ และกำหนดกรอบแนวคิ ด ในการจั ด ทำ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดทำเป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบปีงบประมาณ

จ
พ.ศ. 2566 ตามแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่า ยประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ของสำนักงบประมาณ
3.3 ผู้ ข อรั บ การประเมิ น ในฐานะผู้ อ ำนวยการกลุ่ ม งบประมาณกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ได้ดำเนิ น การทบทวนวิสั ย ทัศน์ พั น ธกิจ ผลสั มฤทธิ์และประโยชน์ ที่ไ ด้ รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารกระทรวง ตั ว ชี้ วัด และค่ า เป้ า หมาย เพื่ อ กำหนดทิ ศ ทางและเป้ าหมายการ
ดำเนิ น งานของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้ ส ะท้ อ นถึ ง ความสำเร็ จ ของงานและมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยยึดหลักการสำคัญ
1) ความถู ก ต้ อ ง การดำเนิ น กิ จ กรรมที่ อ ยู่ ภ ายใต้ อ ำนาจหน้ า ที่ ต ามกฎกระทรวง
การแบ่งส่วนราชการ รวมถึงเป็นภารกิจที่มีกฎหมายกำหนดให้ดำเนินการหรือมีมติคณะรัฐมนตรี/นโยบาย
รัฐบาลให้ดำเนินการ
2) ความครอบคลุมและครบถ้วน การดำเนินกิจกรรมอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ตอบสนอง
กับ แผนแต่ละระดับ ประกอบด้ วย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดั บที่ 2 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 13 (ร่าง) นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายสำคัญของรัฐบาล นโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
3) ความเชื่อมโยง การกำหนดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทย่อย
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมาย (Goals) ตัวชี้วัดของแผนในระดับสูงขึ้นไป แผนการปฏิรูป
ประเทศ โดยเฉพาะด้านการศึกษา (ร่ าง) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 13 (ร่าง)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายสำคัญของรัฐบาล
นโยบายและจุ ด เน้ น ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในประเด็ น /เป้ า หมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง สามารถระบุ
ความเชื่อมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติฯ ในด้านที่เกี่ยวข้องได้
4) ความสอดคล้ อ ง การกำหนดตั ว ชี้ วั ด ต้ อ งสามารถผลั ก ดั น การบรรลุ ค่ า เป้ า หมาย
ตั ว ชี้ วั ด (Target) ของแผนในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ไป ได้ แ ก่ ตั ว ชี้ วั ด แผนแม่ บ ท/แผนแม่ บ ทย่ อ ยภายใต้
ยุ ทธศาสตร์ ช าติ แผนการปฏิ รู ป ประเทศ (ร่าง) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 13
(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้ว ยความมั่นคงแห่ งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายสำคัญ
ของรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ในประเด็น เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งผลผลิต
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับสำหรับยุทธศาสตร์ชาติฯ ในด้านที่เกี่ยวข้องต่อไป
5) ความเหมาะสม การกำหนดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
และเป้าหมายการให้บริการกระทรวงและ และตัวชี้วัด ต้องมีความเป็นไปได้สามารถดำเนินการวัดผลและ
ประเมินได้จริงบนพื้นฐานของข้อมูลพืน้ ฐาน (baseline) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
6) ความจำเป็ นเร่งด่วน การกำหนดผลผลิต โครงการ กิจกรรม ควรพิ จารณาในส่วนที่มี
ความสำคั ญ และจำเป็ น เร่ งด่ว นที่ จ ะต้ อ งดำเนิ น การ เพื่ อ ให้ ส ามารถผลั ก ดั น เป้ าหมายการให้ บ ริก าร
กระทรวง และเป้ า หมายของแผนในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ไปได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยได้ น ำข้ อ สั ง เกต
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา) มาทบทวน โดยให้เป็นไปตามแผนผังโครงสร้างเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
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เพื่ อ ถ่ า ยทอดเป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารกระทรวงลงไปสู่ ห น่ ว ยงานภายใต้ ก ระทรวงเป็ น เป้ า หมาย
การให้บริการหน่วยงานตามลำดับ
3.4 ผู้ ข อรั บ การประเมิ น ได้ ด ำเนิ น การวิ เคราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ เป้ า หมายการให้ บ ริ ก าร
กระทรวงศึกษาธิการให้มี ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง)
แผนพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 13 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายสำคั ญของ
รัฐ บาล นโยบายและจุดเน้ นของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่ อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม
2564 เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3.5 ผู้ ข อรั บ การประเมิ น ได้ ด ำเนิ น การจั ด ทำความเชื่ อ มโยงเป้ าหมายการให้ บ ริ ก าร
กระทรวงศึกษาธิก ารกับ แผนแม่บ ทภายใต้ ยุทธศาสตร์ช าติ เป้ าหมายแผนแม่บ ท ตั วชี้วัดแผนแม่บ ท
แผนแม่ บ ทย่ อ ย แผนงาน/โครงการ และงบประมาณของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เพื่ อ ให้ แ สดงเห็ น
งบประมาณที่ใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่กระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวข้อง
3.6 ผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการจัดประชุมหน่วยงานในสังกัด ซึ่งต้องใช้การประสานงาน
ความร่วมมือกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง เพื่ อร่วมกันพิจารณาและรับฟั งความคิดเห็นในการจัดทำ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาความเชื่อมโยงตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุท ธศาสตร์ชาติ เป้าหมายแผนแม่บท ตัวชี้วัด แผนแม่บท แผนแม่บทย่อย เป้าหมาย
การให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณ
3.7 ผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการจัดประชุมกับผู้แทนกองประเมินผล สำนักงบประมาณ
เพื่อร่วมกันพิจารณาความเชื่อมโยงเป้าหมายการให้บริการกระทรวงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
โดยพิจารณาความเชื่อมโยงตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายแผนแม่บท
ตัวชี้วัดแผนแม่บท แผนแม่บทย่อย เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย แผนงาน
โครงการ และนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมมาปรับปรุงข้อมูลให้มีความครอบคลุมเชื่อมโยงในทุกประเด็น
มากยิ่งขึ้น
3.8 ผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการประสานหน่วยงานในสังกัด เพื่อพิจารณาและตรวจสอบ
ความเชื่ อ มโยงเป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารกระทรวงกั บ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ให้ ส ามารถ
ขับเคลื่อนผลลัพธ์ไปสู่การบรรลุยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
3.9 ผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการสรุปผลการทบทวนวิ สัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำผังความเชื่ อมโยงเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ฯ
เสนอผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามเห็ น ชอบ เพื่ อ จั ด ส่ งให้ ส ำนั ก งบประมาณและหน่ ว ยงานในสั งกั ด สำหรับ ใช้
ประกอบการจัดทำงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป
๔. ความยากและคุณภาพของงาน
การจั ดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัด ทำเป้าหมายการให้ บ ริการกระทรวงศึกษาธิ การ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้นเป็ นการดำเนินงานที่มีคุณภาพสูง มีผลกระทบในวงกว้างต่อการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 13 นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เป้าหมาย
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การพัฒนาที่ยั่งยืน และนโยบายสำคัญของรัฐบาล นโยบายและจุดเน้ นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 และยุ ทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งลั กษณะงาน
มีความยุ่งยากและซับซ้อนมาก ดังนั้น ผู้ขอรับการประเมินจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และทักษะความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน อาทิเช่น ทัก ษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง สั ง เคราะห์ (Synthesis Type Thinking) ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง อนาคต (Futuristic
Thinking) ทักษะการคิดละเอียดลออ (Elaboration) การวางแผนการดำเนินงานแบบบูรณาการ และ
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication) การประสานงานความร่วมมือกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง ควบคู่กับการประสานหลักวิชาการ แนวปฏิบัติทางราชการภายใต้เงื่ อนไข
ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้รับการประเมินได้ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ จ ำเป็ น และสำคั ญ เกี่ ย วกั บ การจั ด ทำข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายการจั ด ทำเป้ า หมายการให้ บ ริ ก าร
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมุ่งให้เป็ น ไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบี ยบและ มติคณะรัฐมนตรี ที่
เกี่ยวข้อง
โดยมี ความยุ่ งยากและคุณภาพของงานสรุปได้ ดังนี้ ๑) ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดทำ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการ
ภายใต้เงื่อนไขหรือข้อกําหนดต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยผู้ ขอรับการประเมินต้องดำเนินการ
การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารข้อมูลที่จำเป็นและสำคัญ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ จำนวน ๒๓ เล่ ม (ร่าง) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ ง ชาติ ฉบั บที่ 13
แผนการปฏิรูปประเทศ โดยต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจรอบด้านเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ระบุข้อมูล
ความเชื่อมโยงและความสอดคล้อง ของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เกี่ยวข้อง
เป้ าหมาย ประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ การบรรลุ เป้ าหมายตามยุ ท ธศาสตร์ช าติ ซึ่ งต้ องพิ จารณาระบุ ได้ ว่า
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร รวมทั้งนโยบายสำคัญของรัฐบาล
นโยบายและจุด เน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้ อ สั งเกตของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ างพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (สภาผู้ แทนราษฎรและวุฒิสภา) ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และดำเนินการรวบรวมข้อ มูลสารสนเทศที่จำเป็ นและสำคัญ
จากเอกสารวิชาการ เพื่อนํามาออกแบบกรอบแนวคิด หลักการ และขอบข่ายในการจัดทําข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายการจัดทำเป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
และดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการ และประมวลสรุปผลเพื่อจะนำไปใช้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒) การดำเนินการในทุกขั้นตอน ผู้ขอรับการประเมินจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ทั ก ษะความเชี่ ย วชาญในหลากหลายด้ า น อาทิ เช่ น ทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ (Analytical Thinking)
ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง สั ง เคราะห์ (Synthesis Type Thinking) ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง อนาคต (Futuristic
Thinking) ทักษะการคิดละเอียดลออ (Elaboration) การวางแผนการดำเนินงานแบบบูรณาการ และ
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิท ธิภาพ (Effective communication) การประสานงานความร่วมมือกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง เพื่อให้ การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดทำเป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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5. สรุปผลการดำเนินงาน
5.1 ทบทวน และปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้
จ่ายงบประมาณมีการสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายจะได้ รับอย่างชัดเจนทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถวัดผลได้ อย่างเป็นรูปธรรม รวม 3 ผลสัมฤทธิ์ 9 ตัวชี้วัด ที่เชื่อมโยง
สอดคล้องความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนปฏิ บั ติราชการของกระทรวง เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน และนโยบายสำคัญของรัฐบาล
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
5.2 กำหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ รวม 5 เป้าหมาย 31 ตัวชี้วัด ที่สะท้อนให้
เห็ นถึงผลลั พ ธ์ห รื อ ผลประโยชน์ ที่ กลุ่ มเป้ าหมายจะได้ รับอย่างชัดเจนเป็ นรู ปธรรมมี ทั้ งเชิงปริมาณและ
คุ ณ ภาพมี ค วามสอดคล้ อ งกั น และค่ าเป้ าหมายตั ว ชี้ วั ด มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ งบประมาณที่ จ ะได้ รั บ
โดยเป้าหมายการให้บริการทัง้ 5 เป้าหมายมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถ
ทางการแข่ งขั น ด้ านการพั ฒ นาและเสริม สร้างศั ก ยภาพทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ด้ านการสร้างโอกาสและ
เสมอภาคทางสังคม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวม 10 ประเด็น แบ่งออกเป็น ประเด็นหลักด้านที่ 12
การพั ฒ นาการเรี ยนรู้ และด้ านที่ 11 การพั ฒ นาคนตลอดช่ วงชี วิ ต และประเด็ นอื่ น ๆ ได้ แก่ ด้ านที่ 1
ความมั่นคง ด้านที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ด้านที่ 7 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และ
ดิจิทัล ด้านที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้านที่ 15 พลังทางสังคม ด้านที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกัน
ทางสังคม ด้านที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านที่ 22 กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมและแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ
3) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 5
ไทยไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค หมุดหมายที่ 8
ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติ บโตได้อย่างยั่งยืน หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจน
ข้ามรุ่งลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม หมุดหมายที่ 12 ไทยมี
กำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และหมุดหมายที่ 13
ไทย มีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
4) แผนการปฏิ รู ประเทศ 4 ด้ าน ได้ แก่ แผนปฏิ รู ปประเทศด้ านการศึ ก ษา ด้ านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
5) นโยบายรัฐบาล 7 ด้าน ได้แก่ นโยบายที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของ
ประเทศและความสงบสุ ข ของประเทศ นโยบายที่ 5 การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และความสามารถ
ในการแข่งขันของไทย นโยบายที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวั ย นโยบายที่ 9
การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม นโยบายที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
และนโยบายที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
และนโยบายเร่งด่วน มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
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6) ยุ ทธศาสตร์ การจัด สรรงบประมาณ 5 ยุท ธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ ด้ านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการสร้ า งโอกาส และเสมอภาคทางสั งคม และยุ ท ธศาสตร์ ด้ า น
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดทำเป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ
การจัดทำเป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละปีงบประมาณเป็นการดำเนินการ
ตามแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ โดยมีจุดมุ่งหมาย
ที่ส ำคัญ เพื่อใช้เป็ น ข้อมูล ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของหน่ว ยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายในทุกมิติ ซึ่งมีข้อเสนอ ดังนี้
6.1 ดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยความมั่นคงแห่ งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ เป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่ งยืน นโยบายสำคัญของรัฐ
รวมถึงบริบทที่เปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและโลก
6.2 ดำเนิ น การโดยคำนึ งถึ งภารกิ จของกระทรวงและความจำเป็ น ที่ ส่ งผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์แ ละ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
บนพื้นฐานความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการ
6.3 พิจารณากำหนดเป้าหมายการให้ บริการ ตัวชี้วั ด และค่าเป้าหมายในระดับกระทรวง และ
ระดับ หน่ ว ยงานให้ ส ะท้อนถึงผลสั มฤทธิ์ของงาน มีค วามชัด เจนครบถ้ว น ทั้งตัวชี้ วัด เชิงปริม าณและ
เชิงคุณภาพ ควรมีความสัมพันธ์กันและควรเป็ นตัวชี้วัดในระดับผลลัพธ์ (Outcome) เพื่อขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานทั้งระดับมหภาค และระดั บจุลภาค โดยระดับมหภาคเป็นขั้นตอนการแปลงนโยบาย ตัวชี้วัด
ของแผนระดับต่าง ๆ ตั้งแต่แผนแม่บทและแผนย่อยของแผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และระดับ
จุล ภาค เป็ น ขั้น ตอนนการถ่ายทอดสู่ การปฏิบัติของหน่วยงานในสั งกัดเป็นแนวปฏิ บัติในรูปแบบของ
ผลผลิต แผนงาน โครงการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
6.4 กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนภารกิจหลักตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒ นาการเรียนรู้
และในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน วัยรุ่น และแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา ควรเร่งประสานความร่วมมือและบูรณาการการดำเนินงานแบบเครือข่ายระหว่าง
หน่วยงานเจ้าภาพและหน่ว ยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาของแผนแม่บทฯ
ไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
6.5 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ควรมีความพร้อมและขีดความสามารถในการใช้จ่าย
งบประมาณ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการนำความสำเร็จในการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ ายประจำปี งบประมาณในปี ที่ ผ่ านมา เพราะจะมี ผ ลในการนำมาประกอบการพิ จารณาจัด สรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับศักยภาพการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณในปีปัจจุบัน
6.6 ควรมีระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลความสำเร็จของแผน เพื่อนำมาปรับปรุง
กระบวนการและวิธีการดำเนินงานให้บรรลุผลลัพธ์ที่มุ่งหวังได้มากยิ่งขึ้น
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6.7 ควรพัฒ นาและจั ดทำฐานข้อมูล และสารสนเทศทางการศึกษา (big data for education)
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการบริหารจัดการศึกษา ตลอดจนการตัดสินใจ
เชิงนโยบายของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. การนำไปใช้ประโยชน์และการเผยแพร่ผลงาน
7.1 การนำไปใช้ประโยชน์
1) ผู้ บ ริ ห ารกระทรวงศึ ก ษาธิก าร สามารถใช้ เป็ น ข้ อ มู ล เป้ าหมายในการดำเนิ น งานของ
หน่ ว ยงานในสั งกั ด กระทรวงศึ กษาธิก ารให้ มุ่ งไปสู่ ก ารบรรลุ เป้ าหมายร่ว มกั น โดยที่ มี ค วาม สั ม พั น ธ์
สอดคล้องและเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับชาติที่กำหนดตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
2) หน่วยงานในสังกัดกระทรงศึกษาธิการสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณในการสะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด
ไว้ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐสามารถถ่ายทอดไปสู่ยุทธศาสตร์
7.2 การเผยแพร่ผลงาน
1) นำเสนอ “ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดทำเป้าหมายการให้ บริการกระทรวงศึกษาธิการ
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บทที่ 1
บทนำ
1. ความเป็นมาและความสำคัญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เป็ น เป้ าหมายการพั ฒ นาประเทศอย่ า งยั่ งยื น ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล เพื่ อ ใช้ เป็ น
กรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่ อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้ าหมายดังกล่ าว และมาตรา 142 กำหนดให้ การเสนอร่างพระราชบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณต้ อ งแสดงผลสั ม ฤทธิ์ห รือ ประโยชน์ ที่ ค าดว่ าจะได้ รับ จากการใช้ จ่ ายเงิน และ
ความสอดคล้ อ งกั บ แผนในระดั บ ต่ า ง ๆ ด้ ว ย รวมทั้ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
พ.ศ. 2560 มาตรา 5 วรรคสาม กำหนดให้ การจั ดทำงบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณต้ อง
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ มาตรา 10 วรรคสาม กำหนดให้ แ ผนแม่ บ ทที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ใ ห้
ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 19
กำหนดให้การเสนอกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ โดยแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
การจ่ายเงิน และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ ด้วย
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
(ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2562 หมวด ๓ การบริหารราชการเพื่ อให้ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ต่ อภารกิ จของรั ฐ มาตรา 9
กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด
โดยต้ อ งมี ร ายละเอี ย ดขั้ น ตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ จ ะต้ อ งใช้ ใ นการดำเนิ น การของ
แต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วั ดความสำเร็จของภารกิจ มาตรา
๑๖ ให้ ส่ ว นราชการจั ดทํ าแผนปฏิ บัติราชการของส่ ว นราชการนั้น โดยจัดทํ าเป็นแผนสี่ ปี ซึ่งจะต้อ ง
สอดคล้ องกับ ยุ ทธศาสตร์ช าติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูป ประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้องและในแต่ละปีงบประมาณ
ให้ ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีโดยให้ระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ เป้ าหมายและผลสั มฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย
และทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ได้เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณ
และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทาง
ประกอบการวางแผนการดำเนินงานและกำหนดแผนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งแนวทางการจัดทำงบประมาณฯ กำหนดให้มี
การดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่ งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบั บ ปรับ ปรุ ง) แผนปฏิบั ติราชการของกระทรวง เป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน นโยบายสำคัญ ของ
รัฐบาล โดยให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด
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ผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการ
จัดทำรายละเอี ยดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่แสดงวัตถุประสงค์
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เป้ าหมายและยุทธศาสตร์การจั ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ซึ่งตาม
ปฏิทินงบประมาณฯ กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำรายละเอียดคำขอฯ เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบและจั ด ส่ งสำนั ก งบประมาณผ่ านระบบ e-Budgeting ภายในวัน ที่ 14
มกราคม 2565 (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 3356 ลงวันที่ 20
ตุลาคม 2564)
สำนักงบประมาณได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการทราบการดำเนินการตามระบบการติดตาม
และประเมิ น ผล เพื่ อ ประกอบการจั ด ทำงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2566
โดยขอให้ ส่ ว นราชการพิ จ ารณาทบทวนผลสั ม ฤทธิ์แ ละประโยชน์ ที่ ค าดว่าจะได้ รับ จากการใช้ จ่ าย
งบประมาณ เป้าหมายการให้บริ การ ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัดผลสำเร็จ เพื่อประกอบการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ ายประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยของแผนแม่บทฯ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง) นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่ าด้ ว ยความมั่ น คงแห่ งชาติ
แผนปฏิบั ติราชการ และนโยบายสำคัญ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลผ่ านยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงศักยภาพและความสามารถ
ในการใช้ จ่ า ยงบประมาณ และให้ น ำตั ว ชี้ วั ด แนวทางการประเมิ น ส่ ว นราชการระดั บ กระทรวง
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกระทรวง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (KPI Basket) พร้อมทั้ง นำข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สภาผู้ แทนราษฎรและ
วุฒิ ส ภา) มาใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาทบทวน ตามแบบฟอร์ ม ความเชื่ อ มโยงงบประมาณสำหรั บ
ใช้ ป ระกอบการจั ด ทำงบประมาณ รายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2566 และจั ด ส่ ง
สำนักงบประมาณเพื่อใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป (หนังสือสำนักงบประมาณ
ที่ นร 0729.1/ว 4 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564)
สำนั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ สป. ในฐานะหน่ ว ยงานรับ ผิ ด ชอบการจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ
ราชการ เป้าหมายการให้บ ริการ กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง ได้พิ จ ารณากรอบแนวทางและขั้น ตอนการดำเนิน งานตามมติ คณะรัฐมนตรี
หนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณที่แจ้งให้ดำเนินการ
ข้างต้นแล้วเห็นว่า ตามบทบัญญัติพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ
กำหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐต้ องจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีและแผนรายปี โดยแผนปฏิบัติ
ราชการจะเป็นแผนหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 นโยบายรัฐบาลและแผนระดับที่ 3
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งไป สู่ ก ารป ฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนและเป็ นรู ป ธรรม ดั ง นั้ น เพื่ อให้ การดำเนิ น งานของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็ น ไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องดำเนินการทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย ผลผลิต/
โครงการ กิ จ กรรม ตั ว ชี้ วั ด ผลสำเร็ จ ผลสั ม ฤทธิ์ และประโยชน์ ที่ ค าดว่ า จะได้ รับ จากการใช้ จ่ า ย
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งบประมาณของกระทรวงศึ ก ษาธิก ารส่ งสำนั ก งบประมาณ อนึ่ ง ผู้ ข อรับ การประเมิ น ในฐานะที่
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เป็นกลไกสำคัญในการจัดทำแผนและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ทั้งสำนัก
นโยบายและยุทธศาสตร์และสำนักงานรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีรูปแบบการทำงานโดยบูรณาการ
การทำงานร่วมกันในลักษณะการจัดทำเสนอแนะนโยบาย (Policy Advisor) ประสานนโยบายระหว่าง
กระทรวง จั ด ทํ านโยบาย ยุ ท ธศาสตร เปาหมายการให้ บ ริ ก าร กํ าหนดกรอบวงเงิน งบประมาณ
แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง จึงเล็งเห็ นถึงความสำคัญและมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้อง “จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดทำเป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” เพื่อใช้ ประโยชน์ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดและเป็นหลักในบริหารการจัดการงบประมาณให้เกิด
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรู้ความสามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ส ำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี ก ารจั ด ทำเป้ า หมายการให้ บ ริ ก าร
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบาย
สำคั ญ และนโยบายเร่ ง ด่ ว น นโยบายและจุ ด เน้ น ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารสำหรั บ ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการจั ด ทำงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2566 และการชี้ แจงร่ าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.1. ผู้ บ ริ ห ารในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สามารถใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการชี้ แ จง
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ
และสามารถนำผลการวิ เคราะห์ ค วามเชื่ อ มโยงเป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกั บ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ผลการดำเนิ น งานและผลการใช้จ่ ายงบประมาณของหน่ว ยงานในสั งกัดในการดำเนิ นงานให้ บ รรลุ
เป้าหมายตามประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้อง
3.2 หน่ ว ยงานในสั งกั ด สามารถนำไปประกอบการจั ด ทำงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี
งบประมาณ ในการสะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของงานและแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ครบถ้วน
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. ขอบเขตการดำเนินงาน
การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดทำเป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการดำเนินการตามแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทาง
ประกอบการวางแผนการดำเนินงานและกำหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกระบวนการทบทวนและการวางแผน
การจั ด ทำงบประมาณ รายจ่ า ยประจำปี ซึ่ ง มี ก ระบวนการดำเนิ น งานหลากหลายขั้ น ตอน
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โดยกระบวนการดำเนินงานเริ่มต้นจากการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้ รั บ จากการใช้จ่ ายงบประมาณ ตั ว ชี้วั ดผลสำเร็จ เป้ าหมายการให้ บ ริ ก ารกระทรวง แผนงาน
ผลผลิ ต /โครงการ ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 19 ตุ ล าคม 2564 เรื่ อ งแนวทางการจั ด ทำ
งบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกำหนดให้หน่วยรับ
งบประมาณจัดทำเป้าหมายการให้บริการกระทรวงให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
13 (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง เป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน นโยบายสำคัญของรัฐบาล และนโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ เพื่อจะนำไปประกอบการจัดทำ
คำของบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พศ. 2566 และใช้ เป็ น ข้ อมู ล ประกอบการชี้ แจง
ร่างพระราบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ
5. นิยามศัพท์เฉพาะ
5.1 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง หมายถึง ผลลัพธ์ (Outcome) ที่กระทรวงศึกษาธิการ
ต้องการให้เกิดขึ้น จากการให้ บริการระดับกระทรวง ซึ่งจะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์
พันธกิจหรือภารกิจของหน่วยรับงบประมาณตามกฎหมาย ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมาย
จัดตั้ง กฎกระทรวงหรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามนโยบายรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผลลัพธ์
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จากผลสำเร็จร่วมกันของผลผลิ ต/โครงการ ของหน่วยรับงบประมาณในสังกัด
อย่างสอดคล้องและเชื่ อมโยงกันการกำหนดเป้ าหมายการให้บริการกระทรวง รวมทั้งสอดคล้องและ
เชื่ อ มโยงกั บเป้ าหมายยุ ทธศาสตร์ ชาติ ซึ่ งผลลั พ ธ์ดั งกล่ าวเกิ ด ขึ้ น ได้ จ ากผลสำเร็จ ของผลผลิ ต หรื อ
โครงการของหน่วยงานในสังกัดอย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน
5.2 ตั ว ชี้ วั ด ผลสำเร็ จ หมายถึ ง เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ วั ด ผลการดำเนิ น งานหรื อ ประเมิ น ผล
การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมิน
ในรูป ข้อมูลเชิงรูป ธรรมเพื่อสะท้อนประสิทธิภ าพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกระทรวงหรือ
หน่วยงานในสังกัด โดยจะต้องปรับปรุงค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด และประมาณการล่วงหน้าให้สอดคล้อง
กับงบประมาณที่ได้รับ
5.3 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ หมายถึง ผลลัพธ์สุดท้าย (Final Outcome)
และประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบ และต้องการให้เกิดขึ้นจากการ
ให้บ ริการ ซึ่งส่ งต่ อหรือมีการบู ร ณาการมาจากผลสำเร็จของเป้าหมายการให้ บริการของหน่วยงาน
ภายใต้การกำกับของกระทรวงอย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงจากการใช้จ่ายงบประมาณ
5.4 แผนงาน หมายถึง แผนงานตาม “โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ” ที่สำนัก
งบประมาณจั ด ทำขึ้ น สำหรั บ ใชในการจั ด สรรทรั พ ยากรที่ มุ งใหการดํ าเนิ น งานตามภารกิ จ ของ
สวนราชการบรรลุ ผลสำเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ
5.5 ผลผลิต หมายถึง ผลของการดำเนินงานตามกิจกรรม เพื่อนำไปใช้ในการให้ บริการ
องค์กรภายนอกหน่ วยงานหรือประชาชน โดยมีตัวชี้วัดผลสำเร็จในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามที่
กำหนดไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๕

5.6 โครงการ หมายถึ ง งานของส่ ว นราขการที่ จั ด ทำขึ้ น โดยมี ก ารกำหนดเป้ า หมาย
ระยะเวลาในการดำเนินงาน และวงเงินงบประมาณ ตามที่กำหนดไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
5.7 หน่วยรับงบประมาณ หมายถึง หน่วยงานของรัฐที่ขอรับหรือได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย
5.8 หน่วยงานในสังกัด หมายถึง หน่วยงานที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย
สำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สำนั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา สำนั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

๖

บทที่ 2
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดทำเป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2566 มุ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย ระเบี ย บและ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ขอรับการประเมินในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก
ตามที่ ได้ รั บ มอบหมาย ต้ อ งมี ค วามรู้ค วามเข้ า ใจทฤษฎี หลั ก การ และแนวคิ ด ที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง
มีความสามารถและทักษะในการประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
3. พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
4. ยุทธศาสตร์ชาติ
5. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
6. แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
7. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
8. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9. ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
10. โครงสร้างเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
11. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับทักษะการคิด
12. แนวคิดและหลักการคิดวิเคราะห์
13. มติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
14. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
และสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้
เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
มาตรา 142 กำหนดให้การเสนอร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน
และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐต้องแสดงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ
2. พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 กำหนดดังนี้
มาตรา ๕ ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันอันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดัน

๗

ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่ายี่ สิบปี
การประกาศใช้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ใ ห้ ท ำเป็ น ประกาศพระบรมราชโองการ และเมื่ อ ได้ ป ระกาศใน
ราชกิจ จานุ เบกษาแล้ว ให้ ใช้บั งคับ ได้ และหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
มาตรา ๗ การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติต้องคำนึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติ ความต้องการ และความ
จำเป็นในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม
หลักธรรมาภิบาลและเป้าหมายการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
มาตรา ๑๐ วรรคสอง “แผนแม่ บ ทและแผนการปฏิ รู ป ประเทศตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
แผนและขั้นตอนการดาเนินการ ปฏิรูปประเทศ ต้องมีความสอดคล้องกันแผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง
ปฏิบั ติให้เป็ นไปตามนั้ น รวมทั้งการจั ดทางบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณต้องสอดคล้องกับ
แผนแม่บทด้วย”
3. พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบั ญ ญั ติแ ผนและขั้ น ตอนการดาเนิ น การปฏิ รูป ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ งกำหนด
เป้าหมายและวิธีการในการจัดทำแผนการปฏิรูป ไว้ดังนี้
มาตรา ๕ การปฏิรูปประเทศต้องดาเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ดังต่อไปนี้ (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒ นาอย่างยั่ งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒ นาด้านวัตถุกับการพั ฒ นา
ด้านจิตใจ (๒) สั งคมมี ความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่ อมล้ ำ
(๓) ประชาชนมีความสุ ข มีคุณ ภาพชีวิตที่ดี และมีส่ วนร่วมในการพัฒ นาประเทศ และการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้ องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ
มาตรา ๖ ให้มีแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อกำหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการดำเนินการ
ปฏิรูปในด้านต่าง ๆ แต่ละด้านตามมาตรา ๘ รวมทั้งผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศในด้านนั้น ๆ
ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิรู ปประเทศ การจั ดทำแผนปฏิรูป ประเทศแต่ละด้านจะทำเป็น
แผนเดียวกันหรือแยกเป็นแผนแต่ละด้านหรือหลายด้านรวมกันก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท
และเมื่อได้รับ ความเห็ น ชอบจากคณะรัฐ มนตรี และรายงานต่อรัฐ สภาเพื่อทราบแล้ว ให้ ป ระกาศใน
ราชกิจ จานุ เบกษา และใช้ บั งคับ ต่อไป หน่ว ยงานของรัฐ ทุกหน่ ว ยมี ห น้าที่ดำเนิ นการให้ เป็นไปตาม
แผนการปฏิ รู ป ประเทศ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ รู ป ประเทศบรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ต ามระยะเวลาที่ ก ำหนดไว้ ใน
แผนการปฏิรูปประเทศ ให้เป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่จะกำกับดูแลและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยดำเนินการให้เป็นไปตามวรรคสาม
4. ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน ดังนั้น การพัฒนาประเทศ

๘

จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งมี ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ แ ละทุ ก ด้ า นการพั ฒ นาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการดําเนินงาน
อย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจําเป็นต้องมี
ทรัพยากรมนุ ษย์ ที่มีคุณ ภาพ มีความรู้ส มรรถนะ และทักษะที่ส อดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
สามารถรู้เท่ าทัน และปรับ ตัวให้ ส ามารถดํ าเนิ นชีวิตได้อย่างมีความสุ ข มีอาชีพ ที่มั่นคง สร้างรายได้
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจําเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อม
กัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของ
คนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความสําคัญกับการส่งเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ก้าวทั น โลก จากการต่ อ ยอดการพั ฒ นาบนพื้ น ฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่ งผลให้ เกิ ด การสร้ าง
ห่ วงโซ่มูล ค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์
จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนําไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน
โดยมีเป้าหมายการพัฒ นาประเทศคือ“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ
ในหลากหลายมิติ และการมีส่ ว นร่ วมของทุกภาคส่ วนในรูป แบบ“ประชารัฐ ” โดยประกอบด้ วย ๖
ยุทธศาสตร์
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเป้าหมายสำคัญในภาพรวมระยะ ๒๐ ปีที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความรักความสามัคคี
ปรองดองของคนในชาติตลอดถึงการปลุกจิตสํ านึกด้านความมั่นคงให้ เกิ ดขึ้นในประชาชนทุกระดั บ
การพั ฒ นาระบบงานด้ านการข่าวให้ มุ่งเน้น การบู รณาการข้ อมูล ข่าวสารด้ านความมั่น คงอย่างเป็ น
ระบบการพัฒนาปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และกลไกในการป้องกัน
และแก้ ไขปั ญ หาความมั่ น คงให้ มี เอกภาพ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ก ารบู ร ณาการการดํ า เนิ น งาน
อย่างแท้จริง โดยปัญหาความมั่นคงเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการแก้ไข ประกอบด้วย ปัญหาความมั่นคง
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์ สิน ปั ญหายาเสพติด ปัญ หาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์และปัญหาการทุจริตในระบบราชการ โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด
และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

๙

ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
เป้าหมายการพัฒนา
ตัวชี้วัด
▪ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน 1. ความสุขของประชากรไทย
2. ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
มีความสุข
3. ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมี
ส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความมั่นคง
4. บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคม
ระหว่างประเทศ
5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น
๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ
๒. ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
๓. พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
๔. บูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
๕. พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ให้
ความสำคั ญ กั บ การพั ฒ นากลไกขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จเพื่ ออนาคตที่ ส ามารถสร้ างมู ล ค่ าเพิ่ ม ได้ ทั้ งใน
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการและการท่องเที่ยว โดยให้ประเทศสามารถยกระดับการผลิตทาง
การเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น ขณะที่มีอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒ นาแล้ว ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่ งอนาคตรวมทั้งรักษาการเป็น
จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก ในขณะเดียวกันจำเป็นต้องพัฒนาปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ
ทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี
และโครงสร้างพื้น ฐานทางเศรษฐกิจ เพื่ออํานวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสิ นค้า
บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก และรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สู่อนาคต โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑๐

ตารางที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมายการพัฒนา
ตัวชี้วัด
▪ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ๑. รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ และการกระจายรายได้
เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ
๒. ผลิตภาพการผลิตของประเทศทั้งในปัจจัยการผลิตและ
ยั่งยืน
▪ ประเทศทไยมีขีดความสามารถในการ แรงงาน
๓. การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
แข่งขันที่สูงขึ้น
๔. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น
1. การเกษตรสร้างมูลค่า
2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่

4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จึงได้กําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันและการเสริมสร้าง
และยกระดับการพัฒนา ที่ให้ความสําคัญที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของการพัฒนาทุนมนุษย์และปัจจัยและ
สภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุ ม
ประกอบด้ ว ย การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต ควบคู่ กั บ การปฏิ รู ป ที่ สํ า คั ญ ทั้ ง ในส่ ว นของ
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อให้คนมีความดีอยู่ใน ‘วิถี’การดําเนินชีวิตและมีจิตสํานึกร่วม
ในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ และมีการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่ อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
มีก ารออกแบบระบบการเรี ย นรู้ ใหม่ การเปลี่ ยนบทบาทครูก ารเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพระบบบริห ารจั ด
การศึกษา และการพั ฒ นาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒ นาผู้ เรียนให้ สามารถกํากับการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับ ตนเองได้อ ย่ างต่อเนื่ องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ ว รวมถึ งความตระหนั กถึง
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายตลอดจนพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญา
แต่ละประเภท และการปฏิรูป ระบบเสริมสร้างความรอบรู้และจิตสํานึกทางสุขภาพ เพื่อให้ คนไทยมี
ศักยภาพในการจัดการสุ ขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
และเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ทั้ งการเสริม สร้ างครอบครัว ที่ เข้ ม แข็ งอบอุ่ น ซึ่ งเป็ น การ
วางรากฐานการส่งต่อเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาในช่วงอายุถัดไป โดยการส่งเสริมการเกิดที่
มีคุณภาพ การสร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมพัฒนาคน
การพั ฒ นาระบบฐานข้อมูล เพื่ อการพัฒ นาทรัพยากรมนุ ษย์ที่ มีความเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมู ล
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการเสริมสร้างศักยภาพ
การกี ฬ าในการสร้ างคุ ณ ค่ า ทางสั งคมและพั ฒ นาประเทศ ในการใช้ กิ จ กรรมนั น ทนาการและกี ฬ า

๑๑

เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐานรวมถึง
การพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ตารางที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมายการพัฒนา
ตัวชี้วัด
▪ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง พร้อมสำหรับ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดี
ของคนไทย
วิถีชีวิตศตวรรษที่ 21
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
▪ สังคมไทยมีสภาแวดล้อมที่เอื้อและ
การพัฒนา
สนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ประเด็น
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจสติปญ
ั ญา และสังคม
6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ

4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ได้กำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เน้นการตอบโจทย์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ เพื่อให้การเติบโตของประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนโดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม การกําหนดให้ภาคการเกษตรและครัวเรือนเป็นกลุ่มเป้าหมายของการปรับโครงสร้าง
และพฤติกรรม และการกระจายศู นย์กลางความเจริญเพื่ อให้ เกิดการสร้างงานในพื้นที่ เพื่อพลิกฟื้ น
โครงสร้างทางสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และช่วยลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และความมั่นคงของประเทศบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังเน้นการดึง
เอาพลังทางสังคมที่ประกอบด้วยภาคส่ วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ยั่งยืน
รวมทั้ งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของ
ประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถ
พึ่งตนเองและทำประโยชน์ แ ก่ครอบครัว ชุม ชน และสั งคมให้ นานที่ สุ ด โดยมีเป้ าหมายการพั ฒ นา
ตัวชี้วัด และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑๒

ตารางที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เป้าหมายการพัฒนา
ตัวชี้วัด
1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐ
▪ สร้างความเป็นธรรม และลดความ
ระหว่างกลุม่ ประชากร
เหลื่อมล้ำในทุกมิติ
2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน
▪ กระจายศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาค 3. ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็น
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี
ส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนา
4. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ
ประเทศในทุกระดับ
▪ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น
ในการพัฒนา การพึ่งพาตนเองและการ
จัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น
1. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม
4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึง่ ตนเองและการจัดการตนเอง

4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุ ทธศาสตร์ ชาติด้ านการสร้างการเติ บโตบนคุ ณภาพชี วิตที่ เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้ อมได้
น้ อมนํ าศาสตร์ ของพระราชาสู่ การพัฒ นาที่ยั่งยืน โดยยึดหลั ก ๓ ประการคือ “มีค วามพอประมาณ
มีเหตุผลมีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนําเป้าหมายของการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ทั้ง ๑๗ เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันดำเนินการเพื่อนําไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วน
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกั น ทั้ งภายในและภายนอกประเทศอย่ า งบู ร ณาการ โดยมี วิ สั ย ทั ศ น์ เพื่ อ ให้
ประเทศไทยเป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ที่ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต และสิ่ งแวดล้ อ มที่ ดี ที่ สุ ด ในอาเซี ย นภายใน
พ.ศ. ๒๕๘๐ จากหลั กการดังกล่าวข้างต้นทำให้ การพั ฒ นายุ ทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถูกดำเนินการบนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่า
จะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน
ไม่ ให้ ม ากหรื อน้ อ ยจนเกิน ไป อั น จะนํ าไปสู่ ค วามยั่งยืน เพื่ อ คนรุ่น ต่ อไปอย่ างแท้ จริง สอดคล้ องกั บ
แนวคิดหลักของแผน คือ เติบโต สมดุล ยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์ชาติด้านนี้ โดยมีเป้าหมาย
การพัฒนา ตัวชี้วัด และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑๓

ตารางที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการพัฒนา
ตัวชี้วัด
1. พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
▪ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
2. สภาพแวดล้อมและ
วัฒนธรรมให้คนรุน่ ต่อไปได้
▪ ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพือ่ ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับ
ลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ การฟื้นฟู
3. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
▪ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐาน
4. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีด
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
ความสามารถของระบบนิเวศ
▪ ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลัก
ของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น
1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง
5. พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ

4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐ
ที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนํานวัตกรรม
เทคโนโลยี ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ และระบบการทำงานที่ เป็ น ดิ จิ ทั ล เข้ ามาประยุ ก ต์ ใช้ อ ย่ างคุ้ ม ค่ า และ
ปฏิบั ติงานเทียบได้กับ มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลั กษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝัง ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้าง
จิตสํานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ
ชัดเจน มีเพียงเท่าที่จําเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การลดความ
เหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และ

๑๔

ไม่เลือกปฏิบัติการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม รวมทั้งต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
บุคลากรภาครัฐที่สามารถจูงใจและดึงดูดให้คนดีคนเก่งเข้ามาร่วมพลังการทำงานที่มีความมุ่งมั่นและ
มี แ รงบั น ดาลใจในการที่ จ ะร่ ว มกั น พลิ ก โฉมประเทศไปสู่ เป้ า หมายที่ พึ ง ประสงค์ โดยมี เป้ า หมาย
การพัฒนา ตัวชี้วัด และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ตารางที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมายการพัฒนา
ตัวชี้วัด
▪ ภาครัฐมีวัฒนธรรมทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ 1. ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ส่วนร่วมตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
2. ประสิทธิภาพของการบริการ
▪ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการ
ภาครัฐ
เปลี่ยนแปลง
3. ระดับความโปร่งใสการทุจริต
▪ ภาครัฐมีความโปร่งใส พร้อมปรับตัวหันต่อการเปลี่ยนปลง ประพฤติมิชอบ
▪ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 4. ความเสมอภาคในกระบวนการ
▪ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของ ยุติธรรม
ประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น
1. ภาครัฐที่ยดึ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว
โปร่งใส
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นท

5. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่ บ ทภายใต้ยุ ท ธศาสตร์ช าติ เป็ น ส่ ว นสำคั ญ ในการถ่ายทอดเป้ าหมายและประเด็ น
ยุทธศาสตร์ ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งได้คำนึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็น
ตัดข้ามยุทธศาสตร์ และการประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มี
ความสอดคล้ อ งไปใน ทิ ศ ทางเดี ย วกั น โดยแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ จ ะประกอบด้ ว ย
สถานการณ์ และแนวโน้ มที่เกี่ยวข้อง ของแผนแม่บท เป้าหมายและตัวชี้วัดในการดำเนินการซึ่งแบ่ง
ช่ว งเวลาออกเป็ น ๔ ช่วง ช่วงละ ๕ ปี รวมทั้ง กำหนดแนวทางการพั ฒ นา และแผนงาน/โครงการ
ที่สำคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ก าหนดไว้ใน ยุทธศาสตร์ชาติว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พั ฒ นาคนในทุกมิติและ ในทุกช่วงวัยให้ เป็นคนดี เก่ง และ
มีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้ อม และมีภ าครั ฐ ของประชาชนเพื่ อประชาชนและประโยชน์ ส่ ว นรวม”แผนแม่ บ ทภายใต้
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ยุท ธศาสตร์ช าติทั้ ง ๒๓ ฉบั บ เป็ น การกำหนดประเด็น ในลั กษณะที่ มีความบูรณาการและเชื่อมโยง
ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง และประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความซ้ำซ้อนกันระหว่างแผน
แม่บ ทฯ เพื่อให้ ส่วนราชการสามารถนำแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบั ติได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพและ
ป้องกันการเกิดความสับสน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีความสำคัญใน
การเป็ น แนวทางการพั ฒ นาและขับเคลื่ อนประเทศเพื่อให้ บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ และ
ถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่ อวันที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๖๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ฉบับ
แผนภาพที่ 1 โครงสร้างของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ฉบับ

ที่มา: สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 23 ฉบับ ประกอบด้วย
1. ประเด็ น ความมั่ น คง ประกอบด้ ว ย 5 แผนย่ อ ย ได้ แ ก่ 1) การรั ก ษาความสงบ
ภายในประเทศ 2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 3) การพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่ นคงกับอาเซียน และนานาชาติ 4) การบูรณาการ
ความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ นคงกั บอาเซี ยน และนานาชาติ และ 5) การพั ฒ นากลไกการบริ หารจั ดการ
ความมั่นคงแบบองค์รวม
2. ประเด็น การต่างประเทศ ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่ 1) ความร่ว มมือด้านความ
มั่น คงระหว่างประเทศ 2) ความร่ วมมื อด้ านเศรษฐกิจและความร่ วมมื อเพื่ อการพั ฒนาระหว่างประเทศ
3) การพัฒนาที่ ส อดคล้ องกับ มาตรฐานสากลและพันธกรณี ระหว่างประเทศ 4) การส่ งเสริมสถานะ
และบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก และ 5) การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ
3. ประเด็นการเกษตร ประกอบด้วย 6 แผนย่อย ได้แก่ 1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 2) เกษตรปลอดภัย
3) เกษตรชีวภาพ 4) เกษตรแปรรูป 5) เกษตรอัจฉริยะ และ 6) การพัฒนาระบบนิเวศของภาคเกษตร
4. ประเด็ น อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารแห่ ง อนาคต ประกอบด้ ว ย 6 แผนย่ อ ย ได้ แ ก่
1) อุต สาหกรรมชีวภาพ 2) อุตสาหกรรมและบริก ารทำงการแพทย์ ครบวงจร 3) อุตสาหกรรมและ
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บริ ก ารดิ จิ ทั ล ข้ อมู ล และปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ 4) อุ ตสาหกรรมต่ อ เนื่ อ งจากการพั ฒ นาระบบคมนาคม
5) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ และ 6) ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
5. ประเด็น การท่องเที่ยว ประกอบด้วย 6 แผนย่อย ได้แก่ 1) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม 2) การท่ องเที่ ย วเชิงธุรกิจ 3) การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
4) การท่ องเที่ ย วสำราญทางน้ ำ 5) การท่ องเที่ ยวเชื่อมโยงภูมิ ภ าค และ 6) ระบบนิ เวศสร้างความ
หลากหลายด้านการท่องเที่ยว
6. ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อจั ฉริยะ ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ได้แก่ 1) การพัฒนาเมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ 2) การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหาร
จัดการตำมแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
7. ประเด็นโครงสร้างพื้ นฐาน ระบบโลจิสติก ส์และดิจิทัล ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ได้แก่
1) โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นความคมนำคมและระบบโลจิ ส ติ ก ส์ 2) โครงสร้ างพื้ น ฐานด้ า นพลั งงาน
และ 3) โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
8. ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ ประกอบด้วย 4 แผนย่อย
ได้แก่ 1) สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทำงการเงิน 3) สร้างโอกาส
เข้าถึงตลาด และ 4) การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
9. ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิ เศษ ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ได้แก่ 1) การพัฒ นาเขตพัฒ นา
พิเศษภาคตะวันออก 2) การพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และ 3) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน
10. ประเด็ น การปรั บ เปลี่ ย นค่ า นิ ย ม และวั ฒ นธรรม ประกอบด้ ว ย 3 แผนย่ อ ย ได้ แ ก่
1) การปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี
2) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ และ 3) การใช้ชื่อและสื่อสารมวลชน
ในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม
11. ประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก่ 1) การพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 2) การพัฒนาวัยเรียน/วัยรุ่น 3) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ
วัยแรงงานและ 4) การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ
12. ประเด็ น การพัฒ นาการเรียนรู้ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ได้แก่ 1) ปฏิ รูป การเรีย นรู้
ที่ตอบสนองต่ อการเปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 2) การตระหนั กถึงพหุ ปั ญ ญาของมนุษ ย์ที่
หลากหลาย
13. ประเด็ น การเสริ ม สร้ า งให้ ค นไทยมี สุ ข ภาวะที่ ดี ป ระกอบด้ ว ย 5 แผนย่ อ ย ได้ แ ก่
1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 2) การใช้
ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 3) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 4) การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
และ 5) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ
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14. ประเด็ น ศั ก ยภาพการกี ฬ า ประกอบด้ ว ย 3 แผนย่ อ ย ได้ แ ก่ 1) การส่ ง เสริ ม
การออกกำลั งกายและกีฬ าขั้ น พื้ น ฐานให้ กลายเป็ น วิถีชี วิต และการส่ งเสริมให้ ป ระชำชนมี ส่ ว นร่ว ม
ในกิ จ กรรมออกกำลั ง กายกี ฬ าและนั น ทนาการ 2) การส่ งเสริ ม การกี ฬ าเพื่ อ พั ฒ นาสู่ ร ะดั บ อาชี พ
และ 3) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ
15. ประเด็นพลังทางสังคม ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ได้แก่ 1) การเสริมสร้างทุนทางสังคม
และ 2) การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
16. ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ได้แก่ 1) การยกระดับศักยภาพ
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ และ 2) การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
17. ประเด็ น ความเสมอภาคและหลั กประกั นทางสั งคม ประกอบด้ วย 2 แผนย่ อย ได้ แก่
1) การคุ้มครองทางสังคมขัน้ พื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ
18. ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่ 1) การสร้างการเติบโต
อย่ างยั่ งยื น บนสั งคมเศรษฐกิ จ สี เขีย ว 2) สร้างการเติ บ โตอย่ างยั่ งยืน บนสั งคมเศรษฐกิจ ภาคทะเล
3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 4) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ 5) การยกระดับ
กระบวนทัศน์ ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำหนดอนาคตประเทศ
19. ป ระเด็ น การบ ริ ห ารจั ด การน้ ำทั้ งระบ บ ป ระกอบ ด้ ว ย 3 แผน ย่ อ ย ได้ แ ก่
1) การพัฒ นาการจัดการเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ 2) เพิ่มผลิตภาพ
ของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ ำอย่างประหยัด รู้คุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มจำกการใช้น้ำให้ ทัดเทียมกับ
ระดับสากล และ 3) การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ
20. ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่
1) การพั ฒ นาบริ ก ารประชาชน 2) การบริ ห ารจั ด การการเงิน การคลั ง 3) การปรั บ สมดุ ล ภาครั ฐ
4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ และ 5) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
21. ประเด็ น การต่ อต้ านการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบ ประกอบด้ วย 2 แผนย่ อย ได้ แก่
1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 2) การปราบปรามการทุจริต
22. ประเด็ น กฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรม ประกอบด้ ว ย 2 แผนย่ อ ย ได้ แ ก่
1) การพัฒนากฎหมาย และ 2) การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
23. ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก่ 1) การวิจัยและ
พัฒ นานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 2) การวิจัยและพัฒ นานวัตกรรมด้านสังคม 3) การวิจัยและพัฒ นา
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และ 4) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน

๑๘

แผนภาพที่ 2 แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

6. แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ประกาศสานั กนายกรัฐ มนตรี เรื่อ ง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบั บปรับ ปรุง)
ลงวั น ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 (ราชกิ จ จานุ เบกษา เล่ ม ๑๓๘ ตอนพิ เศษ ๔๔ ง วั น ที่ ๒๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) กาหนดแผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน คือ ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการ
แผ่ น ดิ น ด้ า นกฎหมาย ด้ า นกระบวนการยุ ติ ธ รรม ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้ อ ม ด้ า นสาธารณสุ ข ด้ านสื่ อ สารมวลชน เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ด้านสั งคม ด้ านพลั งงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการศึกษา และด้านวัฒนธรรม กีฬา
แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากาหนดเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จาเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้
สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยมี
วัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ด้าน คือ ลดความเหลื่อมล้า ยกระดับคุณภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ดังเป้าหมาย กิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อน

๑๙

แผนภาพที่ 3 แสดงเป้าหมาย กิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อน

ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔, น. 296
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุงนี้ มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 5 กิจกรรม
คือ
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึก ปฏิบัติอย่างเต็ม
รูปแบบ นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน
กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของ สถาบันอุดมศึกษา
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน

๒๐

แผนภาพที่ 4 แสดงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2561-2565

ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๔ ง วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ น. 297.
แผนปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษาที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี โดยมี
วัตถุประสงค์การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาประกอบด้วย 4 ด้าน 1) ยกระดับคุณภาพของการจัด
การศึ ก ษา (enhance quality of education) 2) ลดความเหลื่ อ มล้ ำ ทางการศึ ก ษา (reduce
disparity in education) 3) มุ่งความเป็นเลิ ศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(leverage excellence and competitiveness) 4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการ
ใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัว ในการรองรับความหลากหลายของการจั ดการศึกษา และสร้างเสริม
ธรรมาภิบาล (improve Efficiency, agility and good governance)
7. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ก ำหนดหลั ก การสำคั ญ ในการประกาศนโยบายและจุ ด เน้ น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ดังนี้
1. สร้างความเชื่ อมั่น ไว้ว างใจให้ กับ สั งคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ เรียนและประชาชน โดยให้
ทุกหน่วยงานนำรูปแบบการทำงานโดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
ความรับผิดชอบ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร
ประชาชนและประเทศชาติ โดยให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านกลไก
การรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา
3. ดำเนิ น การตามนโยบายของกระทรวงศึก ษาธิการ ที่ ได้ป ระกาศและแถลงนโยบายไว้แล้ ว
เมื่ อ วั น ที่ 25 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2564 เพื่ อ มุ่ ง เน้ น ผลให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงของภาคการศึ ก ษา
ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ
นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย

๒๑

1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจาก
ภั ย คุ ก คามในชี วิ ต รู ป แบบใหม่ และภั ย อื่ น ๆ โดยมี ก ารดำเนิ น การตามแผนและมาตรการ
ด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งดำเนินการศึกษา
วิเคราะห์ วิจั ย ติ ดตามประเมิ น ผลการดำเนิ น การ และแสวงหาสถานศึก ษาที่ ดำเนิ น การได้ ดีเยี่ย ม
(Best Practice) เพื่อปรับปรุง พัฒนาและขยายผลต่อไป
1.2 เร่ ง ปลู ก ฝั ง ทั ศ นคติ พฤติ ก รรม และองค์ ค วามรู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยบู ร ณาการอยู่ ใ น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ ในเชิ งบวกและสร้ า งสรรค์ พร้ อ มทั้ ง หาแนวทางวิ ธี ก ารปกป้ อ งคุ้ ม ครองต่ อ สถานการณ์
ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลั กษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต
1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุ กหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
2.1 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษานำหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า ง
เต็มรูปแบบ เพื่อสร้างสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน
2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง
ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้ง
การเรียนรู้ ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้คำปรึกษาแนะนำ
2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ
สู่การปฏิบัติ ในชั้นเรียน เพื่อสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะ
ความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ
2.4 พั ฒ นาทั ก ษะดิ จิ ทั ล และภาษาคอมพิ ว เตอร์ (Coding) สำหรั บ ผู้ เรี ย นทุ ก ช่ ว งวั ย
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่
2.5 พั ฒ นารู ป แบบการจัดการเรีย นการสอนประวัติศ าสตร์ หน้ าที่ พ ลเมื องและศีล ธรรม
ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น
และการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลาย
และแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอน
คุณภาพสูงรวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน
2.7 ส่งเสริมการให้ความรู้ และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับ
ผู้เรียน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออม
แห่ งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุ งศรี อ ยุ ธ ยา ธนาคารออมสิ น สหกรณ์ ฯลฯ ผ่ า นกระบวนการเรีย นรู้
โครงการ และกิ จ กรรมต่ าง ๆ และการเผยแพร่สื่ อ แอนิ เมชั น รอบรู้ เรื่อ งเงิ น รวมทั้ งส่ งเสริม ให้ เกิ ด
การลงทุนเชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้น
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2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น
จูงใจ ให้ เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ ด้วยเทคโนโลยีทั นสมัย มุมจัดกิ จกรรมเชิงสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ของผู้เรียน หรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้
ด้านต่างๆ ที่ผู้เรียนและประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการ
เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ ( Credit Bank)
ได้ รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อนที่มีบริการลักษณะบ้านสวนกาแฟเพื่อการเรียนรู้ เป็นต้น
2.9 ส่ งเสริมสนั บ สนุ น สถานศึกษาให้ มีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติไปใช้
ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน
3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย
3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่งต่อ
ไปยังสถานศึกษาในระดับ ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อป้องกันเด็กตกหล่นและ
เด็กออกกลางคัน
3.2 ส่ งเสริมสนั บ สนุ น ให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา
เพื่ อ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งรอบด้ า น มี คุ ณ ภาพ ตามศั ก ยภาพ ตามวั ย และต่ อ เนื่ อ งอย่ า งเป็ น ระบบ
โดยบูรณาการร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.3 พั ฒ นาข้ อ มู ล และทางเลื อ กที่ ห ลากหลายให้ กั บ ผู้ เรี ย นกลุ่ ม เป้ า หมายพิ เศษ และ
กลุ่มเปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม
3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) และ
การเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home–based Learning)
4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
4.1 พั ฒ นาหลั ก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษา และหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น แบบโมดู ล (Modular
System)มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษา
ทั้ งในระบบนอกระบบและระบบทวิ ภ าคี รวมทั้ งการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบต่ อ เนื่ อ ง (Block Course)
เพื่ อ สะสมหน่ ว ยการเรี ย นรู้ (Credit Bank) ร่ วมมื อกั บสถานประกอบการในการจั ดการอาชี วศึ กษา
อย่างเข้มข้นเพื่อการมีงานทำ
๔.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับสมรรถนะ
กำลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่ อนความเป็นเลิศทางการ
อาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยความร่ว มมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิต
กำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill
และ New skill เพื่ อ ให้ ทุ กกลุ่ ม เป้ าหมายมี การศึ ก ษาในระดับ ที่ สู งขึ้น พร้อมทั้ งสร้างช่อ งทางอาชี พ
ในรู ป แบบหลากหลายให้ ครอบคลุ มผู้ เรีย นทุ กกลุ่ ม เป้ าหมาย รวมทั้งผู้ สู งอายุ โดยมีการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.4 ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาแบบทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษา (V-NET)
ตามสมรรถนะ ที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการนำผลการทดสอบไปใช้คัด เลือกเข้าทำงาน ศึกษาต่อ
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ขอรับประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ (English Competency)
4.5 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุ รกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพ และ
การเป็นผู้ประกอบการ และพัฒ นาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการส่งเสริม และพัฒนา
ผู้ ป ระกอบการด้ านอาชี พ ทั้ งผู้ เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาและประชาชนทั่ ว ไป โดยเชื่ อ มโยงกั บ กศน. และ
สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่
4.6 เพิ่มบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒ นาผู้ ประกอบการและกำลั งแรงงาน
ในภาคเกษตร โดยเฉพาะกลุ่ มเกษตรกรอัจ ฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่ ม ยุ ว เกษตรกรอั จฉริย ะ
(Young Smart Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยเพื่อการมีงานทำ โดยบูรณาการ
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสถาบันสังคมอื่น
4.8 พัฒ นาหลักสูต รอาชีพสำหรับ กลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชนที่
สอดคล้องมาตรฐานอาชีพ เพื่อการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิ
แห่ ง ชาติ รวมทั้ ง สามารถนำผลการเรี ย นรู้ แ ละมวลประสบการณ์ เที ย บโอนเข้ า สู่ ก ารสะสม
หน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้
5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
5.1 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การดำเนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น วิ ท ยฐานะแนวใหม่
Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA)
5.2 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การดำเนิ น การ พั ฒ นาสมรรถนะทางด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ตาม
กรอบระดั บ สมรรถนะดิ จิ ทั ล (Digital Competency) สำหรับ ครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา
5.3 พัฒ นาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบ
อาชีพ และการดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล
5.4 พั ฒ นาขี ด ความสามารถของข้ าราชการพลเรือ นในสั งกั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้ มี
สมรรถนะ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต
5.5 เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับ
การให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม
6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล
6.1 ขับ เคลื่อนการพั ฒ นาระบบราชการ ๔.๐ ด้วยนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาเป็ น กลไกหลั กในการดำเนิ น งาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปั นข้อมูล (Sharing
Data) การส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
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6.2 ปรับ ปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีส ารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง
6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความจำเป็น
และใช้พื้นที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ
6.4 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในตำแหน่งและสายงานต่าง ๆ
6.5 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การดำเนิ น งานของส่ ว นราชการให้ เป็ น ไปตามกลไกการประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ
เร่ งรั ด การดำเนิ น การจั ด ทำกฎหมายลำดั บ รองและแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ เพื่ อ รองรั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รบั ทราบอย่างทั่วถึง
๘. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้จัดทำขึ้นให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 13 (ร่ าง) นโยบายและแผนระดั บชาติ ว่ าด้ วยความมั่ นคงแห่ งชาติ แผนการปฏิ รู ปประเทศ
(ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับประเด็นการพัฒนาที่ต้องเร่ง
ดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ 13 หมุดหมายการพัฒนาตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
เพิ่ มศักยภาพของประเทศไทยในการรับมือกับความเสี่ ยงที่อาจส่ งผลกระทบที่ รุนแรง ควบคู่กับการให้
ความสำคัญประเด็ นการพัฒนาตามแผนย่ อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนา
ภายใต้ (ร่ าง) นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยความมั่ น คงแห่ งชาติ และกิ จ กรรมปฏิ รู ป ตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 13 ด้าน รวมทั้งนโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่ น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็ นประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ว ยการพัฒ นาตามหลั กปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีหลักการสำคัญ ดังนี้
1. กำหนดโครงสร้ า งยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 25646ตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ รายจ่ายเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
2. นำเป้าหมาย ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมาย ตัว ชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้
ยุท ธศาสตร์ช าติ มากำหนดไว้ภ ายใต้ยุท ธศาสตร์จัดสรรฯ ในแต่ล ะด้าน เพื่อแสดงให้ เห็ นเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของแผนในแต่ละระดับที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. นำแผนย่อย 85 ประเด็น ภายใต้แผนแม่บทฯ 23 ประเด็น และแผนการปฏิรูปประเทศ
13 ด้าน มากำหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน พร้อมทั้งนำเป้าหมาย ตัวชี้วัด
ของแผนดังกล่าวมากำหนดไว้ภายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายที่ต้องการ
บรรลุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และตัวชี้วัดที่สามารถติดตามผลได้
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4. นำประเด็นสำคัญของ 13 หมุ ดหมาย ภายใต้ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่ต้องเร่ง
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ต้องการบรรลุมากำหนด
เป็นจุดเน้นการพัฒนาที่ต้องให้ความสำคัญลำดับสูง ควบคู่กับนำแนวทางการพัฒ นาภายใต้แผนย่อย
ของแผนแม่ บ ทฯ ประเด็ น การพั ฒ นาภายใต้ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับ ชาติว่าด้ว ยความมั่น คง
แห่งชาติ และกิจกรรมปฏิรูปที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มากำหนดเป็นนโยบายการ
จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำโครงการรับประเด็นดังกล่าว
ซึ่งรวมถึงโครงการสำคัญปี 2566 ที่ส่งผลต่ อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย
6 ยุทธศาสตร์และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ มีสาระสำคัญสรุป ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บทการดำเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 13
1) การพัฒ นาความรู้และการปรับตัวรับมือกับภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การพัฒ นาเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติ การสร้ างระบบประกันภั ยและปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การพัฒ นาระบบเตือนภัย ระบบข้อมูล ควบคู่กับการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2) พัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติ รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ และนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย สร้างจุดยืนในบริบทโลกใหม่
โดยรักษาสมดุลกับมิตรประเทศ สนับสนุนบทบาทประเทศไทยในการเป็นผู้นำกลุ่ม CLMVT และบูรณาการ
แนวทางสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศทุ ก ระดั บ พั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ ท างการค้ า การลงทุ น
การสร้างฐานเศรษฐกิจในบริบ ทโลกใหม่ พัฒ นากฎหมายและแนวปฏิบัติที่ยกระดับไทยสู่มาตรฐาน
ระหว่างประเทศทุกด้านการดำเนินการตามแผนแม่บทมุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาและเสริมสร้างการเมือง
ในระบอบประชาธิป ไตย การป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติด ตั้ งแต่ ต้น น้ ำ - กลางน้ ำ - ปลายน้ ำ
การป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาการค้ามนุษย์แบบบูรณาการการบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความมั่น คงทางไซเบอร์การรัก ษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและในพื้นที่ชายแดน
ส่งเสริมการป้องกันอธิปไตยทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อม
เผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง พัฒ นาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบจัดการภัย
พิ บั ติ บู ร ณ าการกลไกการบริ ห ารจั ด การความมั่ น ค ง ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ
ด้ านความมั่ น คง เศรษฐกิ จ และสั งคม สนั บ สนุ น ความร่ว มมื อ ทางการพั ฒ นาที่ จะนำไปสู่ ก ารเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
ส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก พร้อมทั้งการพัฒนาด้านการต่างประเทศ
ให้มีเอกภาพและมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วน
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1.2 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ต ามแผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการเมื อ ง ส่ งเสริ ม ความรู้
ทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างความ
สามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง และปรับปรุงโครงสร้างและ
เนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.1 ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ตามแผนย่ อยของแผนแม่ บทการดำเนิ นการตาม (ร่าง) แผนพั ฒนาฯ
ฉบับที่ 13
1) ส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืนที่ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและการพัฒนา
ที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น ลดต้นทุนการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การขอรับรองมาตรฐานต่าง ๆ สนับสนุนเอกชนในการเชื่อมโยงผลผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่
อุป ทานสิ น ค้าเกษตรสร้ างมูล ค่า รวมถึงทำข้อตกลงให้ มาตรฐานสิ นค้าเกษตรของไทยเป็ นที่ยอมรับ
ในต่างประเทศจัดทำแผนที่นำทางในการพัฒ นา ส่งเสริมการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ผลิตจาก
วัตถุดิบทางการเกษตรของเหลือ ทั้งจากกระบวนการผลิตภาคเกษตรและผลพลอยได้อื่น พัฒ นาและ
ทำธุรกิจผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมูลค่าเพิ่มสูงที่มีศักยภาพทางการตลาดในอนาคต ส่งเสริมให้ผู้บริโภค
เลือกใช้และบริโภคสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่ปลอดภัย คุณภาพสูง และได้มาตรฐาน รวมทั้ง
สนับสนุนให้ส่วนราชการใช้สินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปที่ได้คุณภาพ ส่งเสริมให้เกษตรกรประยุก ต์ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม กระบวนการผลิตที่ห ลากหลาย พัฒ นาต่อยอดองค์ความรู้ทั กษะ
ในการบริหารจัดการฟาร์ม การดำเนินธุรกิจการเกษตรในยุคดิจิทัล พัฒนาระบบนิเวศการเกษตร อาทิ
ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมไปสู่การผลิตสินค้าเกษตรที่มีมู ลค่าเพิ่มสูง พัฒ นา
ระบบคลังข้อมูลด้านการเกษตรให้เชื่อมโยงกันเป็นข้อมูลเปิดที่สามารถเข้ าถึงได้และสนับสนุนบทบาท
สถาบันเกษตรกร เป็นต้น
2) พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตที่มุ่งเน้นให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่ วนร่วมในการลงทุน ผลักดันให้เกิดความ
เชื่อมโยงกับ สาขาเศรษฐกิจ อื่น /สนับสนุนเอกชนให้ มีส่ว นร่วมในการยกระดับบริการทางการแพทย์
บนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
และสุขภาพ ส่งเสริมบริการทางการแพทย์ที่สร้างมูลค่า ทางเศรษฐกิจ พัฒนาฐานการผลิตและสนับสนุน
การจั ด ตั้งโรงงานต้น แบบเภสั ช ชีว ภั ณ ฑ์ ยา สมุ น ไพร และวัค ซี น รวมทั้ งยกระดั บ ศูน ย์ ท ดสอบและ
การประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ สนับสนุนการพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ การลงทุน
และการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานออกสู่ตลาด/ส่งเสริมการขับเคลื่อนสั งคมและเศรษฐกิจไทยด้วย
ดิจิทัล พัฒ นาต่อยอดฐานอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิก ส์ และดิจิทัล สนับสนุนการลงทุนที่มุ่งเน้น
การพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน้ำที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการส่ งออกผลิ ตภัณ ฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้ าและอุ ปกรณ์ อิ เล็ กทรอนิกส์อัจฉริยะ
สนับสนุนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 5G
เพื่ อลดต้น ทุน การผลิต บู รณาการความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ดึงดูดและ
พัฒ นาให้ เกิดการลงทุ น ต่ อยอดฐานอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็ กทรอนิ กส์ และอุตสาหกรรมดิจิทั ล จาก
ต่างประเทศ/ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในภาคส่วนต่าง ๆรวมถึงระบบขนส่งสาธารณะ การดัดแปลง
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รถเก่ ามาเป็ น ยานยนต์ ไฟฟ้ า ขยายตลาดยานยนต์ ไฟฟ้ า และรัก ษาฐานการส่ งออกไปต่ างประเทศ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้ า การสร้างฐานการผลิตแบตเตอรี่และชิ้นส่วนสำคัญ
สนั บ สนุ น สุ ดยอดผลิ ตภั ณ ฑ์ ของไทย (Product Champion) พั ฒ นาศั กยภาพผู้ ป ระกอบการเดิ ม ให้
ปรับเปลี่ยนไปสู่สายการผลิตของยานยนต์ไฟฟ้าและการปรับตัวต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจ การให้สิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม การลงทุน การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งการร่วม
ลงทุ น ระหว่ า งผู้ ป ระกอบการไทยกั บ ต่ า งประเทศ/เยี ย วยาผู้ ได้ รับ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นผ่ า น
อุตสาหกรรม ส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดเข้าถึงดอกเบี้ยต่ำสนับสนุน
การลงทุ น โครงสร้ างพื้ น ฐานยานยนต์ ไฟฟ้ า และปรับ ปรุงกฎหมาย ระเบี ยบ ให้ เอื้ อ ต่ อการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า จัดทำแผนพัฒนาด้านมาตรฐานสถานประกอบการยานยนต์ไฟฟ้า และการ
ต่อยอดศูนย์ทดสอบยางล้อแห่งชาติ พัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานระหว่างประเทศ ส่งเสริมการลงทุนวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมบริการ
ดิจิ ทั ล สนั บ สนุ น การลงทุ น เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของตลาดทั้ งภายในประเทศและภู มิ ภ าค
อาเซียน ผ่านการให้สิทธิป ระโยชน์ ในรูปแบบที่เหมาะสม พัฒ นากำลังคนเพื่อรองรับการปรับตัวทาง
เทคโนโลยีในอนาคต แก้ไขกฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดึงดูดนักลงทุน และแรงงานทักษะสูง
ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมบริการดิจิทัล ตลอดจนส่งเสริมกลไก
ตลาดเงิน ตลาดทุน ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนผลักดันให้เกิดการลงทุนในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบนฐานความหลากหลายและวัฒ นธรรม สนับสนุน
ผู้ ป ระกอบการและสตาร์ ท อั พ ประยุ ก ต์ ใช้ แ นวคิ ด เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ เอกลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างรายได้
จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม พัฒนาแหล่งและบริการการท่องเที่ยวในเมืองรอง
พัฒ นาการท่องเที่ยวตามแนวคิดโมเดลอารมณ์ดีมีความสุข ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเอกชนและ
ธุรกิจรายย่อยในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบให้เอื้อต่อ
การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการลงทุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนและภาครั ฐ /
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น การท่องเที่ยวเพื่อการจัดประชุม เพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุม
นานาชาติ และการจัดแสดงสินค้า (MICE) / ปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจ / พัฒนา
เมืองสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อสร้างแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ
สากล ต่อยอดให้เกิดสินค้าใหม่ พัฒนาการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่ ม ผู้ เกษี ย ณอายุ และกลุ่ ม พำนั กระยะยาว เป็ น ต้น /ส่ งเสริม การท่ อ งเที่ ย วทางน้ ำ ทั้ งเรือสำราญ
เรือยอร์ช และเรือร่องแม่น้ำ โดยจัดทำแผนพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน /ส่งเสริมการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนตามแนวคิดการพัฒ นาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) การบริหารจัดการในแหล่ ง
ท่องเที่ยวและสถานประกอบการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ปรับปรุงระบบ
การจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกด้า นการท่องเที่ยวให้มีความเป็นเอกภาพ น่าเชื่อถือและทันสมัย พัฒนาระบบ
ฐานข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ส ำหรั บ ข้ อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วและบู รณาการความร่ว มมื อ ระหว่างหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ปรับ ปรุงกฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อเทคโนโลยีด้านการท่อ งเที่ ยวส่ งเสริมสวรรค์
แห่งการช้อปปิ้ง โดยสนับสนุนให้มีกลุ่มสินค้าที่ระลึกประจำชาติตลอดจนยกระดับการพัฒนาทักษะและ
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ศักยภาพบุ คลากรภาคการท่ องเที่ ยว รวมถึ งอำนวยความสะดวกให้ บุ คลากรเข้ าสู่ ระบบฐานข้ อมู ล
ของภาครัฐ และมีการขึ้นทะเบียนแรงงานภาคการท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง
4) พัฒ นากลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสั งคม
รวมทั้งสนับสนุนการเพิ่มบทบาท การขยายเครือข่ายของวิสาหกิจเพื่อสังคมในการพัฒนาพื้นที่และเมือง
ยกระดับความสามารถทางการเงินการคลังและการจัดการการลงทุนในระดับพื้นที่ ส่งเสริ มการเข้าถึง
ระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมือง การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายชุมชนเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนกลุ่ มเปราะบางพัฒ นาและประเมินความพร้อมด้านดิจิทัล ของเมืองให้ พร้อมต่อการยกระดับ
เป็ นเมืองอัจฉริยะ รวมทั้งสนับ สนุ นปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุนในพื้นที่/พัฒ นาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพือ่ การพัฒนาพื้นที่และเมืองร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีการเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูล ปรับปรุง
กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การพั ฒ นาเมื อง ตลอดจนพั ฒ นาระบบตรวจสอบ ติ ดตาม และประเมิ นผล
การพัฒนาพื้นที่เมือง
5) พัฒ นาระบบขนส่งทางรางเพื่อลดต้นทุนโลจิสติก ส์ รวมทั้งเพิ่ มศักยภาพระบบ
ขนส่งทางน้ำพัฒนาข้อมู ลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งทางด้านกายภาพและการบริหารจัดการ ผลักดัน
การแก้ ไขข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานสากล พั ฒ นาระบบคมนาคมและโลจิ ส ติ ก ส์
โดยบูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเข้ากับเส้นทางใน CLMVT และจีน สนับสนุนให้มีแผนการลงทุน
ศูนย์โลจิสติกส์ ส่งเสริมการดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์ และระบบดิจิทัลของเมืองให้ครอบคลุม รองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมระบบขนส่งมวลชน ระบบขนส่งสาธารณะ และ
การใช้ยานพาหนะที ่ใช้พลังงานสะอาดและประหยัดพลังงาน/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้มี
ความพร้อมต่อปริมาณการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและนวัตกรรมประหยัด
พลังงานในครัวเรือน พัฒนาระบบข้อมูลการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้งาน รวมทั้งสนับสนุน
การใช้นวัตกรรมประหยัดพลังงานที่มีราคาที่เหมาะสม ตลอดจนสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลแก่ประชาชน
ในการใช้เทคโนโลยีพลังงานที่มีประสิทธิภาพและช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว/ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ด้านสมาร์ทกริดเพื่อการบริหารจัดการแบบบูรณาการพัฒนาให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการ
โครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการของภาครัฐเพิ่มขึ้น สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการดำรงชี พ รวมทั้ ง สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นนโยบายความเป็ น เจ้ า ของอธิ ป ไตยทางข้ อ มู ล
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากแพลตฟอร์มที่ทำธุรกิจจากข้อมูลของคนไทย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางดิจิทัลที่จะสนับสนุนให้ไทยสามารถใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ตลอดจนส่งเสริม
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เข้าถึงได้ทั้งในด้านพื้นที่และราคา
6) เสริ ม สร้ างความรู้พื้ น ฐาน พร้อ มทั้ งให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ละสิ่ งจูงใจให้ วิส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่ อม (SME) ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติในการบริหาร
จัดการการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการให้บริการ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง SME ภายใน
สาขาและกับรายใหญ่ภายในห่ วงโซ่อุปทาน เสริมสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะที่มีความสามารถในการ
สร้างและใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมตลอดกระบวนการผลิ ตและบริการการจัดการและการตลาด/
ส่งเสริ มสถาบั น การเงิน เฉพาะกิจให้ มีมาตรการสินเชื่อและค้าประกันสิ นเชื่อที่ชัดเจนสำาหรับ SME
โดยเฉพาะวิ ส าหกิ จ รายเล็ ก และรายย่ อ ย ส่ งเสริ ม การใช้ ข้ อ มู ล ธุ ร กิ จ และร่ อ งรอยดิ จิ ทั ล (Digital
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Footprint) ในการพิจารณาการปล่อยสินเชื่อให้กับ SME ส่งเสริมให้ SME ระดมทุนผ่านตลาดทุนหรือ
ทางเลือกที่หลากหลาย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ SME หรือสตาร์ทอัพในสาขาด้านการเงินขยายและต่อยอด
ธุรกิจในการเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกที่เหมาะสม/พัฒนาแพลตฟอร์มการค้าระหว่างประเทศให้ SME
ทั่วไปเข้าถึงได้รวมทั้งเร่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการส่งออกใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า
เร่งปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจและสร้างให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่าง
SME กับผู้ประกอบการรายใหญ่ รวมถึงเพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านระบบมาตรฐานให้ SME สามารถเข้าถึงได้ด้วยต้นทุนต่ำ จัดให้มี Single ID และส่งเสริมให้ SME
ใช้ในการทำธุรกรรมผ่านระบบ ดิจิทัลพร้อมทั้งพัฒ นาพอร์ททัลกลางเชื่ อมโยงข้อมูลของ SME เข้ากับ
ระบบการให้บริการภาครัฐ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ได้พัฒนาระบบ
คลังข้อมูลสำหรับ ให้ บริการเป็ นระบบออนไลน์และระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร ผ่อนคลาย
ข้อจำกัดด้านการระดมทุน และส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจสตาร์ทอัพสู่ตลาดโลก รวมทั้งพัฒนาระบบ
ส่งต่อการให้ความช่วยเหลือและขยายการให้บริการพัฒนาธุรกิจที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจ
7) พั ฒ นาพื้ น ที่ เขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออกให้ เติ บ โตอย่ า งสมดุ ล และยั่ งยื น
เพื่ อ เป็ น ฐานอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารที่ ใช้ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมขั้ น สู ง โดยส่ งเสริ ม การลงทุ น
ในโครงสร้างพื้ นฐาน อาทิโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง บริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์
เป็ น ต้น การลงทุน และการจ้ างงานในพื้ นที่ รวมทั้ งการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง / ส่ งเสริม
การลงทุ น พั ฒ นาพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคใต้ โ ดยลงทุ น สร้ า งท่ า เรื อ และสะพานเศรษฐกิ จ
(Land Bridge) ที่จังหวัดชุมพร และระนอง เพื่อให้ ไทยเป็นประตูการค้าที่สำคัญ (Gateway) รวมถึง
พัฒ นาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพ อาทิ ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรังและสตูล / ส่งเสริมการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนพื้นที่ที่มศี ักยภาพและเขตพัฒนาพิเศษ ตามเส้นทางสำคัญ และ
เชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนและการค้าชายแดน
8) สนั บ สนุ น การวิจัย พั ฒ นาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิ ตและแปรรูป แบบ
มุ่งเป้าพร้อมทั้งส่งเสริมและขยายผลงานวิจัยจากหน่วยงานวิจัย อาทิ มหาวิทยาลัย สถาบันอาชีวศึกษา
ภาคเอกชน เป็นต้น ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไร้คนขับ
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ใช้โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของภาครัฐที่สร้าง
ขึ้ น ตลอดจนจั ด ทำระเบี ย บรองรั บ การวิจั ย และพั ฒ นายานยนต์ ที่ ป ล่ อ ยมลพิ ษ เป็ น ศู น ย์ และการ
ปรับเปลี่ยนให้ใช้ระบบไฟฟ้าและระบบการขับขี่แบบอัตโนมัติ/ ส่งเสริมการวิจัยเทคโนโลยีและพัฒนา
แพลตฟอร์มสนับสนุนธุรกิจรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ ส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยี
นวัตกรรมต้นแบบโมเดลธุรกิจ และกลไกความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างครบวงจร สนับสนุน
การลดและหมุน เวีย นการใช้ท รั พยากรและเพิ่ มมูล ค่าของเสี ยส่ งเสริมเทคโนโลยีการกัก เก็บ ดักจั บ
ก๊าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ในภาคพลั งงานและภาคอุต สาหกรรม สร้างความร่ว มมือ ในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีกับต่างประเทศ สนั บสนุน การสร้างบุคลากร นักวิ จัย รวมทั้งสนับสนุน ให้ มีการศึกษาวิจัย
ด้านภัยธรรมชาติ สร้างบุคลากรด้านการวิจัยที่มีความรู้ข้ามศาสตร์มีทักษะการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีนวัตกรรม ดิจิทัลทางการแพทย์ สร้างนิเวศการวิจัยให้เอื้อต่อการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม
มาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจั ยพัฒนาระหว่างประเทศ พัฒนาบุคลากร
การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ มีคุณ ภาพ ผลิตบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
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เพื่อตอบสนองการแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ส่งเสริมให้ สถาบันอุดมศึกษาท างานพร้อมกับ
นักวิจัยและผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ โดยการเชื่อมโยงระบบและกลไกการทำงานวิจัยของเครือข่ายวิจัย
กั บ ศู น ย์ ค วามเลิ ศ ในต่ า งประเทศการดำเนิ น การตามแผนแม่ บ ทพั ฒ นาการเกษตร ได้ แ ก่
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และการพัฒนา
ระบบนิ เวศการเกษตร ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารแห่ งอนาคต ได้ แ ก่ อุ ต สาหกรรมชี ว ภาพ
อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งจากการพั ฒ นาระบบคมนาคม อุ ต สาหกรรมความมั่ น คงของประเทศและ
การพัฒ นาระบบนิ เวศอุต สาหกรรมและบริการแห่ ง อนาคต ส่ งเสริมการท่ อ งเที่ ยว ได้แก่ ท่ องเที่ ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒ นธรรม เชิงธุรกิจ เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ท่องเที่ยวสำราญ
ทางน้ำท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาระบบนิเวศและปัจจัยแวดล้ อมให้เอื้อต่อการท่องเที่ยว
การพั ฒ นาพื้ นที่ และเมื องน่ าอยู่ อั จฉริยะ การพั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานด้ านคมนาคม ระบบโลจิ สติ กส์
พลังงานและดิจิทัล การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ การพัฒนา
เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ ได้ แ ก่ เขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออก พื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคใต้ และ
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
2.2 ประเด็น ยุ ทธศาสตร์ตามแผนการปฏิ รูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการสร้าง
เกษตรมูลค่าสูง และส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ส่งเสริม SME ในการปรับตัวเพื่ อรองรับ
การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ผลักดันการเป็น
ศูน ย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภ าคด้านพลังงาน สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อนุมัติ
อนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง การพั ฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติสนับสนุนการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) หน่วยงานภาครัฐ ผลักดันการพัฒนา
ปิโตรเคมีระยะที่ ๔ เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่
(New S-Curve) สนับสนุนการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิ จก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้
เป็น สินค้าทางวัฒ นธรรมที่กลับ มาสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้ กับท้องถิ่นผ่านการทำงาน
แบบบู ร ณาการ โดยใช้ พื้ น ที่ เป็ น ตั ว ตั้ ง (Area Base) และพั ฒ นาเศรษฐกิ จชุ ม ชนบนฐานวัฒ นธรรม
อย่างเป็นระบบ
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บทการด าเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 13
1) พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการรอบด้าน
พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่จำเป็น รวมทั้งพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ปฏิรูประบบอุดมศึกษาและ
ส่งเสริมบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ถดถอยจากผลกระทบการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมทั้งกระจาย
โอกาสการพั ฒ นาสมรรถนะให้ กั บ แรงงานทุ กกลุ่ ม พั ฒ นาระบบข้ อมู ล เพื่ อการวางแผนและพั ฒ นา
กำลั งคน สร้างกลไกรวบรวมกำลั งคนที่มีส มรรถนะสู งเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้ ง
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พัฒ นาผู้ สู งอายุ ให้ เป็ น พลเมืองที่มีคุ ณ ค่าของสั งคม ตลอดจนพั ฒ นาความตระหนักรู้และสมรรถนะ
ที่จำเป็นของผู้เรียนระดับพื้นฐาน
2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เอื้อต่อรูปแบบวิถีชีวิตปกติ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลและสารสนเทศมาใช้สนับ สนุนบริการทางการแพทย์ และพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
ดิจิ ทัล ให้ ครอบคลุ มทั่ วถึง เพิ่ มขีด ความสามารถด้านการศึ กษา วิจัย และเทคโนโลยี ทางการแพทย์
รวมทั้งส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการศึกษาทางการแพทย์ พัฒนาต่อยอดประโยชน์จากการจัดประชุม
วิชาการทางการแพทย์ส่งเสริมมาตรการจูงใจและสิทธิประโยชน์แก่สถาบันชั้นนำและบุคลากรระดับ
นานาชาติในการร่วมพัฒนามาตรฐานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ส่งเสริมการพัฒนา
และนำเข้าบุคลากรทางการแพทย์การกระจายกำลังคนด้านสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในพื้นที่ห่างไกล ตลอดจนส่งเสริมระบบเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพในการจัดการภาวะฉุกเฉินการ
ดำเนินการตามแผนแม่บทปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมด้วยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
การมีจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดีเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ
การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิตเน้นสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย
วัยเรี ยน/วั ยรุ่ น วั ยแรงงาน และวั ยสู งอายุ การพั ฒ นาการเรียนรู้ โดยการปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นรู้
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพการกีฬา
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพคนเพื่อเป็น พลั งในการขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจด้านสาธารณสุข พัฒ นาการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดั บชาติและโรคอุบัติใหม่พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อสำหรับประชาชน
และผู้ป่วย พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาลการรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการ
ดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุ ขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรมด้านสื่อ สารมวลชน เทคโนโลยีส ารสนเทศ
ส่ งเสริ ม การยกระดั บ การรู้ เท่ า ทั น สื่ อ ด้ านสั งคม ส่ งเสริม ให้ มี ระบบการออมทั้ งภาคสมั ค รใจและ
ภาคบังคับแก่แรงงานทั้งในและนอกระบบด้านการศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนากลไกและระบบการผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน สนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
และระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน และส่งเสริม
บทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุ นการพัฒนาประเทศไทยออก
จากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ส่งเสริมการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม มีจริยธรรมและค่านิยมที่ดีส่งเสริมการออกกำลังกาย
และเล่ นกีฬาในชุมชนเมื องและท้องถิ่น พัฒ นาระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศที่เชื่อมโยง
ข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาการบริหารจัดการศักยภาพบุคลากร
ของประเทศในด้านทักษะดิจิทัล ให้กับคนทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสม
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๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บทการดำเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 13
1) เพิ่มการเข้าถึงบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พัฒนาที่พัก
อาศัยให้ผู้สูงอายุได้อยู่อาศัย พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลังของสังคม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์
ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตลอดช่วงชีวิตสู่คนรุ่นหลัง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ
แก่คนวัยอื่น ๆรวมทั้งพัฒนานวัตกรรมรองรับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ
2) ยกระดั บ ความสามารถในการดำเนิ น ธุ รกิ จเพิ่ ม มู ล ค่ าของสหกรณ์ การเกษตร
กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการห่วงโซ่อุปทานในระดับพื้นที่ สนับสนุน
เทคโนโลยีในการกระจายสินค้าและบริการ พัฒนาศักยภาพของครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น โดยสร้างโอกาส
ในการประกอบอาชี พ ส่ ง เสริ ม บทบาทของหน่ ว ยงานส่ ว นภู มิ ภ าคและท้ อ งถิ่ น ในการแก้ ปั ญ หา
ความยากจนข้ามรุ่ น ขยายผลแบบอย่ างความสำเร็จในการบริห ารจัดการ เพื่ อผลิ ตสิ น ค้าเกษตรให้
สอดคล้องกับ ทรัพยากรของชุมชนส่งเสริมการจัดสรรที่ดินทำกินให้ กับเกษตรกร ขยายโอกาสในการ
เข้ า ถึ ง ที่ ดิ น ทำกิ น และคุ้ ม ครองพื้ น ที่ เกษตรกรรมที่ มี ศั ก ยภาพ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาโมเดลธุ ร กิ จ
ที่เฉพาะเจาะจงและยั่งยืนของวิสาหกิจเพื่อสังคม การให้สิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจให้เกิดการร่วมทุนกับ
วิส าหกิ จ เพื่ อ สั งคม เพื่ อ ดึ งดู ด บริ ษั ท เอกชนรายใหญ่ สร้ างความเข้ ม แข็ งให้ ชุ ม ชน โดยใช้ งานวิ จั ย
เทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม
3) พั ฒ นาระบบกลไกกำกั บดูแ ลและบริห ารจั ด การค่าบริก ารทางการแพทย์ และ
ระบบบริ ห ารการจ่ ายค่ า บริ ก ารของระบบประกั น สุ ข ภาพ สนั บ สนุ น การใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และ
สารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดภาระงาน และแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร รวมทั้งจัดทำ
ข้อมูลกลางด้านสุขภาพส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กในครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น และโอกาสทางการศึกษา
ให้เด็กยากจนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ยกระดับความคุ้มครองทางสังคมสำหรับเด็กผ่านทางศูนย์เลี้ยงเด็ก
สำหรับวัยแรงงานผ่านทางระบบการออมภาคสมัครใจ การคุ้มครองสวัสดิการแรงงานรู ปแบบใหม่และ
การจ้างงานระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์มและสำหรับวัยสู งอายุผ่านทางการเข้าถึงบริการดูแลระยะยาว
สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง บูรณาการความคุ้มครองทางสังคมระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลปรับปรุงรูปแบบการจัดความคุ้มครองทางสังคม ผ่านทางการ
ประเมินผลโครงการและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีส่วนร่วม สนับสนุนการจัดท าระบบการ
เยียวยาช่วยเหลือในภาวะวิกฤต การพัฒ นาฐานข้อมูลรายบุคคลที่ครอบคลุมประชากรจากครัวเรือน
ยากจนข้ามรุ่นให้ เป็นปัจจุบัน การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในทุกภาคส่วนในการจัดสวัสดิการทาง
สั ง คมอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการดำเนิ น การตามแผนแม่ บ ทเสริ ม สร้ า งพลั ง ทางสั ง คมในชุ ม ชน
เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเอง การจัดการตนเอง ส่งเสริมศักยภาพ
บทบาทสตรี และสิทธิมนุษยชนให้ทุกเพศสภาพเป็นพลังในการขับ เคลื่อนการพัฒนาสังคม ต่อยอดการ
พัฒ นาบนฐานทุน ทางสั งคมและวั ฒ นธรรม การรองรับสั งคมสู งวัยเชิงรุก ส่ งเสริมเศรษฐกิ จฐานราก
โดยยกระดับ ศักยภาพการเป็น ผู้ป ระกอบการธุรกิจ รวมทั้งสร้างภาพแวดล้อมและกลไกส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนสร้างความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมเน้นคุ้มครองทางสังคม
ขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมถึงเสริมสร้างมาตรการแบบเจาะจง
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กลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม นำไปสู่การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
ของประชากรทุกช่วงวัยและทุกกลุ่ม
4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ส่งเสริมการกำหนด
ทิศทางการบู ร ณาการด้ านการจัดการภาวะฉุก เฉินด้านการสาธารณสุ ข โรคไม่ติดต่อ ผู้สู งอายุ และ
เขตสุขภาพ จัดทำแผนบูรณาการระบบประกันสุขภาพภาครัฐของประเทศไทย และส่งเสริมการศึกษา
กลไกการบูรณาการ การบริหารงานสุ ขภาพของประเทศระดับต่าง ๆด้านสังคม พัฒนาและใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) ทางสังคม ส่งเสริมให้เกิดการนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์
ในการจั ดระบบสวัส ดิก ารสั งคม (Social Safety Net) ส่ งเสริม และสร้างความเข้ม แข็ งให้ กั บ ชุ ม ชน
โดยเฉพาะชุมชนในเขตเมือ ง เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒ นาและมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ในท้องถิ่น รวมถึงปรับ ปรุงกลไกในการกำหนดมู ล ค่าที่ดินและทรัพย์สินที่รัฐจัดสรรให้ กับประชาชน
ด้านการศึกษา ส่งเสริมการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.1 ประเด็นยุ ทธศาสตร์ตามแผนย่อยของแผนแม่บทการดำเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 13
1) ส่งเสริมการนำแนวทาง BCG มาใช้ในภาคอุตสาหกรรมบริการ และโลจิส ติกส์
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที ่ดิ นในเมือง พัฒนาระบบและกลไกสร้างแรงจูงใจการเพิ่มพื้นที่
ป่ าเศรษฐกิจ ฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มประสิ ทธิภ าพการใช้ทรัพยากรบนหลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนการบริหาร อนุรักษ์ เพาะพันธุ์เพาะเลี้ยง พื้นที่ป่าชายเลน ชายฝั่ง น้ำตื้น
น้ำลึก และประมงพื้นบ้าน
2) พัฒนาการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับมาตรฐาน รวมทั้ งกำหนดมาตรฐาน
การผลิตสินค้าและบริการ ระบบตลาดคาร์บอนเพื่อการสร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้
มาตรฐานกฎหมาย มาตรฐานการเงินการคลังที่สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้เอื้อต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จ หมุน เวีย นและลดการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกในทุ กภาคส่ วนสนั บสนุ นการนำแบบจำลอง
ระดับชาติ เพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สร้ า งจิ ต สำนึ ก และเพิ่ ม บทบาทภาคประชาชน ชุ ม ชน และภาคเอกชน ในการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรั พ ยากรธรรมชาติ สนั บ สนุ น การใช้แนวทางธรรมชาติในการจัดการปั ญ หาภัย ธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน
3) เพิ่มรายได้ชุมชนจากแนวทางขยะสุท ธิเป็นศูน ย์ ทั้ งจากขยะและวัสดุท างการ
เกษตรสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบในระดับชุมชน รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลอดจนสร้ างความตระหนั กและ
แรงจูงใจในการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมสู่การบริโภคที่ยั่งยืน ส่งเสริมแพลตฟอร์มเศรษฐกิจแบ่งปันและ
ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
4) ส่งเสริมและผลักดันการเพิ่มพื้นที่ป่า ต้นน้ำ ป่าเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ใน
พืน้ ที่ที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช การใช้มาตรการเชิงป้องกันก่อนเกิดภัยในพื้นที่สำคัญ รวมทั้งระบุ
พื้นที่สำคัญที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจำแนกตามประเภท
ภัยตลอดจนให้ความสำคัญกับมาตรการลดความเสี่ยงและมาตรการเชิงป้องกัน พัฒนาและฟื้นฟูระบบ
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ชลประทาน และการกระจายน้ำในพื้นที่เขตชลประทาน การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำนอกเขต
ชลประทานการบริหารจัดการและวางแผนการใช้น้ำอย่างเป็นระบบและสมดุล พัฒ นาและถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำที่มีประสิทธิภาพการดำเนินการตามแผนแม่บทสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจภาคทะเล สังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ การจัดการมลพิษที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการขยะและคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น การยกระดับกระบวน
ทัศน์ โดยปรับ เปลี่ย นพฤติกรรมประชาชนให้ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้ อมการบริห ารจัด การน้ ำทั้งระบบ
ทั้งการจัดการเชิงลุ่มน้ำเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ จัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและ
อุ ท กภั ย และการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ม่ น้ ำ ลำคลองและแหล่ ง น้ ำ ธรรมชาติ การเพิ่ ม ผลิ ต ภาของน้ ำ
การจัดระบบดูแลน้ ำในพื้นที่นิ คมเกษตร อุตสาหกรรมสมั ยใหม่ พื้นที่ ชลประทาน พื้นที่เกษตรน้ำฝน
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาระบบเส้นทางน้ำที่มีความสอดคล้องกับระบบผังเมือง
5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการเพิ่มและพัฒ นาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย สนับสนุนการบริหารจัดการ
เขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด การบริห ารจัดการน้ำเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขต
ชลประทานและสนับสนุนการปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 ประเด็นยุ ทธศาสตร์ ตามแผนย่อยของแผนแม่บทการดำเนินการตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 13
พั ฒ นาแพลตฟอร์ม การค้ าแห่ งชาติ และระบบการเงิน ดิ จิ ทั ล พร้อ มทั้ งปรับ ปรุ ง
กฎหมายระเบี ยบ และข้อบั งคับ ที่เกี่ยวข้อง พัฒ นาบริ การและแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการ
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ ทบทวนกระบวนการทำงาน
ของภาครัฐควบคู่กับพัฒนาการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลเบ็ดเสร็จ ยกเลิกภารกิจการให้บริการ
ที่ส ามารถเปิ ดให้ ภาคส่ วนอื่น ให้ บ ริการแทน ทบทวนบทบาทและกระจายอำนาจการบริห ารจัดการ
ภาครัฐ ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดและกระบวนการทำงานภาครัฐให้เป็นดิจิทัล ปรับระบบการ
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลภาครั ฐ เพื่ อ ดึ งดู ด และรั ก ษาผู้ มี ศั ก ยภาพมาขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศ
สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถ
เข้ าถึ งและมี ส่ ว นร่ ว มในการให้ ข้ อ มู ล ข้อ เท็ จจริง ความคิด เห็ น และตรวจสอบการดำเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็นและพัฒนากฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
รวมทั้ งจั ดให้ มีก ารพั ฒ นาและบู รณาการฐานข้อ มู ล กลางด้ านกฎหมายของประเทศที่ มี ก ารจำแนก
ประเภทตามการใช้งานของประชาชนและผู้ประกอบการที่มีความสะดวก เข้าถึงได้ และเข้าใจง่ายการ
ดำเนิ น การตามแผนแม่ บ ทพั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารประชาชนและพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพภาครั ฐ
เร่งสนับ สนุ น ให้ห น่ วยงานภาครัฐนำยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติน โยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่ งชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ การบูรณาการ
เชื่ อ มโยงภารกิ จ ภาครั ฐ และการบริ ห ารจั ด การการเงิ น การคลั ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การขั บ เคลื่ อ น
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พั ฒ นาระบบบริ ห ารงานภาครั ฐ ให้ เป็ น รั ฐ ที่ ทั น สมั ย เปิ ด กว้ า ง และเป็ น องค์ ก ร
ขี ด สมรรถนะสู ง รวมทั้ งการต่ อ ต้ านการทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบ โดยเร่งสร้ างจิ ต สำนึ ก การเป็ น

๓๕

พลเมืองที่ ดี มี ความซื่อสั ต ย์ สุ จ ริ ต พั ฒ นาการบริ ห ารจัดการการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริต
อย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ มีมาตรการควบคุม กำกับ และติดตาม ตลอดจนการพัฒนากฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม
6.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และภาคประชาสั ง คมในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุ ก ระดั บ
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ปรับเปลี่ยนรูป แบบการบริหารงานและการบริการภาครั ฐไปสู่ระบบ
ดิจิทัล จัดโครงสร้างองค์กรและระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตาม
สถานการณ์ ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุ คคลภาครัฐสู่ระบบเปิดสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และส่งเสริมการขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัด
จ้ า งภาครั ฐ และการเบิ ก จ่ า ยเงิ น เพื่ อ ให้ เกิ ด ความรวดเร็ ว คุ้ ม ค่ า โปร่ ง ใส ปราศจากการทุ จ ริ ต
ด้ านกฎหมาย พั ฒ นากลไกยกเลิ ก หรือ ปรับ ปรุงกฎหมายที่ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การดำรงชี วิ ต และการ
ประกอบอาชีพของประชาชน พัฒนากลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญา
ที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย พัฒนากลไกกำหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐ ซึ่ งมี ห น้ าที่ ควบคุ ม กำกับ ดู แล และบั งคั บ การให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย นำเทคโนโลยีม าใช้ ในการ
ดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย พัฒนากลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำ
และเสนอร่างกฎหมาย และส่งเสริมการจัดทำประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้
ด้ว ยกัน เพื่ อความสะดวกในการใช้ งานด้านกระบวนการยุติธ รรม พั ฒ นาระบบให้ บ ริการประชาชน
ในกระบวนการยุติธรรมที่สามารถติดตามความคืบหน้า ในทุกขั้นตอน ส่งเสริมการรับแจ้งความร้องทุกข์
ต่างท้องที่ ส่งเสริมการจัดหาทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ พัฒนา
ระบบการปล่ อ ยชั่ ว คราว และส่ ง เสริ ม การบั น ทึ ก ภาพและเสี ย งในการตรวจค้ น จั บ กุ ม และการ
สอบปากคำในการสอบสวน ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสาร
และการจั ด การ Fake News ส่ งเสริ ม การกำกั บ ดู แ ลสื่ อ ออนไลน์ ด้ านการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ส่ งเสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนในการต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต
พัฒ นาการเข้าถึงข้อมู ลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่ มีประสิ ทธิภ าพ พัฒ นา
กระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการดำเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์และพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายใน
การดำเนินโครงการขนาดใหญ่ รายการค่าดำเนินการภาครัฐ ประกอบด้วย รายจ่ายเพื่อรองรับกรณี
ฉุกเฉินหรือจำเป็นและรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ
๙. ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
สำนั ก งบประมาณ (2546 : 17-18) ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2547 รั ฐ บาลมี น โยบายให้
ดำเนิ น การปรั บ ปรุ ง ระบบงบประมาณไปสู่ ร ะบบงบประมาณแบบมุ่ งเน้ น ผลงานตามยุ ท ธศาสตร์
(Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) ซึ่งคำนึงถึงความสำเร็จของงานตามเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ มีหลักการและองค์ประกอบที่สำคัญ คือ
๙.๑ หลักการและกรอบแนวคิด
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์เน้นการใช้ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย
รัฐบาลเป็ น หลั กในการจั ดการทรัพยากรให้ เกิดประสิ ทธิผ ล คุ้มค่าและสอดคล้ องตามความต้องการ
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ของประชาชน โดยเพิ่มบทบาทและความรับผิดชอบของกระทรวง ทบวง กรม ในการบริหารจัดการ
งบประมาณ และคำนึงถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้
๙.๒ องค์ประกอบสำคัญ
องค์ประกอบสำคัญของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๙.2.1 มุ่งเน้ นผลสำเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุ ท ธศาสตร์ จ ะให้ ค วามสำคั ญ กั บ ความสำเร็ จ ตามเป้ า หมายในทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ เป้ า หมา ย
เชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติจนถึงเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงและหน่วยงาน โดยมีผู้รับผิดชอบใน
แต่ละระดับอย่างชัดเจน ดังนี้
1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติเป็นผลลัพธ์ที่รัฐบาลคาดหวังจะให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดแก่ป ระชาชนและประเทศชาติ รัฐ บาลทุ กรัฐ บาลที่ เข้ามาบริห ารประเทศจะมี กรอบนโยบาย
เป็ น แนวทางในการบริห ารจัดการประเทศ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็ นเครื่องมือสำคัญ
ในการขับ เคลื่ อนนโยบายให้ บ รรลุ ผ ลสำเร็จตามเป้ าหมายและกรอบเวลาที่ กำหนด ทั้ งนี้ เป้ าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติของรัฐบาลเป็นการกำหนดเป้าหมายในช่วงอายุของแต่ละรัฐบาล และสามารถ
กำหนดเป้ า หมายเป็ น รายปี ไ ด้ สำนั ก งบประมาณจึ ง มี บ ทบาทสำคั ญ ในการถ่ า ยทอดเป้ า หมาย
เชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติของรัฐบาล ให้เป็นเป้าหมายเชิง ยุทธศาสตร์ประจำปีและแปลงยุทธศาสตร์
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2) เป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารของกระทรวง จะต้ อ งเชื่ อ มโยงและคำนึ ง ถึ ง ผลสำเร็ จ
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ ซึ่งเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติอาจรับผิดชอบโดยกระทรวงใด
กระทรวงหนึ่ง หรือต้องร่วมกันดำเนินงานโดยหลายกระทรวงในลักษณะบูร ณาการเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ
แก่ชุมชนหรือสังคม
3 ) เป้ าห มายการให้ บ ริ ก ารของห น่ ว ยงาน จะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ เป้ าห มาย
การให้ บ ริก ารของกระทรวง โดยมี การกำหนดผลผลิ ต ของหน่ ว ยงานซึ่งอาจเป็ น บริก ารหรือ สิ่ งของ
ที่ให้บริการแก่ประชาชน และมี ตัวชี้วัดความสำเร็จที่แสดงในหลายมิติทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา
และค่าใช่จ่าย
๙.2.2 เน้ นหลักธรรมาภิบาล ระบบงบประมาณแบบใหม่เป็นระบบที่เน้นหลักการธรรมาภิบาล
หรือหลักการบริหารจัดการที่ดี ดังนี้
1) มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละระดับได้ชัดเจน เริ่มตั้งแต่จากระดับรัฐบาล
หรื อ คณะรั ฐ มนตรี รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลสำเร็ จ ตามเป้ า หมายเชิ งยุ ท ธศาสตร์ ร ะดั บ ชาติ เพราะรั ฐ บาล
เป็นผู้บริหารและผู้กำหนดนโยบายสูงสุดประเทศ สู่ระดับกระทรวงหรือรัฐมนตรีที่รับผิดชอบต่อผลสำเร็จ
ตามเป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารของกระทรวง และสิ้ น สุ ด ที่ ร ะดั บ หน่ ว ยงานหรื อ หั ว หน้ าหน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบต่อผลสำเร็จของผลผลิตที่ส่งผลโดยตรงต่อประชาชน
2) มีระบบการติดตามประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้
เพื่อเป็นการตรวจสอบผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานว่า ได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
หรือไม่ โดยมีตั วชี้วัดผลสำเร็จ ในทุ กมิติ ทั้งเชิงปริมาณ คุณ ภาพ เวลา และค่าใช้จ่ายไว้อย่างชัดเจน
เพื่ อใช้เป็ น ข้ อมู ล ประกอบการตัด สิ น ใจในการบริห าร ตลอดจนเป็ น การแสดงความรับ ผิ ดชอบของ
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หน่วยงานต่อผลสำเร็จของงานและมีรูปแบบของการรายงานผล แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และรายงานด้านการเงิน ซึ่งจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
๙.2.3 มอบอำนาจบริ ห ารจั ด การงบประมาณ ระบบงบประมาณแบบมุ่ ง เน้ น ผลงาน
ตามยุทธศาสตร์จะเน้นให้กระทรวงและหน่วยงานรับผิดชอบกำหนดเป้าหมายและยุ ทธศาสตร์ ในการ
ให้ บ ริ ก ารที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงและสอดคล้ อ งกั น ในแต่ ล ะระดั บ เพื่ อ บรรลุ ส ำเร็ จ ของเป้ า หมาย
เชิ งยุ ท ธศาสตร์ ร ะดั บ ชาติ และส่ ง เสริ ม ให้ ก ระทรวง/หน่ ว ยงานมี บ ทบาทในการตั ด สิ น ใจมากขึ้ น
นอกจากนี้ ยังผ่อนคลายกฎระเบียบต่าง ๆ ให้กระทรวงและหน่วยงานมีความคล่ องตัวในการบริหาร
จัดการงบประมาณมากขึ้น เพื่อให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์สู่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
๙.2.4 การเพิ่ ม ขอบเขตความครอบคลุ ม ของงบประมาณ การจัด ทำงบประมาณรายจ่า ย
ที่ผ่านมามีขอบเขตจำกัดอยู่แต่เพียงค่าใช่จ่ายของกิจกรรมที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เท่านั้น
ไม่รวมกิจกรรมที่ใช้เงินนอกงบประมาณ เช่น เงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินรายได้ของหน่วยงาน เป็นต้น
ดังนั้น การนำเงินนอกงบประมาณมาพิจารณา ร่วมกันกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะทำให้แผนการ
เงินโดยรวมของภาครัฐมีความสมบูรณ์ ครอบคลุ มและสามารถใช้ประโยชน์ในการวางแผนทางการเงิน
และการคลังได้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น
๙.2.5 ประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการประมาณ
การรายจ่ า ย ๓ ปี ล่ ว งหน้ า จากค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ห น่ ว ยงานได้ รั บ อนุ มั ติ ในปั จ จุ บั น ภายใต้ ส มมุ ติ ฐ านว่ า
ไม่ มีก ารเปลี่ ย นแปลงนโยบายใหม่ สำหรับแผนงานต่าง ๆ เหล่ านั้ น ซึ่งจะทำให้ มั่ นใจได้ ว่าสั ดส่ ว น
ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศในแต่ละด้านการประมาณ
การวงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จะดำเนินการทั้งแบบ Top Down และ Bottom Up
โดยการประมาณการแบบ Top Down จะเป็ น การประมาณการรายจ่ า ยจากระดั บ นโยบาย
โดยพิจารณาจากสมมุติฐานทางการเศรษฐกิจและนโยบายการคลังของรัฐบาลส่วนการประมาณการแบบ
Bottom Up จะเป็นการประมาณการรายจ่ายจากระดับหน่วยงาน ภายใต้สมมุติฐานว่าจะไม่มีนโยบาย
ใหม่ในระยะเวลา ๑-๓ ปี ซึ่ง MTEF ทั้ง ๒ แบบ จะทำให้สำนักงบประมาณและรัฐบาล ทราบถึงตัวเลข
พื้น ฐานของงบประมาณในแต่ล ะปี ซึ่ งรัฐ บาลอาจจะมี นโยบายที่จ ะเปลี่ ยนแปลงตั วเลขดังกล่ าวได้
โดยใช้ ข้ อ มู ล ผลการดำเนิ น งานของส่ ว นราชการมาช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจ นอกจากนี้ ยั ง ช่ ว ยให้
การวางแผนการจัดสรรทรัพยากร มีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังเป็นการรักษาวินัยทางการคลังด้วย
๙.3 โครงสร้างระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
ระบบงบประมาณแบบมุ่ ง เน้ น ผลงานตามยุ ท ธศาสตร์ ได้ ก ำหนดโครงสร้ า งที่ แ สดงถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับผิดชอบการดำเนินงานไว้ทั้ง ๓ ระดับ ดังที่กล่าว คือ ระดับรัฐบาล กระทรวง
และส่วนราชการ โดยใช้เป้ าหมายและยุทธศาสตร์เป็นตัวนำไปสู่ ความสำเร็จที่ต้องการกระบวนการ
ทำงานจะมีค วามเชื่อมโยงและมีความสั ม พัน ธ์ซึ่งกั น และกั น ส่ ว นราชการจะต้องปฏิ บั ติงานภายใต้
กระทรวง ซึ่งรับ นโยบายจากรัฐบาลไปปฏิบัติและมีจุดมุ่งหมายสุดท้ายคือเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
โดยมีระบบการติดตามและประเมินผลความสำเร็จของแต่ละระดับจากตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
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แผนภาพที่ 5 แสดงความเชื่อมโยงระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

ทีม่ า : การจัดทำและการบริหารงบประมาณ. สำนักงบประมาณ
1๐. โครงสร้างเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เอกสารประกอบพระราชบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย ชื่อหน่วยรับ
งบประมาณ วิสั ย ทัศ น์ พัน ธกิจ ผลสั มฤทธิ์/ประโยชน์ที่ คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่า ยงบประมาณ
หน่ ว ยงานระดั บ กระทรวงจะมี ก ารกำหนดเป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารกระทรวง และตั ว ชี้ วั ด และ
ค่าเป้ าหมาย ซึ่ งจะต้ อ งมี ก ารถ่ายทอดเป้ าหมายการให้ บ ริ การกระทรวงลงมายั งหน่ ว ยงานภายใต้
กระทรวง (หน่วยงานระดับกรม) เป็นเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กำหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ระดับหน่วยงาน โดยจำแนกงบประมาณออกเป็นแผนงานต่าง ๆ ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานพื้ นฐาน แผนงานยุ ทธศาสตร์ และแผนงานบู รณาการ โดยแต่ล ะแผนงานจะประกอบไปด้ ว ย
ผลผลิต และโครงการ(เทียบเท่าระดับผลผลิต) ถ่ายทอดลงมาเป็นกิจกรรม และประเภทงบประมาณ
รายจ่าย
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แผนภาพที่ 6 แสดงโครงสร้างเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ที่มา: คู่มือการทบทวนผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัดฯ.
สำนักงบประมาณ
11. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับทักษะการคิด
การคิดเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสมองที่มีการค้นหาหลักการหรือข้อความจริงแล้ววิเคราะห์
เพื่อหาข้อสรุป ซึ่งการคิดนั้นอาจจะเกิดจากสิ่งเร้า หรือข้อความจริงที่ได้รับ รวมกบประสบการณ์เดิมที่มี
อยู่ ผลของการปรับเปลี่ยนการคิดจะช่วยพัฒนาระดับความคิดให้สูงขึ้นได้ ทักษะการคิด แบ่งออกเป็น
๑) การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) : มีลักษณะกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ อย่างมีหลักการไม่
ด่วนสรุปหรือตัดสินประเด็นพิจารณาอย่างไม่รอบคอบลุ่มลึก ควรมีความคิดแง่บวก และจะวิพากษ์เมื่อ
พิจารณาว่าเกิดประโยชน์หรือเกิดการตัดสินถูกผิดอย่างมีเหตุผล ๒) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical
Thinking) หมายถึงความสามารถในการจำแนกแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใด สิ่งหนึ่ง ซึ่ งอาจ
เป็นวัตถุสิ่งของเรื่องราว หรือเหตุการณ์และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น
เพื่อค้นหาสภาพความเป็นจริง หรือสิ่งสำคัญของสิ่ งที่กำหนดให้ ๓) การคิดเชิงสังเคราะห์ (SynthesisType Thinking) หมายถึ ง การรวบรวมสิ่ ง ที่ มี ป ระโยชน์ เข้ า ด้ ว ยกั น นำมาจั ด หมวดหมู่ ใ หม่ ต าม
ความสำคัญ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนำมาใช้มากยิ่งขึ้น จะช่วยให้ไม่ต้องลองผิดลองถูกในเรื่องเดิม
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ซ้ำแล้วซ้ำอีก ๔) การคิด เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Thinking) หมายถึง การนำข้อเท็จจริงที่เกิด
ขึ้น มาแยกแยะ แจกแจงเปรี ย บเที ยบเพื่ อ หาจุด อ่ อ นจุ ด แข็ ง หาความถู ก ความผิ ด ความเหมาะสม
ไม่เหมาะสม ผลดีผลเสีย มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่
ลำเอียง ๕ ) การคิดเชิงบูรณาการ (Integrative Thinking) หมายถึง การใช้ความคิดรวบยอดในลักษณะ
บูรณาการโดยคิดให้ครบ ๓ มิติ คือ คิด ลึกซึ้ง คิด กว้าง คิดไกล เพื่อให้เกิดความรอบรู้ครบ ๓ มิติ คือ
รู้ลึก รู้กว้าง รู้ไกล จนก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๖) การคิดเชิงอนาคต (Futuristic Thinking)
หมายถึงการวิเคราะห์อดีต เข้าใจในสภาพปัจจุบัน เพื่อทำนาย และเห็นจินตนาการหลากหลายทางเลือก
เพือ่ เตรียมการสู่อนาคต และ ๗) การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
12. แนวคิดและหลักการคิดวิเคราะห์
12.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห์
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายคำว่า คิด คือ ทำให้ปรากฏเป็นรูป
หรือประกอบให้เป็นเรื่องขึ้นในใจ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง ส่วนคำว่า วิเคราะห์ มีความหมายว่า ใคร่ครวญ
แยกออกเป็นส่วน ๆ เพื่อศึกษาให้ถ่องแท้ ดังนั้น คิดวิเคราะห์จึงมีความหมายว่าทำให้ปรากฏเป็นรูปหรือ
เป็นเรื่องขึน้ ในใจ โดยการใคร่ครวญ ไตร่ตรอง โดยการแยกออกเป็นส่วน ๆ
เกรี ย งศั ก ดิ์ เจริ ญ วงศ์ ศั ก ดิ์ (2546 : 2) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า การคิ ด วิ เ คราะห์ ห มายถึ ง
การจำแนกแยกแยะองค์ ป ระกอบของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ออกเป็ น ส่ ว น ๆ เพื่ อ ค้ น หาว่ า ทามาจากอะไร
มีองค์ประกอบอะไร ประกอบขึ้นมาได้อย่างไร เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไร
สุวิทย์ มูลคำ (2547 : 9) ได้กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะ
ส่ ว นย่ อ ย ๆ ของเหตุ ก ารณ์ เรื่ อ งราวหรื อ เนื้ อ เรื่ อ งต่ า ง ๆ ว่ า ประกอบด้ ว ยอะไร มี จุ ด มุ่ ง หมาย
หรื อ ความประสงค์ สิ่ ง ใด และส่ ว นย่ อ ย ๆ ที่ ส ำคั ญ นั้ น แต่ ล ะเหตุ ก ารณ์ เกี่ ย วพั น กั น อย่ า งไรบ้ า ง
และเกี่ยวพันกันโดยอาศัยหลักการใด เป็นการระบุคุณลักษณะ ระบุประเด็นหรือองค์ประกอบของข้อมูล
ซึ่งครอบคลุมถึงการระบุความเหมือนหรือความแตกต่างของข้อมูลด้วย
ลั กขณา สริ วัฒ น์ (2549:67) การคิด วิเคราะห์ ว่าหมายถึง ความสามารถในการแยกแยะ
ส่วนย่อย ๆ ของเหตุการณ์ เรื่องราวหรือเนื้อเรื่องต่าง ๆ ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง มีจุดมุ่งหมายหรือ
ความประสงค์สิ่งใด และส่วนย่อย ๆ ที่สำคัญนั้นแต่ละเหตุการณ์เกี่ยวพันกันอย่างไรบ้ าง และเกี่ยวพัน
กัน โดยอาศัยหลั กการใด เพื่อให้ เกิดความชัดเจนและความเข้าใจจนสามารถนำไปสู่ การตัดสินใจได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549 : 90) ได้ให้ความหมายการคิดวิเคราะห์ว่า
การคิดวิเคราะห์ คือการระบุเรื่องหรือปัญหา การจำแนกแยกแยะ เปรียบเทียบข้อมูลหรือเพื่อจัดกลุ่ม
อย่างเป็นระบบ ระบุเหตุผลหรือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล หรือหาข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอในการตัดสินใจ แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์
จากการศึกษาความหมายของการคิดวิเคราะห์ สรุปได้ว่ า การคิดวิเคราะห์ เป็ นกระบวนการ
ความคิ ด อย่ างไตร่ ต รอง รอบคอบตามหลั กของการประเมิน และมี ห ลั กฐานอ้างอิง เพื่ อหาข้อสรุป
ที่ น่ า เป็ น ไปได้ เป็ น การคิ ด แบบตรึ ก ตรองและมี เหตุ ผ ล สามารถคิ ด แยกแยะส่ ว นย่ อ ยออกจาก
องค์ประกอบ โดยการใคร่ครวญ ไตร่ตรอง คิดอย่างรอบคอบว่า ประกอบไปด้วยสิ่งใด มีความสำคัญ
อย่างไร และสามารถระบุเหตุผลหรือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลอย่างถูกต้อง และสมเหตุสมผล
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12.2 องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
เกรี ย งศั กดิ์ เจริ ญ วงศ์ ศัก ดิ์ (2546 : 26-30) ได้ อธิบายถึงองค์ประกอบของการคิ ดวิเคราะห์
ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ
1. ความสามารถในการตี ค วาม เราไม่ ส ามารถวิ เ คราะห์ สิ่ ง ต่ า ง ๆ ได้ ห ากไม่ เ ริ่ ม ต้ น
ด้ ว ยการทำความเข้ า ใจข้ อ มู ล ที่ ป รากฏ เริ่ ม แรกจึ ง ต้ อ งพิ จ ารณาข้ อ มู ล ที่ ได้ รั บ ว่ า อะไรเป็ น อะไร
ด้ ว ยการตี ค วาม การตี ค วาม หมายถึ ง การพยายามทำความเข้ า ใจและให้ เหตุ ผ ลแก่ สิ่ ง ที่ ต้ อ งการ
จะวิเคราะห์เพื่อแปลความหมายที่ไม่ปรากฏโดยตรงของสิ่งนั้น เป็นการสร้างความเข้าใจต่อสิ่งที่ต้องการ
วิเคราะห์ โดยสิ่งนั้นไม่ได้ปรากฏโดยตรง คือ ตัวข้อมูลไม่ได้บอกโดยตรง แต่เป็นการสร้างความเข้าใจ
ที่เกินกว่าสิ่งที่ปรากฏ อันเป็นการสร้างความเข้าใจบนพื้นฐานของสิ่งที่ปรากฏในข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์
เกณฑ์ ที่แ ต่ล ะคนใช้เป็ น มาตรฐานในการตัดสิ น ใจในการตีความนั้น ย่อมแตกต่ างกัน ไปตามความรู้
ประสบการณ์ และค่านิยมของแต่ละบุคคล
2. ความรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งที่ จ ะวิ เคราะห์ จะคิ ด วิ เคราะห์ ได้ ดี นั้ น จำเป็ น ต้ อ งมี ค วามรู้
ความเข้าใจพื้ น ฐานในเรื่องนั้ น เพราะความรู้จะช่วยกำหนดขอบเขตของการวิเคราะห์ แจกแจงและ
จำแนกได้ ว่ า เรื่ อ งนั้ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ อะไร มี อ งค์ ป ระกอบย่ อ ย ๆ อะไรบ้ า งมี กี่ ห มวดหมู่ จั ด ลำดั บ
ความสามารถอย่างไร และรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุ การวิเคราะห์ของเราในเรื่องนั้นจะไม่สมเหตุสมผลเลย
หากเราไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องนั้น เราจำเป็นต้องใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องมาเป็นองค์ประกอบในการคิด
ถ้าเราขาดความรู้ เราอาจไม่สามารถวิเคราะห์หาเหตุผลได้ว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
3. ความช่ า งสั ง เกต ช่ า งสงสั ย และช่ า งถาม นั ก คิ ด เชิ ง วิ เคราะห์ จ ะต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบ
ทั้งสามนี้ร่วมกันคือ ต้องเป็นคนช่างสังเกต สามารถค้นพบความผิดปกติท่ามกลางสิ่งที่ดูอย่างผิวเผินแล้ว
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ต้องเป็นคนช่างสงสัย เมื่อเห็นความผิดปกติไม่ละเลยไป แต่หยุดพิจารณาขบคิด
ไตร่ ตรอง และต้ องเป็ น คนช่างถาม ชอบตั้ งคำถาม คาถามจะนาไปสู่ การสื บ ค้ น ความจริง และเกิ ด
ความชัดเจนในประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์
4. ความสามารถในการหาความสั ม พั น ธ์ เชิ ง เหตุ ผ ล นั ก คิ ด เชิ ง วิ เคราะห์ จึ ง ต้ อ งเป็ น
ผู้ ที่ มี ค วามสามารถในการใช้ เหตุ ผ ล จำแนกแยกแยะได้ ว่า สิ่ งใดเป็ น ความจริ ง สิ่ งใดเป็ น ความเท็ จ
สิ่งใดมีองค์ประกอบในรายละเอียดเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไร
การคิ ด เชิ ง วิ เคราะห์ ช่ ว ยให้ เรารู้ ข้ อ เท็ จ จริ ง รู้ เหตุ ผ ลเบื้ อ งหลั ง ของสิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น เข้ า ใจ
ความเป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์ต่าง ๆ รู้ว่าเรื่องนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง รู้ว่าอะไรเป็นอะไรทำให้
เราได้ข้อเท็จจริงที่เป็นฐานความรู้ในการนำไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาการประเมินและการ
ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
สุวิทย์ มูลคำ (2547 : 17) ได้กล่าวไว้ว่าการคิดวิเคราะห์มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ดังนี้
1. สิ่ งที่ ก ำหนดให้ เป็ น สิ่ งที่ ส ำเร็ จ รู ป ที่ ก ำหนดให้ วิ เคราะห์ เช่ น วั ต ถุ สิ่ งของ เรื่ อ งราว
เหตุการณ์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ เป็นต้น
2. หลักการหรือกฎเกณฑ์เป็นข้อกำหนด สำหรับใช้แยกส่วนประกอบของสิ่งที่กำหนดให้ เช่น
เกณฑ์ในการจำแนกสิ่ งที่มีความเหมือนกันหรือแตกต่างกัน หลักเกณฑ์ในการหาลักษณะความสัมพันธ์
เชิงเหตุผล อาจจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่มีความคล้ายคลึงกันหรือขัดแย้งกัน
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3. การค้ น หาความจริ งหรือ ความสำคั ญ เป็ น การพิ จารณาส่ ว นประกอบของสิ่ งที่ ก ำหนด
ให้ตามหลักการหรือหลักเกณฑ์ แล้วทาการรวบรวมประเด็นที่สำคัญเพื่อหาข้อสรุป การคิดวิเคราะห์
ช่วยให้ รู้ข้อเท็จจริง รู้เหตุผลเบื้องต้นของสิ่ งที่เกิดขึ้น เข้าใจความเป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์ ต่าง ๆ
รู้ว่าเรื่องนั้น มีองค์ประกอบอะไรบ้าง รู้ว่าอะไร เป็นอะไร ทาให้ได้ข้อเท็จจริงที่เป็นฐานความรู้ในการ
นำไปใช้ ในการตัดสินใจแก้ปัญหา การประเมินและการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
จากแนวคิ ด ข้ า งต้ น สามารถสรุ ป องค์ ป ระกอบของการคิ ด วิ เ คราะห์ ได้ คื อจะต้ อ งมี
ความสามารถในการตีความ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์ มีความช่างสังเกตช่างสงสัย และ
มีความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้
ลักษณะของการคิดวิเคราะห์
สุวิทย์ มูลคำ (2547 : 23-24) การคิดวิเคราะห์ จำแนกออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ส่วนประกอบ เป็นความสามารถในการหาส่วนประกอบที่สำคัญของสิ่งของ
หรือเรื่องราวต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ส่วนประกอบของพืช สัตว์ ข่าว ข้อความหรือเหตุการณ์ เป็นต้น
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของส่วนสำคัญต่าง ๆ
โดยระบุความสัมพั นธ์ระหว่างความคิด ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลหรือ ความแตกต่างระหว่างข้อโต้แย้ง
ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง
3. การวิเคราะห์ ส่วนประกอบ เป็นความสามารถในการหาหลักความสัมพันธ์ ส่ วนสำคัญ
ในเรื่องนั้น ๆ ว่าสัมพันธ์อยู่โดยอาศัยหลักการใด เช่น การให้ผู้อ่าน และรูปแบบของภาษาที่ใช้ เป็นต้น
ลักขณา สริวัฒน์ (2549 : 72-74) การคิดวิเคราะห์ มีลักษณะเป็นการกำหนดขอบเขตของ
สิ่งที่จะวิเคราะห์ โดยกำหนดจุดมุ่งหมายลงไปว่าจะวิเคราะห์เพื่ออะไร ด้วยการใช้ ทฤษฎีใด ๆ ที่เห็นว่า
เหมาะสมมาเป็นกรอบในการคิดวิเคราะห์ และต้องสรุปผลรายงานให้ชัดเจน สำหรับการคิดวิเคราะห์
จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานหลายประการในการที่จะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ ได้แก่
1. ลักษณะการคิดที่เป็นหัวใจของการคิด คือ เป้าหมายของการคิด ไม่ว่าจะคิดเกี่ยวกับ เรื่องใด
ๆ ก็ตาม การตั้งเป้าหมายของการคิดให้ถูกทางเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากการคิดนั้นยากเป็นไปในทาง
ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ถึงแม้จะมีความคิดที่มีคุณภาพดีเพียงไร อาจจะมีการคิดให้เกิดความเสียหายและมี
ผลก่อให้ เกิดความเดือดร้อนแก่ส่วนรวมได้ ยิ่งคุณภาพของความคิ ดสูงผลเสียหายก็จะสูงตามไปด้วย
ดังนั้นหากไม่มีทิศทางที่ถูกต้องกำกับหรือ ควบคุมไว้ความคิดนั้นก็ไร้ประโยชน์ การคิดที่เหมาะสมและ
ถูกทาง จึงเป็นการคิดทีค่ ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ในระยะยาวด้วย
2. ลักษณะการคิดระดับ พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้ เรียนทุกระดับ ได้แก่ การคิด 4 ลั กษณะ
ประกอบด้วย 1) การคิดคล่ อง ซึ่งหมายถึงให้ กล้ าที่ จะคิดและให้ มีความคิดหลั่ งไหลออกมาได้อย่าง
รวดเร็ว 2) การคิดหลากหลาย ซึ่งหมายถึงให้ได้ความคิดในหลายลักษณะหลายประเภท หลายรูปแบบ
หรือหลายชนิด 3) การคิดละเอียดลออ ซึ่งหมายถึงการคิดเพื่อให้ได้ข้ อมูลในอันที่จะส่วผลให้ความคิดมี
ความรอบคอบขึ้น และ 4) การคิดให้ชัดเจน ซึ่งหมายถึงการคิดให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่คิด สามารถ
อธิบายขยายความได้ด้วยคำพู ดของตนเอง โดยสรุปลักษณะทั้ง 4 ลักษณะนี้เป็นลักษณะเบื้องต้นที่จะ
นำไปใช้ในการคิดที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น
3. ลักษณะการคิดระดับกลาง 4 ลักษณะ ประกอบด้วย 1) การคิดกว้าง หมายถึง การคิดให้ได้
หลายด้าน หลายแง่มุม 2) การคิดลึกซึ้ง หมายถึง การคิดให้เข้าใจถึงสาเหตุที่ม าที่ไปและความสัมพันธ์
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ให้เกิดผลต่าง ๆ รวมทั้งคุณค่า ความหมายที่แท้จริงของสิ่งนั้น การคิดไกล หมายถึง การประมวลข้อมูล
ในระดับกว้าง ระดับลึกเพื่อทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ 4) การคิดอย่างมีเหตุผล หมายถึง การ
คิดโดยใช้หลักเหตุผลแบบนิรนัยหรืออุปนัย
4. ลั ก ษณะการคิ ด ระดั บ สู ง ได้ แ ก่ การคิ ด ที่ ต้ อ งมี ก ระบวนการ มี ขั้ น ตอนที่ ม ากและ
ซั บ ซ้ อ นขึ้ น ที่ เรี ย กว่ า กระบวนการคิ ด และกระบวนการคิ ด ที่ มี ค วามสำคั ญ และจำเป็ น มาก คื อ
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณาณ ซึ่งหากบุคคลใดสามารถคิดได้อย่างมีวิจารณญานก็จะได้สานความคิด
ที่ผ่าน
การกลั่นกรองมาดีแล้วและนำไปใช้ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เช่น การนำไปใช้แก้ปัญหา
การตัดสินใจทำหรือไม่ทำ การริเริ่มสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ หรือการปฏิบัติการสร้างและการผลิตสิ่งต่าง ๆ
รวมทั้งการที่จะนำไปใช้ด้านการศึกษาวิจัยด้วย
สรุปลักษณะของการคิดวิเคราะห์ ได้ว่าเป็นรูปแบบความสามารถในการแยกแยะเพื่อ หา
ส่วนย่อยของเหตุการณ์ เรื่องราวหรือเนื้อหาต่าง ๆว่าประกกอบด้วยอะไร มีความสำคัญอย่างไร อะไรเป็นเหตุ
อะไรเป็ น ผลและที่ เป็ น เหตุ อ ย่ า งนั้ น อาศั ย หลั ก การอะไร โดยแบ่ งเป็ น 3 ลั ก ษณะ คื อ วิ เคราะห์
ความสำคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์หลักการ
13. มติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
13.1 มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 19 ตุ ล าคม 2564 เรื่ อ ง แนวทางการจั ด ทำงบประมาณ
และปฏิทิน งบประมาณรายจ่ ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดให้ ส่ วนราชการพิจารณา
ทบทวนและปรับปรุ งเป้ าหมายการให้ บริการให้ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน และนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อสำนักงบประมาณใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป
13.2 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เรื่ อง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ห น่วยรับงบประมาณใช้เป็ นแนวทางในการจัดทำ
คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
13.3 คู่ มื อ การทบทวนผลสั ม ฤทธิ์ เป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารกระทรวง และตั ว ชี้ วัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้กำหนดหลักการพิจ ารณาและทบทวนวิสัยทัศน์ ผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายการ
ให้ บ ริ ก ารกระทรวง ผลผลิ ต /โครงการ เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการทบทวนให้ ก ารจั ด ทำงบประมาณเกิ ด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
14. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานรัฐมนตรี
14.1 อำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวง และสำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
14.1.1. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ ม เติม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 5 (ราชกิจ จานุเบกษาเล่ม 119 ตอนที่ 123 ก หน้ า 17 วันที่ 19 ธันวาคม
2545) กำหนดว่า กระทรวงมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม และกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
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ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง
14.1.2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2548 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 100 ก หน้า 9 วันที่ 28 ตุลาคม 2548) กำหนด
ไว้ดังนี้
ข้ อ 2 ให้ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ
การพัฒนา ยุทธศาสตร์ การแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษา แห่งชาติ จัดทํางบประมาณและบริหารราชการประจําทั่วไปของกระทรวง เพื่อการบรรลุ
เป้าหมายและเกิดผล สัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ศึ กษา วิ เคราะห์ จั ดทํ าข้ อมู ลเพื่ อใช้ ในการกํ าหนดนโยบาย เป้ าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
3) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
4) จัดทํางบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
5) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายในราชการทั่วไป
ของกระทรวง
6) ดําเนินการเกี่ยวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
7) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น งานการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
8) ส่งเสริม ประสานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา เพื่อการศึกษา
ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง
9) ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั้งดําเนินการ
เกี่ยวกับงานความช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศในส่วนที่มิได้อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วน
ราชการใดในสังกัดกระทรวง
10) พั ฒ นาระบบและเครื อ ข่ า ยข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารงานของ
กระทรวง
11) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้ว ยการศึกษาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่ง
มิได้อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง
12) ปฏิ บั ติ งานอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายกํ าหนดให้ เป็ น อํ า นาจหน้ าที่ แ ละความ
รับผิดชอบของสํานักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย”
1๓.1.3 กฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2548 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 100 ก หน้า 9 วันที่ 28 ตุลาคม 2548) กำหนด
ไว้ดังนี้
(8) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร มีอํานาจหน้าที่ดงั ตอไปนี้

๔๕

(ก) จัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร เปาหมายการให้บริการกําหนดกรอบวงเงิน
งบประมาณ แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้งจัดทํานโยบาย แผนปฏิบัติ
ราชการ และงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง
(ข) ศึ กษา วิเคราะห วิจัยและจัดทํ า สถิติ ประมวลผลข้อมู ล ดั ช นี ด้านการ
บริหารจัดการศึกษา
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับความรวมมือด้านเงินกู้ยืมตางประเทศ
(ง) สงเสริม สนับสนุน พัฒนา และประสานงานตามนโยบายพิเศษ นโยบายเรงด
วน งานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษา
(จ) สงเสริม สนับสนุน พัฒนา และให คําปรึกษา แนะนํา วิชาการด้านการจัด
การศึ ก ษา การวางแผนการงบประมาณ การติ ด ตามประเมิ น ผล การรายงานผลและประสานการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานในกระทรวงและในสํานักงานปลัดกระทรวงใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ
(ฉ) ปฏิ บั ติ ง านรวมกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหนวยงานอื่ น ที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
14.1.4 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจ
กั บ ราชการทางการเมื อ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น ภารกิ จ ของรั ฐ มนตรี ประสานนโยบายระหว่ างกระทรวง
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 63 ก วันที่ 7 กรกฎาคม 2546) โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ กลั่น กรองเรื่องเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้ ง
เสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี
2) สนั บ สนุ น การทำงานของรัฐ มนตรีในการดำเนิ นงานทางการเมือ งระหว่าง
รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภาและประชาชน
3) ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แ จงญัตติ ร่างพระราชบัญญั ติ และกิจการอื่น
ทางการเมือง
4) ประสานงานและติด ตามผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีกับส่วน
ราชการในสังกัดและองค์กรในกำกับของกระทรวง
5) ดำเนิน การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อ
รัฐมนตรี
6) ปฏิบั ติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้ เป็นอำนาจหน้าที่ ของสำนักงาน
รัฐมนตรีหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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บทที่ ๓
วิธีดำเนินงาน
การจั ดทำข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายการจัด ทำเป้ าหมายการให้ บ ริการกระทรวงศึก ษาธิก าร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้นเป็นการดำเนินงานที่มี คุณภาพสูง มีผลกระทบในวงกว้างต่อการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ร่าง) นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรู ปประเทศ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน และนโยบายสำคัญของรัฐ บาล นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 และยุ ทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งลักษณะงานมี
ความยุ่งยากและซับซ้อนมาก ดังนั้น ผู้ขอรับการประเมินจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ทักษะ ความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน อาทิเช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) ทักษะ
การคิ ด เชิ งสั ง เคราะห์ (Synthesis Type Thinking) ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง อนาคต (Futuristic Thinking)
ทั ก ษะการคิ ด ละเอี ย ดลออ (Elaboration) การวางแผนการดำเนิ น งานแบบบู ร ณาการ และการ
ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง โดยผู้รับการประเมินได้ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่ มีความจำเป็น มีคุณค่า และมีความสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดทำเป้าหมายการให้บริ การกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมุ่งให้ เป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดกรอบการจัดทำข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายการจัดทำเป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้
แผนภาพที่ 6 กรอบการจัด ทำข้ อ เสนอแนะเชิ งนโยบายการจั ดทำเป้ าหมายการให้ บ ริก าร
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดทำเป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล
ที่มีความจำเป็น มีคณ
ุ ค่า
และมีความสำคัญ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
ที่จำเป็นและสำคัญ

ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรับปรุงเป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง ตัวชี้วดั และผลสัมฤทธิ์
และประโยชน์ที่ได้รบั ฯ
จัดทำความเชื่อมโยงเป้าหมาย
การให้บริการกระทรวง
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ฯ

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
- พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติวนิ ัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา บทบัญญัติว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติกับการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
- ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โครงสร้างเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา)
- แนวคิดและหลักการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงสังเคราะห์ การคิดเชิงอนาคต
- มติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดทำเป้าหมาย
การให้บริการกระทรวง ตัวชี้วดั

1. สรุปสาระและขั้นตอนการดำเนินการ
สืบเนื่องจากบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดให้ ห น่ ว ยรับ งบประมาณใช้ เป็ น แนวทางประกอบการวางแผนการ
ดำเนินงานและกำหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการทบทวนและการวางแผนงบประมาณ
หน่วยงานรับงบประมาณจะพิจารณาทบทวนและปรับปรุงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
การใช้จ่ ายงบประมาณ เป้ าหมายการให้ บ ริการกระทรวง แนวทางการดำเนิ น งานผลผลิ ต /โครงการ
กิจ กรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็ จ เพื่ อกำหนดทิ ศทางและเป้าหมายการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เป้าหมายการพั ฒนาที่ยั่งยืน และนโยบายสำคัญของรัฐบาล
นโยบายและจุ ด เน้ น ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2566 และยุ ท ธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

48

1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสารข้อมูลที่จำเป็นและสำคัญต่าง ๆ รวมถึงกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน อาทิ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.
2561 แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่า ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
13 (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และนโยบายสำคัญของรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา)
และยุทธศาสตร์การจั ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี นอกจากนี้ ยังมี ข้อมูลสำคัญ อีกส่ วนหนึ่ง คือ
ข้อมูล ผลการดำเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ช าติ แผนแม่บ ทภายใต้ยุท ธศาสตร์ช าติ แผนปฏิ รูปประเทศ
สถิ ติ ท างการศึ ก ษา ผลงานวิ จั ย หรื อ ผลการสำรวจข้ อ มู ล หรื อ รายงานรวมถึ ง ผลการดำเนิ น งานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งข้อมูลที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อการกำหนดกรอบ
ทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับสถานการณ์
หรือบริบทที่เป็นจริง
1.2 ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด แผนงาน ผลผลิต/โครงการ เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายการ
ดำเนิ น งานของกระทรวงศึกษาธิการที่สะท้ อนถึงความสำเร็จ ของงานและเชื่อมโยงกับยุ ทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา)
1.3 ยกร่างผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
1.4 วิเคราะห์และสังเคราะห์ความเชื่อมโยงเป้าหมายการให้บริการกระทรวงกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
นโยบายสำคั ญ ของรัฐ บาล และยุ ทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่ อแสดงให้ เห็ น งบประมาณที่ใช้
ขับเคลื่อนแต่ละแผนงาน
1.5 จัดทำความเชื่อมโยงเป้าหมายการให้ บริการกระทรวงศึก ษาธิการกับแผนแม่บทภายใต้
ยุท ธศาสตร์ช าติ เป้ าหมายแผนแม่บ ท ตั วชี้วัดแผนแม่บท แผนแม่บทย่อย แผนงาน และงบประมาณ
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงให้เห็นจำนวนงบประมาณที่ใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน
1 .6 ป ระชุ ม พิ จารณ าความ เชื่ อม โยงป ระเด็ น แผน แม่ บ ท เป้ าห ม ายแผน แม่ บ ท
ตั ว ชี้ วั ด แผนแม่ บ ท แผนแม่ บ ทย่ อ ย เป้ า หมายแผนแม่ บ ทย่ อ ย ตั ว ชี้ วั ด แผนแม่ บ ทย่ อ ย เป้ า หมาย
การให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย กับผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมมาปรับปรุงข้อมูลให้มีความครอบคลุมเชื่อมโยงในทุกประเด็นมากยิ่งขึ้น เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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1.7 ป ระชุ ม พิ จ ารณ าค วาม เชื่ อ ม โย งป ระเด็ น แ ผ น แ ม่ บ ท เป้ าห ม ายแ ผ น แ ม่ บ ท
ตั ว ชี้ วั ด แผนแม่ บ ท แผนแม่ บ ทย่ อ ย เป้ า หมายแผนแม่ บ ทย่ อ ย ตั ว ชี้ วั ด แผนแม่ บ ทย่ อ ย เป้ า หมาย
การให้ บ ริ ก ารกระทรวง ตั ว ชี้ วัด และค่ าเป้ าหมาย กั บ ผู้ แทนกองประเมิ น ผล สำนั กงบประมาณ และ
นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมมาปรับปรุงข้อมูลให้มีความครอบคลุมเชื่อมโยงในทุกประเด็นมากยิ่งขึ้น
1.8 ดำเนินการประสานหน่วยงานในสังกัด เพื่อพิจารณาและตรวจสอบความเชื่อมโยงเป้าหมาย
การให้ บ ริ ก ารกระทรวงกั บ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศ าสตร์ ช าติ ให้ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นผลลั พ ธ์
ไปสู่การบรรลุยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1.9 สรุ ป ผลการทบทวนผลสั ม ฤทธิ์ ห รื อ ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการใช้ จ่ า ยงบประมาณ
เป้ าหมายการให้ บริ การกระทรวง ผลผลิ ต โครงการ และตัว ชี้ วัด ในภาพรวมของกระทรวงศึ กษาธิก าร
และจั ดทำผั งความเชื่ อมโยงเป้ าหมายการให้ บ ริ การกระทรวง/ตัว ชี้ วัดตามแบบฟอร์ ม ความเชื่อ มโยง
งบประมาณ
1.10 เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อจัดส่งสำนักงบประมาณ และแจ้งเวียนให้
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ได้ น ำไปใช้ ป ระกอบการจั ด ทำงบประมาณ รายจ่ า ยประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2566
1.11 บั น ทึกข้อมูล เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง ตั วชี้วัด และค่าเป้าหมาย ลงในระบบ
e-Budgeting : ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบการ
จั ด ทำเอกสารร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณ รายจ่ ายประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2 5 6 6
ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. วิธีการดำเนินงาน
ผู้ขอรับ การประเมินเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดทำเป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดวิธีการดำเนินงาน ดังนี้
2.1 ผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารข้อมูลที่จำเป็นและ
สำคั ญ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาการจั ด ทำข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายการจั ด ทำเป้ า หมายการให้ บ ริ ก าร
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จากเอกสารทางวิช าการจำนวน 27 เล่ ม
อาทิ เช่น ยุ ท ธศาสตร์ช าติ แผนแม่บ ทภายใต้ ยุท ธศาสตร์ช าติ (ร่าง) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคม
แห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 13 (ร่ าง) นโยบายและแผนระดับ ชาติ ว่าด้ ว ยความมั่ นคงแห่ งชาติ แผนการปฏิ รูป
ประเทศ แผนปฏิ บั ติ ร าชการของกระทรวง นโยบายสำคั ญ ของรั ฐ บาล นโยบายและจุ ด เน้ น ของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ข้ อ สั ง เกตของ
คณะกรรมาธิการวิส ามัญ พิจ ารณาร่างพระราชบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 (สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา) รวมถึงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แนวทางการจั ด ทำงบประมาณและปฏิ ทิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 นอกจากนี้ ยังมีข้อมูล สำคัญ อีกส่ ว นหนึ่ง คือ ข้อมูล ผลการดำเนิ นงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ สถิติทางการศึกษา ผลงานวิจัยหรือ
ผลการสำรวจข้อมูลหรือรายงานรวมถึงผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และดำเนินการรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศที่มีความจำเป็น มีคุณค่า และมีความสำคัญต่อการกำหนดกรอบทิศทางให้มีความชัดเจน
โดยใช้ ทั ก ษะการคิ ด วิเคราะห์ (Analytical Thinking) ทั ก ษะการคิ ด เชิ งสั งเคราะห์ (Synthesis Type
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Thinking) ทั ก ษะการคิด เชิ งอนาคต (Futuristic Thinking) ทั ก ษะการคิ ด ละเอี ยดลออ (Elaboration)
เพื่อให้มองเห็นในภาพองค์รวม (Holistic view)
2.2 ผู้ ขอรั บ การประเมิน ได้น ำข้อ มู ล สารสนเทศที่ มี ความจำเป็ น มี คุณ ค่า และมี ค วามสำคั ญ
ตามข้อ 2.1 มาดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และกำหนดกรอบแนวคิดในการจัดทำข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายการจัดทำเป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามแนวทางการจั ดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของสำนักงบประมาณ
2.3 ผู้ขอรับการประเมินในฐานะผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการ
ทบทวนวิสั ยทัศน์ พัน ธกิจ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมายการ
ให้ บ ริ ก ารกระทรวง ตั ว ชี้ วัด และค่ าเป้ าหมาย เพื่ อ กำหนดทิ ศ ทางและเป้ าหมายการดำเนิ น งานของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้ ส ะท้ อ นถึ ง ความสำเร็ จ ของงานและมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
โดยยึดหลักการสำคัญ ดังนี้
1) ความถู ก ต้ อ ง การดำเนิ น กิ จ กรรมที่ อ ยู่ ภ ายใต้ อ ำนาจหน้ าที่ ต ามกฎกระทรวง
การแบ่งส่วนราชการ รวมถึงเป็นภารกิจที่มีกฎหมายกำหนดให้ดำเนินการหรือมีมติคณะรัฐมนตรี/นโยบาย
รัฐบาลให้ดำเนินการ
2) ความครอบคลุมและครบถ้วน การดำเนินกิจกรรมอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ตอบสนอง
กับแผนแต่ละระดั บ ประกอบด้วย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ช าติ แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
3) ความเชื่ อมโยง การกำหนดผลสั มฤทธิ์และประโยชน์ ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณมี
ความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทย่อยภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมาย (Goals) ตัวชี้วัดของแผนในระดับสูงขึ้นไป ได้แก่ แผนการปฏิรูป
ประเทศ โดยเฉพาะด้ า นการศึ ก ษา (ร่ า ง) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 13
(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่ าด้วยความมั่นคงแห่งชาติในประเด็น/เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถ
ระบุความเชื่อมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติฯ ในด้านที่เกี่ยวข้องได้
4) ความสอดคล้ อ ง การกำหนดตั ว ชี้ วั ด ต้ อ งสามารถผลั ก ดั น การบรรลุ ค่ า เป้ า หมาย
ตัวชี้วัด (Target) ของแผนในระดับที่สูงขึ้นไป ได้แก่ ตัวชี้วัดแผนแม่บท/แผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ร่าง) นโยบายและ
แผนระดับ ชาติ ว่าด้ว ยความมั่น คงแห่ งชาติในประเด็ น เป้ าหมายที่ เกี่ ยวข้อ ง เพื่ อนำส่ งผลผลิ ตให้ เกิ ด
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับสำหรับยุทธศาสตร์ชาติฯ ในด้านที่เกี่ยวข้องต่อไป
5) ความเหมาะสม การกำหนดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
และเป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารกระทรวงและ และตั ว ชี้ วัด ค่ าเป้ าหมาย ต้ อ งมี ค วามเป็ น ไปได้ ส ามารถ
ดำเนินการวัดผลและประเมินได้จริงอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์และมีข้อมูลพื้นฐาน (baseline)
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
6) ความจำเป็ น เร่งด่วน การกำหนดผลผลิต โครงการ กิจกรรม ควรพิจารณาในส่วนที่มี
ความสำคั ญ และจำเป็ น เร่ งด่ ว นที่ จ ะต้ อ งดำเนิ น การ เพื่ อ ให้ ส ามารถผลั ก ดั น เป้ าหมายการให้ บ ริก าร
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กระทรวง และเป้ าหมายของแผนในระดับที่ สูงขึ้ น ไปได้ อย่างมี ป ระสิ ทธิภ าพ โดยได้น ำข้อสั งเกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สภาผู้แทนราษฎร และ
คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณศึ ก ษาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจำปี วุ ฒิ ส ภา
มาทบทวน โดยให้ เป็ น ไปตามแผนผั งโครงสร้ างเอกสารประกอบพระราชบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย วิสั ยทั ศน์ พันธกิจ ผลสั มฤทธิ์ และประโยชน์ที่ คาดว่า
จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพื่อถ่ายทอด
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ลงไปสู่หน่วยงานภายใต้กระทรวงเป็นเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ตามลำดับ
2.4 ผู้ ข อรั บ การประเมิ น ได้ ด ำเนิ น การวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ เป้ า หมายการให้ บ ริ ก าร
กระทรวงศึกษาธิการให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง)
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายสำคัญของรัฐบาล
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
และมติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ 19 ตุล าคม 2564 เรื่อ ง แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิ ทิ น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2.5 ผู้ ข อรั บ การประเมิ น ได้ ด ำเนิ น การจั ด ทำความเชื่ อ มโยงเป้ า หมายการให้ บ ริ ก าร
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกั บ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เป้ าหมายแผนแม่ บท ตั วชี้ วัดแผนแม่ บท
แผนแม่บทย่อย แผนงาน/โครงการ และงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้แสดงเห็นงบประมาณ
ที่ใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้อง
2.6 ผู้ขอรับการประเมินได้ ดำเนินการจัดประชุมหน่วยงานในสังกัด ซึ่งต้องใช้การประสานงาน
ความร่วมมือกับหน่ วยงานในสังกัดกระทรวง เพื่อร่วมกัน พิจารณาและรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาความเชื่อมโยงตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายแผนแม่บท ตัวชี้วัด แผนแม่บท แผนแม่บทย่อย เป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณ
2.7 ผู้ขอรับการประเมินได้ดำเนินการจัดประชุมกับผู้แทนสำนักงบประมาณ เพื่อร่วมกันพิจารณา
ความเชื่ อ มโยงเป้ าหมายการให้ บ ริก ารกระทรวงกั บ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุท ธศาสตร์ช าติ โดยพิ จารณา
ความเชื่อมโยงตั้งแต่ยุ ทธศาสตร์ช าติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ เป้าหมายแผนแม่บท ตัวชี้วัด
แผนแม่ บ ท แผนแม่ บ ทย่ อ ย เป้ า หมายการให้ บ ริก ารกระทรวง ตั ว ชี้ วั ด และค่ าเป้ า หมาย แผนงาน
โครงการ
2.8 ผู้ขอรับการประเมินได้ ดำเนินการประสานหน่วยงานในสังกัด เพื่อพิจารณาและตรวจสอบ
ความเชื่อมโยงเป้าหมายการให้บริการกระทรวงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้สามารถขับเคลื่อน
ผลลัพธ์ไปสู่การบรรลุยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
2.9 ผู้ ขอรั บ การประเมิ น ได้ ด ำเนิ น การสรุปผลการทบทวนวิสั ย ทัศ น์ พั นธกิจ ผลสั ม ฤทธิ์และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำผังความเชื่อมโยงเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ฯ เสนอ
ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ เพื่อจัดส่งให้สำนักงบประมาณและหน่วยงานในสังกัด สำหรับใช้ประกอบการจัดทำ
งบประมาณตามขั้นตอนต่อไป
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บทที่ 4
ผลการดำเนินงาน
การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดทำเป้าหมายการให้บริ การกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการดำเนิ นการตามแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทิ น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็ นแนวทาง
ประกอบการวางแผนการดำเนินงานและกำหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยกระบวนการทบทวน
และการวางแผนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งมีกระบวนการดำเนินงานหลากหลายขั้นตอน
ดังนั้นผู้ขอรับการประเมินจำเป็นที่จะต้องใช้องค์ความรู้ เทคนิค ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิ ดเชิง
สั งเคราะห์ ทั ก ษะการคิ ด เชิ งอนาคต การประสานงานความร่ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานในสั งกั ด กระทรวง
โดยกระบวนการดำเนินงานเริ่มต้นจากการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง แผนงาน ผลผลิต/
โครงการ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการงบประมาณที่กำหนดไว้ในปฏิทินงบประมาณช่ วงการทบทวน
และวางแผนงบประมาณ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่ อวันที่ 19 ตุล าคม 2564 เรื่ องแนวทางการจัดทำ
งบประมาณและปฏิ ทิ น งบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดให้ ห น่ ว ยรั บ
งบประมาณจัดทำเป้าหมายการให้บริการกระทรวงให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยื น นโยบายสำคั ญ ของรัฐ บาล และนโยบายและจุด เน้ น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการน้อมนำหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ ผู้ขอรับการประเมิ นขอสรุปผลการ
ดำเนินงาน ดังนี้
1. ผลการทบทวนวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละประโยชน์ ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ จากการใช้ จ่ าย
งบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ แผนงาน ผลผลิตโครงการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
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ตารางที่ 7 แสดงผลการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วิสัยทัศน์
พัฒนาผู้ เรียนทุ กช่วงวัยให้ มีคุ ณธรรม
มี ทั กษะที่ จำเป็ นในศตวรรษที่ 21
และมี ทั ก ษะการเรี ย นรู้ อ ย่ าง
ต่ อ เนื่ อ ง ต ล อ ด ชี วิ ต ต า ม
ความสามารถของ พหุปัญญา
พันธกิจ
1. ยกระดั บ คุ ณ ภาพของการจั ด
การศึกษาให้มีมาตรฐาน
2. ลดความเหลื่ อ มล้ ำ ทางการ
ศึกษา
3. มุ่ งความเป็ นเลิ ศและสร้ างขี ด
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
ประเทศ
4. ปรับ ปรุงระบบบริห ารจัดการ
การศึกษาให้ มีประสิทธิภาพในการ
ใช้ทรัพยากรเพิ่มความคล่องตัวใน
การรองรับความหลากหลายของ
การจัดการศึกษา และสร้างเสริม
ธรรมาภิบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วิสัยทัศน์
ภายในปี 2570 ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการ
พั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม มี ทั กษะที่ จำเป็ นพร้อมเรียนรู้
ตลอดชี วิ ตและปรั บตั วสอดคล้ องกั บวิ ถี
ชีวิตโลกยุคใหม่
พันธกิจ
1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
2. สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ลดความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษา
3. ผลิ ต พั ฒนาและสร้ างเสริ มศั กยภาพ
กำลั งคนที่ มี คุ ณภาพ สอดคล้ องกั บความ
ต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการ
ของประเทศ
4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย
องค์ ความรู้ เทคโนโลยี นวั ต กรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์
สำหรับการพัฒ นาด้านการศึกษา สังคม
หรือสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา
ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรร
มาภิบาล

เหตุผลการปรับเปลี่ยน
ปรับให้เป็นรูปธรรมและสามารถวัดผล
ได้ ตามข้ อสั งเกตคณะกรรมาธิ ก าร
วิสามั ญพิ จารณาร่ างพระราชบั ญญั ติ
งบ ป ระม าณ รายจ่ ายป ระจำปี
(สภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒิสภา)
ปรับพันธกิจให้รองรับกับแผนระดับ
ต่าง ๆ
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ตารางที่ 8 แสดงผลการทบทวนผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
และตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
การใช้จ่ายงบประมาณ/ตัวชี้วัด ปี 2565
ผลสัมฤทธิ์
1. ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถเข้าถึง
การเรียนรู้
อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา
และมีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัย
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับ
โอกาสและความเสมอ
ภาคในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง

ตัวชี้วดั
1. อัตราความแตกต่างของ
คะแนน PISA ในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลง (ลดลงร้อยละ
20)
2. อัตราการเข้าเรียนสุทธิ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ร้อยละ 80)
3. ร้อยละของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษที่ได้รับการ
ทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR (ร้อยละ 80)
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับ
การคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุ
ปัญญารายบุคคล (ร้อยละ 8)
5. ร้อยละของสถานศึกษาที่
สามารถจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล (ร้อยละ 8)
สัดส่วนประชากรนอกระบบ
การศึกษาวัยเรียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับ (ป.1 –
ม.3) อายุ 6 – 14 ปี ไม่เกิน
ร้อยละ 5

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
การใช้จ่ายงบประมาณ/ตัวชี้วัด ปี 2566

เหตุผล
การปรับเปลี่ยน

ผลสัมฤทธิ์
1. ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่
จำเป็นของโลกยุคใหม่
สามารถเข้าถึงการ
เรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตาม
พหุปัญญา

ตัวชี้วดั
1. อันดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษา (IMD)
(ดีขึ้น 1 อันดับ จากปีที่ผ่านมา)

พิจารณาตัวชีว้ ัด
แผนแม่ย่อยและ
ตัวชี้วัดแนวทาง
การประเมิน
ส่วนราชการ
ระดับกระทรวงตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการ
(KPI Basket
มากำหนดเป้าหมาย
ที่ต้องการบรรลุ
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

2. ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับ
บริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างทั่วถึง ด้วย
รูปแบบและวิธกี ารที่
เหมาะสม

1. สัดส่วนประชากรนอกระบบ
การศึกษาวัยเรียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับ (ป.1–ม.3)
อายุ 6 – 14 ปี (ไม่เกินร้อยละ
5)
2.1 อัตราการเข้าเรียนของ
ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา
ต่อประชากรกลุ่มอายุ
- ระดับก่อนประถมศึกษา ร้อยละ
100

พิจารณาตัวชีว้ ัด
แผนแม่ย่อยและ
ตัวชี้วัดแนวทาง
การประเมิน
ส่วนราชการ
ระดับกระทรวงตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการ
(KPI Basket
มากำหนดเป้าหมาย
ที่ต้องการบรรลุ
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

2.2 อัตราการเข้าเรียนของ
ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา
ต่อประชากรกลุ่มอายุ
- ระดับประถมศึกษา ร้อยละ
100
2.3 อัตราการเข้าเรียนของ
ผูเ้ รียนแต่ละระดับการศึกษา
ต่อประชากรกลุ่มอายุ
- ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ร้อยละ 100

55

ตารางที่ 8 (ต่อ)
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
การใช้จ่ายงบประมาณ/ตัวชี้วัด ปี 2565

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
การใช้จ่ายงบประมาณ/ตัวชี้วัด ปี 2566
2.4. อัตราการเข้าเรียนของ
ผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา
ต่อประชากรกลุ่มอายุ
- ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (สามัญ-อาชีวศึกษา)
ร้อยละ 78
3. กำลังคนมี
1. ร้อยละของผู้สำเร็จ
สมรรถนะสอดคล้องกับ การศึกษาที่มงี านทำหรือ
ความต้องการของ
ประกอบอาชีพได้ภายใน 1 ปี
ตลาดแรงงานและ
ร้อยละ 80
ความต้องการของ
2. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประเทศ
นายจ้างหรือผู้ประกอบการที่
มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของผู้สำเร็จ
การศึกษา ร้อยละ 80
3. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทำงาน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30

เหตุผล
การปรับเปลี่ยน

พิจารณาตัวชีว้ ัด
แผนแม่ย่อยและ
ตัวชี้วัดแนวทาง
การประเมิน
ส่วนราชการ
ระดับกระทรวง
ตามมาตรการ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ
(KPI Basket
มากำหนด
เป้าหมายที่ตอ้ งการ
บรรลุใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

จากการทบทวนบริบ ทการเปลี่ยนแปลง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (ร่าง) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 13 (ร่าง) นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน นโยบายสำคัญของรัฐบาล และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้ง
นำข้อสั งเกตของคณะกรรมาธิก ารวิส ามั ญ พิ จารณาร่างพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา) มากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และ
ประโยชน์ ที่ คาดว่าจะได้รั บ จากการใช้จ่ายงบประมาณ เป้ าหมายการให้ บ ริก ารกระทรวงศึ กษาธิการ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ แผนงาน ผลผลิต โครงการของกระทรวงศึกษาธิการ
1.1 วิสัยทัศน์
ภายในปี 2570 ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ
ที่จำเป็นพร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิตและปรับตัวสอดคล้องกับวิถีชีวิตโลกยุคใหม่
1.2 พันธกิจ
1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
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3. ผลิ ต พั ฒ นาและสร้ า งเสริ ม ศั ก ยภาพกำลั ง คนที่ มี คุ ณ ภาพ สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
ของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ
4. ส่ งเสริม สนั บ สนุ นการสร้างผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนาด้านการศึกษา สังคม หรือสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละประโยชน์ ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ จากการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ซึ่ งในการกำหนด
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณมีการสะท้อนให้เ ห็นถึงผลลัพธ์หรือ
ผลประโยชน์ ที่กลุ่ ม เป้ าหมายจะได้รับอย่างชัดเจนทั้งเชิงปริมาณและคุณ ภาพ สามารถวัดผลได้ อย่ าง
เป็นรูปธรรม รวม 3 ผลสัมฤทธิ์ 9 ตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่ 1 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกยุ คใหม่ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิ ต ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา
ตัวชี้วัด : 1.1 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา (IMD)
(ดีขึ้น 1 อันดับ จากปีที่ผ่านมา)
ผลสัมฤทธิ์ที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึง ด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม
ตัวชี้ วัด : 2.1. สั ดส่ วนประชากรนอกระบบการศึกษาวัยเรียนระดั บการศึ กษาภาคบั งคั บ
(ป.1–ม.3) อายุ 6 – 14 ปี (ไม่เกินร้อยละ 5)
2.2 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ
- ระดับก่อนประถมศึกษา ร้อยละ 100
2.3 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ
- ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 100
2.4 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100
2.5 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ-อาชีวศึกษา) ร้อยละ 78
ผลสั ม ฤทธิ์ที่ 3 : กำลั งคนมี ส มรรถนะสอดคล้ อ งกับ ความต้อ งการของตลาดแรงงานและ
ความต้องการของประเทศ
ตัวชี้วัด : 3.1 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพได้ภายใน 1 ปี ร้อยละ 80
3.2 ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ประกอบการที่ มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 80
3.3 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมการจั ดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 30
1.4 เป้ าหมายการให้ บริ การกระทรวงศึ กษาธิ การและตั วชี้ วั ดผลสำเร็ จ ในการจั ด ทำเป้ า หมาย
การให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ มีการสะท้อนให้เห็นถึงผลลั พธ์หรือผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายจะ
ได้รับ อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และสามารถเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนในทุกระดับ รวม 5 เป้าหมาย 31

57

ตัวชี้วัด รวมทั้งการกำหนดตัวชี้ดมีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีความสอดคล้องกัน และค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
มีความสอดคล้องกับงบประมาณที่จะได้รับ ดังนี้
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 1 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ มี ทั กษะที่ จำเป็ น ในโลกยุ คใหม่ ส่ งเสริ มการพั ฒ นาศั กยภาพตามพหุ ปั ญ ญา และการเรี ยนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.1 คะแนน O-NET ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนเพิ่มขึ้นทุกวิชา (วิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 5)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.2 คะแนน O-NET ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนเพิ่มขึ้นทุกวิชา (วิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 5)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.3 คะแนน O-NET ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนเพิ่มขึ้นทุกวิชา (วิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 5)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.4 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอก
ระบบ (N-NET) (คะแนนเฉลี่ย 41)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.5 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ 90)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.6 ร้อยละของสถานศึกษาที่ มีผลประเมินคุณภาพ (ด้านผู้ เรียน ด้านการ
บริหารจัดการ และด้านการจัดการเรียนการสอน) ระดับดีขึ้นไป (ระดับก่อนประถมศึกษา ร้อยละ 96)
ตัวชี้วัดเชิ งคุณภาพ : 1.7 ร้อยละของสถานศึกษาที่ มีผลประเมินคุณภาพ (ด้านผู้ เรี ยน ด้านการ
บริหารจัดการ และด้านการจัดการเรียนการสอน) ระดับดีขึ้นไป (ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ร้อยละ 96)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.8 ร้อยละของสถานศึ กษาที่ มีผลประเมินคุณภาพ (ด้านผู้ เรียน ด้านการ
บริหารจัดการ และด้านการจัดการเรียนการสอน) ระดับดีขึ้นไป (ระดับอาชีวศึกษา ร้อยละ 81)
ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง คุ ณ ภาพ : 1.9 ร้ อยละของผู้ เรี ยนที่ ได้ รั บการคั ดกรองและหรื อส่ งต่ อเพื่ อพั ฒ นา
พหุปัญญารายบุคคล (ร้อยละ 10)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.10 สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน
และมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลเต็มตามศักยภาพหรือพหุปัญญา (ร้อยละ 20)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1.11 อัตราส่วนนักเรียนต่อครูทุกระดับ (ระดับก่อนประถมศึกษา อัตราส่วน
15 : 1)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1.12 อัตราส่วนนักเรียนต่อครูทุกระดับ (ระดับประถมศึกษา อัตราส่วน 20 : 1)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1.13 อัตราส่วนนักเรียนต่อครูทุกระดับ (ระดับมัธยมศึกษา อัตราส่วน 20 : 1)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1.14 อัตราส่วนนักเรียนต่อครูทุกระดับ (ระดับอาชีวศึกษา อัตราส่วน 20 : 1)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1.15 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 82)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.16 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 81)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.17. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกตามรูปแบบใหม่
(ยาเสพติด ภัยไซเบอร์ ภัยพิบัติธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) (ร้อยละ 80)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 1.18 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะอาชีพ เพื่อการมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพในท้องถิ่น (ร้อยละ 80)
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ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง คุ ณ ภาพ : 1.19 ร้ อยละของผลงานวิ จั ย นวั ตกรรม เทคโนโลยี องค์ ค วามรู้ และ
สิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาและสังคม หรือสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ
(ร้อยละ 80)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 2 : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพและได้รับการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้า ในวิชาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 2.1 ร้อยละของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR (ร้อยละ 80)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 2.2 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning/ ครูยุคใหม่ (ร้อยละ 80)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 2.3 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
ได้รับการส่งเสริมและพัฒ นาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ สามารถปฏิบัติ ห น้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภ าพ
(ร้อยละ 95)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 2.4 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ สวัสดิการ สวัสดิภาพ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ร้อยละ 90)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 3 : ผู้เรียนและประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะ
สมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง คุ ณ ภาพ : 3.1 ร้ อยละของกำลั งคนที่ ได้ รั บการพั ฒ นาตามหลั กสู ตรที่ ตอบสนอง
อุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ (ร้อยละ 90)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 3.2 สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา
(ปวช.1 : ม.4) (50 : 50)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 4 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีหลักประกันในการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเหมาะสม
ตั ว ชี้ วั ด เชิ งคุ ณ ภาพ : 4.1 ร้ อยละของผู้ พิ การ/ผู้ ด้ อยโอกาสได้ รั บโอกาสในการเข้ าถึ งบริ ก าร
การศึกษา การพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น (ร้อยละ 100)
ตั ว ชี้ วั ด เชิ งปริ ม าณ : 4.2 จำนวนครั้ งของประชาชนที่ เข้ าถึ งหลั กสู ตร สื่ อ แหล่ งเรี ยนรู้ ที่ จั ด
การศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) (25,529,200 ครั้ง)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 4.3 ร้อยละของเด็กตกหล่นที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา (ร้อยละ 70)
- อายุ 6 – 14 ปี (การศึกษาภาคบังคับ)
- อายุ 15 – 17 ปี (ม.ปลาย)
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 5 : ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และทันสมัย
ตัวชี้วัดเชิงคุณ ภาพ : 5.1 ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ นงานของ
กระทรวงศึกษาธิการอยู่ในระดับผ่านตามเกณฑ์ ITA (Integrity & Transparency Assessment) (คะแนน 85 ขึ้นไป)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 5.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data
for Education) (8 ฐานข้อมูล)
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ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 5.3 ร้อยละของร่างกฎหมายหลัก หรือ กฎหมายรอง (กฎ ระเบียบ ประกาศ
ข้ อบั งคั บ) ที่ ได้ รั บการปรั บปรุ ง แก้ ไข หรื อพั ฒ นาให้ สอดคล้ องกั บการดำเนิ นงานเพื่ อให้ บรรลุ เป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติหรือสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของประเทศ (ร้อยละ 80)
1.5 แผนงาน ผลผลิ ต /โครงการของกระทรวงศึ กษาธิ การ ซึ่งในการกำหนดผลผลิ ต โครงการ
มีความสอดคล้องและสัมพันธ์ สามารถผลักดันเป้าหมายการให้บริการกระทรวง และตรงตามพันธกิจที่
กำหนดในกฎหมาย ประกอบด้วย แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ และแผนงานพื้นฐาน รวม 15
แผนงาน 30 ผลผลิต และ 56 โครงการรองรับ ดังนี้
1. แผนงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
1.1 โครงการส่ ง เสริ ม พั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ แ ละปลู ก ฝั ง แนวทางการจั ด การ
ความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี
2. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.1 โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
2.2 โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
2.3 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
3.1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
3.2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
3.3 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
4.1 โครงการพื้ น ฐานเพื่ อ การพั ฒ นาการศึ ก ษาในเขตพั ฒ นาพิ เศษเฉพาะกิ จ จังหวั ด
ชายแดนภาคใต้
4.2 โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามภารกิจพื้นฐาน
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
5.1 โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากาลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั
6.1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
7. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
7.1 โครงการผลิตและพัฒนากาลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
8. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
8.1 ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุ ณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
8.2 ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
9. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
9.1 โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงวัย
9.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
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9.3 โครงการส่ งเสริม เวที ป ระชาคมเพื่ อ การจั ด ทำรูป แบบและการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
9.4 โครงการยกระดับคุณภาพการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทย
9.5 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะกาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
10. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
10.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
10.2 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
10.3 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
10.4 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
10.5 โครงการยกระดับความเป็นเลิศด้านดิจิทัลสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศและเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
10.6 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
10.7 โครงการขยายโอกาสทางการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
10.8 โครงการพั ฒ นาและยกระดั บ ขี ด ความสามารถการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาให้ ได้
มาตรฐานสากล
10.9 โครงการยกระดับการผลิตและพัฒ นากาลังคนให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประเทศ
10.10 โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่และครูใน
ศตวรรษที่ 21
10.11 โครงการส่งเสริมและพัฒ นาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ มีคุณลักษณะและทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21
10.12 โครงการปฏิรูปและพัฒนาหลักสูตรการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
10.13 โครงการปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน
10.14 โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
10.15 โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
10.16 โครงการจัดทำและขับเคลื่อนนโยบายด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
10.17 โครงการจัดทำและขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ยุคหลังโควิด
10.18 โครงการวิ จั ย วัด ผล และประเมิ น ผลการจั ด การเรีย นรู้ ด้ านวิท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับประเทศและระดับนานาชาติ
10.19 โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร สื่ อ และกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น การคิ ด
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และกระตุ้นให้เกิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์และสามารถนาไปใช้ได้จริง
10.20 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
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10.21 โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
10.22 โครงการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ
10.23 โครงการการปรับ การเรีย นเปลี่ ย นการสอนของครู วิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาตามแนวทาง สสวท.
10.24 โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
10.25 โครงการทุ นสนับ สนุ น การศึก ษานั กเรี ยน นั กศึก ษาและครู เพื่ อพั ฒ นาให้ เป็ น
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และตอบสนองต่อความต้องการ
ของประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10.26 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
11. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
11.1 โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
11.2 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
11.3 โครงการขั บ เคลื่ อ นนโยบาย แผนการศึ กษาของชาติ และการส่ งเสริม นโยบาย
ด้านการปฏิรูปการศึกษา
11.4 โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
12. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
12.1 ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา
12.2 ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
12.3 ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
12.4 ผลผลิตผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ
12.5 ผลผลิตผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
12.6 ผลผลิตมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
12.7 ผลผลิตนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน
12.8 ผลผลิ ต ผู้ อ านวยการ ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ รับ การสงเคราะห์ ต าม
กฎหมายโรงเรียนเอกชน
12.9 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
12.10 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
12.11 ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
12.12 ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
12.13 ผลผลิตเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12.14 ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
12.15 ผลผลิตผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
12.16 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
12.17 ผลผลิตผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น
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12.18 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีและสายปฏิบัติการ
12.19 ผลผลิตอาชีวศึกษาเอกชนได้รับการอุดหนุน
12.20 ผลผลิตหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา
12.21 ผลผลิตผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับ
การพัฒนาและส่งเสริม
12.22 ผลผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบั สวัสดิการที่เหมาะสมกับสถานภาพและ
ได้รับคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
12.23 ผลผลิตผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
12.24 ผลผลิตผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
12.25 ผลผลิตการให้บริการทางวิชาการ
12.26 ผลผลิตระบบทดสอบมาตรฐานการศึกษา
12.27 ผลผลิตการเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
12.28 ผลผลิตการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
13. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
13.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
13.2 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
13.3 โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่
14. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
14.1 โครงการส่งเสริมศักยภาพภาคีสตรีครูภูมิปัญญาไทยมุ่งต่อยอดการพัฒนาองค์ความรู้
เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นบนฐานทางวัฒนธรรมและสังคมแห่งการแบ่งปัน
15. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
15.1 โครงการเครือข่ายต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
15.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
15.3 โครงการพัฒ นากลไกภาคีเครือข่า ยเพื่อสร้างจิตสำนึกและค่านิยมคนไทยต่อการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
16. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
16.1 โครงการพัฒนากฎหมายการศึกษาให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ
2. ความเชื่ อมโยงเป้ าหมายการให้ บริ การกระทรวงศึกษาธิการกั บยุทธศาสตร์ ชาติ แ ผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนการปฏิรูปประเทศ
นโยบายสำคัญของรัฐ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายการจั ดทำเป้ าหมายการให้ บริการกระทรวงศึ กษาธิ การ ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2566 กำหนดเป้ าหมายการให้ บริ การกระทรวงศึ กษาธิ การ รวมทั้ งสิ้ น 5 เป้ าหมาย โดยมี ความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
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และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายสำคัญของรัฐบาล นโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้กำหนดเป้ าหมายการพัฒ นาประเทศ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีค วามสุ ข เศรษฐกิ จ พั ฒ นาอย่ างต่ อ เนื่ อ ง สั งคมเป็ น ธรรม ฐานทรัพ ยากรธรรมชาติ ยั่งยื น
โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงสอดคล้องในทุกมิติ
เพื่อจัดทำเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ปรากฏว่า มีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์
ประกอบด้ ว ย ยุ ทธศาสตร์ ด้ านความมั่ นคง ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการสร้ า งความสามารถทางการแข่ ง ขั น
ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและ
เสมอภาคทางสังคม และยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อ บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ มี ทั้ งสิ้ น ๒๓ ประเด็ น ซึ่ งแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ โดยจะมี ผ ลผู ก พั น ต่ อ
กระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องปฏิบั ติ ให้ เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัด ทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทที่กระทรวงเกี่ยวข้อ ง เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงสอดคล้อง
ในทุ กมิ ติ เพื่ อจั ดทำเป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง ปรากฏว่า มีความเชื่อมโยงและสอดคล้ อง 10
แผนแม่บท แบ่งออกเป็น ประเด็นหลัก ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ ประเด็นที่ 11 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นอื่น ๆ ได้แก่ ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรม
และบริการแห่ งอนาคต ประเด็นที่ 7 โครงการสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล ประเด็นที่ 9
เศรษฐกิจพิเศษ ประเด็นที่ 15 พลั งทางสังคม ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกั นทางสังคม
ประเด็นที่ 21 การต่ อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบ และประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม
2.3 แผนการปฏิ รูประเทศ ประกอบด้วย 11 ด้าน เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงสอดคล้ องใน
ทุกมิติ เพื่อจัดทำเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ปรากฏว่า มีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง 4 ด้าน ได้แก่
ด้านการศึกษา ด้ านการบริ ห ารราชการแผ่ นดิ น ด้านเศรษฐกิจ และด้ านการป้อ งกัน และปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบ
2.4 (ร่าง) แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 13 ประกอบด้วย 13 หมุดหมาย
เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงสอดคล้องในทุกมิติ เพื่อจัดทำเป้าหมายการให้บ ริการกระทรวง ปรากฏว่า
มีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง 5 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 5 ไทยไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน
และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิ ภาค หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริย ะที่น่าอยู่
ปลอดภั ย เติ บ โตได้อ ย่ างยั่ งยื น หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่ งลดลง และคนไทยทุก คนมี
ความคุ้มครองทางสังคมที่เพีย งพอ เหมาะสม หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสู ง มุ่งเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และหมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ
และตอบโจทย์ประชาชน
2.5 นโยบายสำคัญ ของรัฐ บาล เมื่ อพิ จารณาความเชื่อมโยงสอดคล้ อ งในทุ กมิ ติเพื่อ จัดทำ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ปรากฏว่า
นโยบายหลักรัฐบาล 12 ด้าน มีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง 7 ด้าน ได้แก่ นโยบายที่ 2
การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายที่ 5 การ
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พัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย นโยบายที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
และการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย นโยบายที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม นโยบายที่ 11
การปฏิ รู ป การบริ ห ารจั ด การภาครัฐ และนโยบายที่ 12 การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริต และ
ประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง มีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง
นโยบายเร่งด่วน 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
2.6 นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 3. การสร้าง
โอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุ คลากรทางการศึกษาและ
บุคลากรสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการ 6. การพัฒ นาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล และ
7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ
2.7 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง มีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและเสมอภาคทางสังคม และยุทธศาสตร์ด้ านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
รายละเอียดดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 แสดงความเชื่อมโยงเป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
(ร่าง) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายสำคัญของรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนการปฏิรปู
ประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง

ความมั่นคง

ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน

▪ การเกษตร
▪ อุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต
▪ พื้นที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ
▪ โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์
และดิจิทัล
▪ ผู้ประกอบการ และ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่
▪ เขตเศรษฐกิจพิเศษ

▪ ด้านเศรษฐกิจ
▪ ด้านการศึกษา

(ร่าง) แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13

นโยบายสำคัญ
ของรัฐบาล
▪ นโยบายที่ 2 การสร้าง
ความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของประเทศ
และความสงบสุขของประเทศ
▪ นโยบายเร่งด่วน 7 การ
เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นประตู
การค้าการลงทุนและ
ยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์
ที่สำคัญของภูมิภาพ
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และ
เมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย
เติบโตได้อย่างยั่งยืน

▪ นโยบายที่ 5 การพัฒนา
เศรษฐกิจและความสามารถใน
การแข่งขันของไทย
▪ นโยบายที่ 6
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ และการกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาค
นโยบายเร่งด่วน 7 การ
เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

นโยบายและจุดเน้น
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566
1. การจัดการศึกษา
เพื่อความปลอดภัย

ยุทธศาสตร์
การจัดสรร
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง

2. การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
4. การศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะอาชีพ
และเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถ
ทางการแข่งขัน

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงศึกษาธิการ
เป้าหมาย 1 : ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มีทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตาม
พหุปัญญา และการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
เป้าหมายที่ 3 : ผู้เรียนและ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การพัฒนาทักษะ สมรรถนะ
วิชาชีพตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศ
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

(ร่าง) แผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 13
หมุดหมายที่ 12 ไทยมี
▪ การพัฒนาคนตลอด ▪ ด้านการศึกษา
ช่วงชีวิต
▪ ด้า นการบริห าร กำลังคนสมรรถนะสูง มุ่ง
▪ การพัฒนาการเรียนรู้ ราชการแผ่นดิน เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์
การพัฒนา แห่งอนาคต

ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
โอกาสและเสมอ
ภาคทางสังคม

ความเสมอภาค
และหลักประกันทาง
สังคม

ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

▪ การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
▪ กฎหมาย
และกระบวนการ
ยุติธรรม

แผนการปฏิรปู
ประเทศ

ด้านการศึกษา

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความ
ยากจนข้ามรุน่ ลดลง และ
คนไทยทุกคนมีความ
คุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ เหมาะสม
▪ ด้านการป้องกัน หมุดหมายที่ 13 ไทยมี
ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
และปราบปราม
และตอบโจทย์ประชาชน
การทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ
▪ ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

นโยบายสำคัญ
ของรัฐบาล
▪ นโยบายที่ 8 การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาศักยภาพของคนไทยทุก
ช่วงวัย
▪ นโยบายเร่งด่วน 7 การ
เตรียมคนไทยสูศ่ ตวรรษที่ 21

▪ นโยบายที่ 9 การพัฒนา
ระบบสาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม
▪ นโยบายเร่งด่วน 7 การ
เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
▪ นโยบายที่ 11 การปฏิรูป
การบริหารจัดการภาครัฐ
▪ นโยบายที่ 12 การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และ
กระบวนการยุตธิ รรม

นโยบายและจุดเน้น
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566
2. การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
4. การศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะอาชีพและเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน
5. การส่งเสริมสนับสนุน
วิชาชีพครู บุคลากร
ทางการศึกษาและ
บุคลากรสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
3. การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทาง
การศึกษาทุกช่วงวัย
6. การพัฒนาระบบ
ราชการและการบริการ
ภาครัฐยุคดิจิทัล และ
7. การขับเคลื่อน
กฎหมายการศึกษาและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงศึกษาธิการ

เป้าหมาย 1 : ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มีทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตาม
พหุปัญญา และการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
เป้าหมายที่ 2 : ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รบั การพัฒนาให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
และได้รับการส่งเสริมให้มี
ความก้าวหน้า ในวิชาชีพและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
เป้าหมายที่ 4 : ประชาชน
โอกาสและเสมอภาคทาง
กลุ่มเป้าหมาย มีหลักประกันใน
สังคม
การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ทั่วถึง เสมอภาค และเหมาะสม
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
เป้าหมายที่ 5 : ระบบบริหารจัด
สมดุลและพัฒนาระบบการ การศึกษามีประสิทธิภาพ และ
บริหารจัดการภาครัฐ
ทันสมัย
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3. การจั ด ทำเป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ปี ง บประมาณ พ .ศ. 2566
มีความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยจำแนกรายเป้าหมายและแผนงาน ดังนี้
3.1 เป้ าหมายการให้ บ ริก ารกระทรวงที่ 1 : ผู้ เรีย นได้ รับ การศึก ษาที่ มี คุณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึก ษาของชาติ มี ทั ก ษะที่ จ ำเป็ น ในโลกยุค ใหม่ ส่ งเสริม การพั ฒ นาศั กยภาพตามพหุ ปั ญ ญา และ
การเรียนรู้อย่ างต่อเนื่ องตลอดชีวิต มีแผนงานที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน จำนวน 8 แผนงาน ได้แก่
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่น คง แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม
และบำบัดรักษาผู้ติ ดยาเสพติด แผนงานยุทธศาสตร์พัฒ นาศักยภาพคนตลอดช่วงชี วิต แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ และแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เมื่ อ วิ เคราะห์ และสั งเคราะห์ ถึ ง ความสอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงแต่ ล ะแผนงานเพื่ อ รองรั บ และ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า
1) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนงานบูรณาการ
ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด มีโครงการ/ผลผลิตที่ขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทและ
ตัวชี้วัดแผนแม่บ ท เช่น โครงการพื้นฐานเพื่ อการพัฒ นาการศึกษาในเขตพัฒ นาพิเ ศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โครงการส่ง เสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้และปลู กฝังแนวทางการจัดการความขั ดแย้ง
โดยแนวทางสั น ตวิธี โครงการยกระดั บคุ ณ ภาพชี วิต ภายใต้ สั งคมพหุ วัฒ นธรรม โครงการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพื่อสั นติสุขในพื้น ที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการป้องกั นและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา มี ความเชื่อมโยงและขับเคลื่ อนการดำเนิน งานตามแผนแม่บทภายใต้ ยุท ธศาสตร์ช าติ
ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง โดยมีงบประมาณ รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,610.8999 ล้านบาท
2) แผนงานยุ ทธศาสตร์พัฒ นาศักยภาพคนตลอดช่ วงชีวิต มีโครงการ/ผลผลิ ต ที่ขับเคลื่ อน
เป้าหมายแผนแม่บทและตัวชี้วัดแผนแม่บท เช่น โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงวัย โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ผู้ สูงอายุ โครงการส่ งเสริ มเวที ป ระชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและการพั ฒ นาหลั กสู ตรต่อเนื่ อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ อาชีวศึ กษาและอุดมศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพการพัฒ นาเด็ก
ปฐมวัย ไทย โครงการเสริ มสร้ างสมรรถนะกาลั งคนที่ ส อดคล้ องกั บความต้ องการของประเทศมี ความ
เชื่อมโยงและขับเคลื่อนการดำเนิ นงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็ นที่ 11 การพัฒนาคน
ตลอดช่ วงชี วิ ต สำหรั บ งบประมาณขั บเคลื่ อนการดำเนิ นตามแผนแม่ บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ โดยมี
งบประมาณ รวมทั้งสิ้นจำนวน 7,439.7496 ล้านบาท
3) แผนงานพื้ น ฐานด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีโครงการ/ผลผลิตที่ขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บทและตัวชี้ วัดแผน
แม่บท เช่น ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ ผลผลิตผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาและส่งเสริม โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โครงการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 โครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนนโยบาย แผนการศึกษาของชาติ และการส่งเสริม
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นโยบายด้ านการปฏิ รู ปการศึ กษา มี ความเชื่ อมโยงและขั บเคลื่ อนการดำเนิ นงานตามแผนแม่ บทภายใต้
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ประเด็ น ที่ 12 การพั ฒ นาการเรีย นรู้ และแผนแม่ บ ทเฉพาะกิ จ ฯ โดยมี งบประมาณ
รวมทั้งสิ้นจำนวน 73,207.1078 ล้านบาท
3.2 เป้ าหมายการให้ บ ริการกระทรวงที่ 2 : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒ นาให้ มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและได้รับการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้า ในวิชาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีแผนงานที่ขับเคลื่อนการดำเนิ นงาน จำนวน 2 แผนงาน คือ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
เมื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์ถึงความสอดคล้องเชื่ อมโยงแต่ละแผนงานเพื่อรองรับและขับเคลื่ อน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า
1) แผนงานพื้ น ฐานด้ านการพั ฒ นาและเสริ มสร้ างศั กยภาพทรั พยากรมนุ ษย์ และแผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ มีโครงการ/ผลผลิตที่ขับเคลื่อนเป้าหมายแผนแม่บท
และตั ว ชี้ วั ด แผนแม่ บ ท ได้ แ ก่ ผลผลิ ต ครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ รั บ สวัส ดิ การที่ เหมาะสมกั บ
สถานภาพและได้ รับ คุ้ มครองพิทั กษ์ สิ ทธิ ผลผลิ ตผู้ ป ระกอบวิช าชีพ ครูแ ละบุคลากรทางการศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ โครงการเพิ่มศักยภาพครูใ ห้มสี มรรถนะของครู
ยุคใหม่ สำหรับ การเรี ย นรู้ศตวรรษที่ 21 เป็น ต้น มีความเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ โดยมี
งบประมาณ รวมทั้งสิ้นจำนวน 34,706.7618 ล้านบาท
3.3 เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 3 : ผู้เรียนและประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะ
สมรรถนะวิ ชาชี พตามความต้ องการของตลาดแรงงาน และสนั บสนุ นการพั ฒ นาประเทศ มี แ ผนงานที่
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน จำนวน 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริหารแห่งอนาคต และแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
เมื่ อ วิ เคราะห์ และสั งเคราะห์ ถึ ง ความสอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงแต่ ล ะแผนงานเพื่ อ รองรั บ และ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า
1) แผนงานยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมดิ จิทั ล มี โครงการ/ผลผลิ ตที่ ขับ เคลื่ อ น
เป้าหมายแผนแม่บทและตัวชี้วัดแผนแม่บท คือ โครงการพัฒ นาเศรษฐกิจดิจิทัล มีความเชื่อมโยงและ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์
และดิ จิ ทั ล สำหรั บ งบประมาณขั บ เคลื่ อ นการดำเนิ น ตามแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ โดยมี
งบประมาณ รวมทั้งสิ้นจำนวน 131.3148 ล้านบาท
2) แผนงานบู รณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริหารแห่ งอนาคต มีโครงการ/ผลผลิตที่ขับเคลื่ อน
เป้าหมายแผนแม่บทและตัวชี้วัดแผนแม่บท คือ โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากาลังคนเพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่ งขันภาคอุตสาหกรรม มีความเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต สำหรับงบประมาณขับเคลื่อนการ
ดำเนินตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีงบประมาณ รวมทั้งสิ้นจำนวน 58.8270 ล้านบาท
3) แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีโครงการ/ผลผลิตที่ขับเคลื่อนเป้าหมาย
แผนแม่บทและตัวชี้วัดแผนแม่บท คือ โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสนับสนุ นเขตพัฒนาพิเศษภาค
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ตะวันออก มีความเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 9
เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีงบประมาณ รวมทั้งสิ้นจำนวน 143.3432 ล้านบาท
3.4 เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 4 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีหลักประกันในการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเหมาะสมประชาชนทุกช่วงวัย
และกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาค มีแผนงานที่
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน จำนวน 1 แผนงาน คือ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
เมื่ อ วิ เคราะห์ และสั งเคราะห์ ถึ ง ความสอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงแต่ ล ะแผนงานเพื่ อ รองรั บ และ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า
แผนงานยุ ท ธศาสตร์ ส ร้ า งความเสมอภาคทางการศึ ก ษา มี โ ครงการ/ผลผลิ ต ที่ ขั บ เคลื่ อ น
เป้าหมายแผนแม่บทและตัวชี้วัดแผนแม่บท ได้แก่ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น มีความเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม โดยมีงบประมาณ
รวมทัง้ สิ้นจำนวน 91,406.3059 ล้านบาท
3.5 เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 5 : ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และทันสมัยระบบ
บริหารจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น มีแผนงานที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
จำนวน 2 แผนงาน คือ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และแผนงานบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เมื่ อ วิ เคราะห์ และสั งเคราะห์ ถึ ง ความสอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงแต่ ล ะแผนงานเพื่ อ รองรั บ และ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า
1) แผนงานยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นากฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรม มี โ ครงการ/ผลผลิ ต
ที่ ขั บ เคลื่ อ นเป้ า หมายแผนแม่ บ ทและตั ว ชี้ วั ด แผนแม่ บ ท คื อ โครงการพั ฒ นากฎหมายการศึ ก ษา
ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ มีความเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติ ธรรม โดยมีงบประมาณ รวมทั้ งสิ้นจำนวน
20.0000 ล้านบาท
2) แผนงานบู ร ณ าการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ มี โ ครงการ/ผลผลิ ต
ที่ ขั บ เคลื่ อ นเป้ า หมายแผนแม่ บ ทและตั ว ชี้ วั ด แผนแม่ บ ท คื อ โครงการเครื อ ข่ ายต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต
กระทรวงศึกษาธิการ และโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา มีความ
เชื่อมโยงและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีงบประมาณ รวมทั้งสิ้นจำนวน 291.7891 ล้านบาท
รายละเอียดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 10 แสดงความเชื่อมโยงเป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทย่อย จำแนกรายแผนงาน ผลผลิต/โครงการ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง
เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาทีม่ ีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มีทกั ษะทีจ่ ำเป็นในโลกยุคใหม่
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา และการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง
เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ดัชนีสันติภาพโลก อันดับ 1 ใน 50 ของโลก
แผนแม่บทย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
เป้าหมาย ปัญหาความมั่นคงที่มีอยูใ่ นปัจจุบันได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
- ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น
ตัวชี้วดั 1) ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นในปัจจุบัน (ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศ
2) จำนวนงบประมาณด้านความมัน่ คงในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ลดลด ร้อยละ 10 ต่อปี
แผนแม่บทย่อย การรักษาความสงบภายในประเทศ
เป้าหมาย คนไทยจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนา เป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย
สูงขึ้น
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับทุนทางสังคม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้ที่
มีความรู้และทักษะ ในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ค่าคะแนน 0.82

แผนงาน ผลผลิต โครงการ
1. แผนงานพื้นฐานด้านความมัน่ คง
- โครงการพืน้ ฐานเพือ่ การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
- โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามภารกิจพื้นฐาน
2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
- โครงการส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง
โดยแนวทางสันติวิธี
3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
- โครงการอำนวยความยุตธิ รรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
- โครงการพัฒนาศักยภาพพืน้ ที่
- โครงการเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันเพือ่ สันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
4. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
- โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
- โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

งบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท
1,362.6841
1,238.7720
123.9121
13.1403
13.1403
980.9351
58.3503
489.6660
159.5679
432.9188
254.1404
48.9008
165.8396
39.4000
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต
เป้าหมาย การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.2
แผนแม่บทย่อย อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
เป้าหมาย อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
เป้าหมาย ความสามารถในการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น
ตัวชี้วัด อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในอันดับที่ 38
แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
เป้าหมาย ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมากขึ้น
ตัวชี้วัด อัตราส่วนของครัวเรือนที่ใช้อินเตอร์เน็ตร้อยละ 80
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เป้าหมาย การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
เป้าหมาย อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น ขยายตัวร้อยละ
6.3 ต่อปี

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง
เป้าหมายที่ 3 : ผูเ้ รียนและ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การพัฒนาทักษะ สมรรถนะ
วิชาชีพตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ

แผนงาน ผลผลิต โครงการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
- โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากาลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
- โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- โครงการผลิตและพัฒนากาลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

งบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท
58.8270
58.8270
131.3148
131.3148
143.3432
143.3432
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้ที่มี
ความรู้และทักษะ ในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ค่าคะแนน 0.82

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง
เป้าหมายที่ 1 ผูเ้ รียนได้รับ
การศึกษาทีม่ ีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มีทกั ษะทีจ่ ำเป็นในศตวรรษที่
๒๑ ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา และ
การเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดชีวติ

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์/จนถึงปฐมวัย
เป้าหมาย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัยสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
ตัวชี้วัด ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
แผนแม่บทย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น
เป้าหมาย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อนื่ ได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
ตัวชี้วัด คะแนนความสามารถ ในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum
(WEF) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
แผนแม่บทย่อย การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ
เป้าหมาย ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงในชีวิตมีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด ร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานทำและรายได้เหมาะสม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

แผนงาน ผลผลิต โครงการ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงวัย
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
- โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพือ่ การจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขัน้ พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
- โครงการยกระดับคุณภาพการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทย
- โครงการเสริมสร้างสมรรถนะกาลังคนทีส่ อดคล้องกับความต้องการของประเทศ

งบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท
7,439.7496
7,347.4846
32.5250
25.9400
21.0000
12.8000
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แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย 1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวิต 2) คนไทย
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความถนัด และความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น
ตัวชี้วัด 1) คะแนน PISA ด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(คะแนนเฉลี่ย 480 คะแนน) 2) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษา (อันดับที่ 40) 3) ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในระดับสากลดีขึ้น (GTC) ไม่น้อยกว่า 56.63 คะแนน
แผนแม่บทย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
ตัวชี้วดั 1) สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับตามมาตรฐานนานาชาติ (ร้อยละ 50) 2) อัตราความแตกต่างของ
คะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง (ลดลงร้อยละ 20) 3) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 80)

แผนแม่บทย่อย ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
เป้าหมาย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและ
การส่งต่อการพัฒนาให้เต็มศักยภาพเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1) สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ (ร้อยละ 50) 2) อัตรา
ความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง (ลดลงร้อยละ 20) 3) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 80)

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง
เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียน
ได้รับการศึกษาทีม่ ี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ
มีทกั ษะทีจ่ ำเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพตาม
พหุปัญญา และการ
เรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดชีวติ

แผนงาน ผลผลิต โครงการ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1) ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา
2) ผลผลิตหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3) ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
4) ผลผลิตผูร้ บั บริการการศึกษานอกระบบ
5) ผลผลิตผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
6) ผลผลิตมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7) ผลผลิตนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน
8) ผลผลิตผู้อานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมาย
โรงเรียนเอกชน
9) ผลผลิตผูจ้ บการศึกษาก่อนประถมศึกษา
10) ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
11) ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
12) ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
13) ผลผลิตเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14) ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
15) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
16) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
17) ผลผลิตผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสัน้
18) ผลผลิตผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีและสายปฏิบัติการ
19) ผลผลิตอาชีวศึกษาเอกชนได้รับการอุดหนุน
20) ผลผลิตผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนา
และส่งเสริม
21) ผลผลิตหลักสูตร สือ่ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรูท้ ี่ได้รับการวิจัยและพัฒนา
22)ผลผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมกับสถานภาพและได้รับ
คุ้มครองพิทกั ษ์สิทธิ

งบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท
48,648.1653
1,081.0011
1,356.7750
637.7046
966.4274
1,426.3988
296.9597
202.8164
2,690.8928
328.8000
21,230.3090
2,383.3494
3,459.6143
1,314.6652
1,558.4686
4,199.0720
2,148.0976
712.7521
349.3218
12.9104
440.3044
428.9851
99.0678
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แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

- แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย 1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะทีจ่ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวิต 2) คนไทย
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความถนัด และความสามารถของพหุปญ
ั ญาดีขึ้น
ตัวชี้วัด 1) คะแนน PISA ด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(คะแนนเฉลี่ย 480 คะแนน) 2) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษา (อันดับที่ 40) 3) ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในระดับสากลดีขึ้น (GTC) ไม่น้อยกว่า 56.63 คะแนน
- แผนแม่บทย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายระดับแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่
21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
ตัวชี้วดั ระดับแผนย่อย 1) สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับตามมาตรฐานนานาชาติ (ร้อยละ 50) 2) อัตรา
ความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง (ลดลงร้อยละ 20) 3) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ร้อยละ 80)

- แผนแม่บทย่อย ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
เป้าหมายระดับแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มศักยภาพเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย 1) สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ (ร้อยละ
50) 2) อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง (ลดลงร้อยละ 20) 3) อัตราการเข้าเรียนสุทธิ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 80)

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง

แผนงาน ผลผลิต โครงการ

เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียน
ได้รับการศึกษาทีม่ ี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ
มีทกั ษะทีจ่ ำเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพตาม
พหุปัญญา และการ
เรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดชีวติ
เป้าหมายที่ 2 : ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพและได้รับการ
ส่งเสริมให้มี
ความก้าวหน้า ในวิชาชีพ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

23) ผลผลิตผูป้ ระกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
24) ผลผลิตผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
23) ผลผลิตการให้บริการทางวิชาการ
24) ผลผลิตระบบทดสอบมาตรฐานการศึกษา
25) ผลผลิตการเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
26) ผลผลิตการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
2) โครงการขับเคลือ่ นการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
3) โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
5) โครงการยกระดับความเป็นเลิศด้านดิจทิ ัลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพือ่ รองรับการ
พัฒนาประเทศและเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21
6) โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล
7) โครงการขยายโอกาสทางการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
8) โครงการพัฒนาและยกระดับขีดความสามรถการจัดการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล
9) โครงการยกระดับการผลิตและพัฒนากาลังคนให้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
10) โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่และครูในศตวรรษที่ 21

งบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท
280.6049
128.4773
13.0000
810.5750
28.5000
98.3146
17,395.9776
383.3801
5,380.6785
369.0875
6,569.8429
29.5805
370.4787
1,061.5015
70.8720
576.3301
309.0479
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แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย 1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะทีจ่ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวิต 2) คนไทยได้รับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพตามความถนัด และความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น
ตัวชี้วัด 1) คะแนน PISA ด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(คะแนนเฉลี่ย 480 คะแนน) 2) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษา (อันดับที่ 40) 3) ความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในระดับสากลดีขึ้น (GTC) ไม่น้อยกว่า 56.63 คะแนน
- แผนแม่บทย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายระดับแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่
21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย 1) สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับตามมาตรฐานนานาชาติ (ร้อยละ 50) 2) อัตราความ
แตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง (ลดลงร้อยละ 20) 3) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ร้อยละ 80)

- แผนแม่บทย่อย ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
เป้าหมายระดับแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มศักยภาพเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย 1) สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ (ร้อยละ
50) 2) อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง (ลดลงร้อยละ 20) 3) อัตราการเข้าเรียนสุทธิ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 80)

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง

แผนงาน ผลผลิต โครงการ

เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียน
ได้รับการศึกษาทีม่ ี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ
มีทกั ษะทีจ่ ำเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพตาม
พหุปัญญา และการ
เรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดชีวติ
เป้าหมายที่ 2 : ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพและได้รับการ
ส่งเสริมให้มี
ความก้าวหน้า ในวิชาชีพ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

11) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผูเ้ รียนอาชีวศึกษาให้มีคณ
ุ ลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
12) โครงการปฏิรูปและพัฒนาหลักสูตรการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
13) โครงการปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน
14) โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
15) โครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมอื ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
16) โครงการจัดทำและขับเคลือ่ นนโยบายด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
17) โครงการจัดทำและขับเคลือ่ นนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูย้ ุคหลังโควิด
18) โครงการวิจยั วัดผล และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
19) โครการพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรูท้ ี่เน้นการคิดวิเคราะห์การ
แก้ปัญหาและกระตุน้ ให้เกิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำไปใช้ได้จริง
20) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
21) โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
22) โครงการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนโครงการพระราชดำริ
23) โครงการการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะ
เต็มศึกษาตามแนวทาง สสวท.
24) โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
25) โครงการทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพือ่ พัฒนาให้เป็นผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
26) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท
375.7341
32.3182
7.7498
98.6606
364.2916
22.4000
26.0540
23.5000
47.5110
20.1414
12.0000
10.4542
19.5230
50.0000
1,147.3400
17.5000
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แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย 1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะทีจ่ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวิต 2) คนไทยได้รับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพตามความถนัด และความสามารถของพหุปญ
ั ญาดีขึ้น
ตัวชี้วัด 1) คะแนน PISA ด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(คะแนนเฉลี่ย 480 คะแนน) 2) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษา (อันดับที่ 40) 3) ความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในระดับสากลดีขึ้น (GTC) ไม่น้อยกว่า 56.63 คะแนน
- แผนแม่บทย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายระดับแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่
21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย 1) สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับตามมาตรฐานนานาชาติ (ร้อยละ 50) 2) อัตราความ
แตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุม่ โรงเรียนลดลง (ลดลงร้อยละ 20) 3) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 80)

- แผนแม่บทย่อย ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
เป้าหมายระดับแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มศักยภาพเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย 1) สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ (ร้อยละ
50) 2) อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง (ลดลงร้อยละ 20) 3) อัตราการเข้าเรียนสุทธิ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 80)

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง

แผนงาน ผลผลิต โครงการ

เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียน
ได้รับการศึกษาทีม่ ี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ
มีทกั ษะทีจ่ ำเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพตาม
พหุปัญญา และการ
เรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดชีวติ
เป้าหมายที่ 2 : ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพและได้รับการ
ส่งเสริมให้มี
ความก้าวหน้า ในวิชาชีพ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

แผนงานยุทธศาสตร์เพือ่ สนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1) โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2) โครงการขับเคลือ่ นการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
3) โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
4) โครงการนวัตกรรมการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครูผ่านการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกม (Board Game)
5) โครงการพัฒนาสถาบันคุรพุ ัฒนาเป็นราชวิทยาลัยวิชาชีพชัน้ สูงสำหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา “ราชวิทยาลัยครูแห่งแผ่นดิน”

งบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท
7,126.9649
1,201.9901
5,084.1838
683.0860
117.2050
40.5000
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง
เป้าหมายที่ 4 : ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย มีหลักประกัน
ในการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวติ อย่างทัว่ ถึง
เสมอภาค และเหมาะสม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ 1) เจ็บป่วย
2) คลอดบุตร 3) ตาย 4) ทุพพลภาพ/พิการ 5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร 6) ชราภาพ 7) ว่างงาน 8) ผู้อยู่ในอุปการะ
9) และการบาดเจ็บ จากการทำงาน เท่ากับร้อยละ 70
แผนแม่บทย่อย การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
เป้าหมาย คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครอง และมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด สัดส่วนประชากรกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ได้รบั ความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี
ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน
(8) ผู้อยู่ในอุปการะและ (9) การบาดเจ็บจากการทำงาน ร้อยละ 70

แผนแม่บทย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
เป้าหมาย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ ลดลงร้อยละ 10
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม
เป้าหมาย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม
เป้าหมาย ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด ดัชนีทุนทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม
เป้าหมาย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
แผนแม่บทย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม
เป้าหมาย ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด ดัชนีทุนทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

แผนงาน ผลผลิต โครงการ
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2) โครงการพัฒนาสือ่ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3) โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการส่งเสริมศักยภาพภาคีสตรีครูภูมิปญ
ั ญาไทยมุ่งต่อยอดการพัฒนาองค์ความรู้เพิม่ ขีด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นบนฐานทางวัฒนธรรมและสังคมแห่งการแบ่งปัน

งบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท
91,406. 3059
90,457.1615
365.0580
584.0864
18.4684
18.4684
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง
เป้าหมายที่ 5 : ระบบ
บริหารจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพ และ
ทันสมัย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด ดัชนีการรับรู้การทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนแม่บทย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด 1) ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 100 (85 คะแนนขึ้น)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
เป้าหมาย กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม
ตัวชี้วัด ดัชนีนิติธรรม(คะแนน/อันดับ) คะแนนของ 4 ปัจจัยจากทั้งหมด 8 ปัจจัย 1) การจำกัดอำนาจรัฐ 2) รัฐบาล
โปร่งใส 3) สิทธิขั้นพื้นฐาน 4) ความเป็นระเบียบและความมั่นคง ไม่ต่ำกว่า 0.65
แผนแม่บทย่อย การพัฒนากฎหมาย
เป้าหมาย กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้ กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวง
กว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง
ตัวชี้วัด สัดส่วนของกฎหมาย ที่ได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/หรือยกเลิก ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ (ร้อยละ 100) ของกฎหมายทั้งหมด

แผนงาน ผลผลิต โครงการ
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) โครงการเครือข่ายต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
2) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
3) โครงการพัฒนากลไกภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างจิตสำนึกและค่านิยมคนไทยต่อการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
1) โครงการพัฒนากฎหมายการศึกษาให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ

งบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท
291.8303
18.2000

248.0968
18.2000
20.0000
20.0000
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4. สรุ ป ภาพรวมเป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2566
ความเชื่อมโยงเป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึ กษาธิ การกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ
4.1 เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 1 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และส่งเสริมทักษะที่จำเป็ นในศตวรรษที่ 21 สามารถขับเคลื่อนแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนที่ตอบสนองโดยตรงต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต งบประมาณ จำนวน 7,439.7496 ล้านบาท ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการ
เรี ยนรู้ งบประมาณ จำนวน 80,646.8574 ล้ านบาท และในส่ ว นที่ ส นั บ สนุ น ต่ อ แผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ช าติประเด็น ที่ 1 ความมั่ นคง งบประมาณรวม 2,610.8999 ล้านบาท รวมงบประมาณ
ในเป้าหมายที่ 1 ทั้งสิ้น 90,697.5069 ล้านบาท
4.2 เป้ าหมายการให้ บ ริ การกระทรวงที่ 2 : ครูและบุ คลากรทางการศึ กษาได้ รับ การพั ฒ นาให้ มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและได้รับการส่ งเสริมให้มีความก้าวหน้า ในวิชาชีพและมีคุณภาพชี วิตที่ดี
สามารถขับ เคลื่ อนแผนแม่บ ทภายใต้ยุทธศาสตร์ ทั้ งในส่ วนที่ ตอบสนองโดยตรงต่ อแผนแม่ บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต งบประมาณ จำนวน 7,439.7496 ล้านบาท
ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ งบประมาณรวม 80,646.8574 ล้านบาท และสามารถดำเนินการ
รวมงบประมาณเป้าหมายที่ 2 ทั้งสิ้น 88,086.6070 ล้านบาท
4.3 เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 3 : ผู้เรียนและประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาทักษะ
สมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ สามารถขับเคลื่อน
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ในส่ ว นสนั บ สนุ น ต่ อ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ประเด็ น ที่ 4
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต งบประมาณ จำนวน 58.8270 ล้านบาท ประเด็นที่ 7 โครงสร้าง
พื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล งบประมาณ จำนวน 131.3148 ล้านบาท ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
งบประมาณ จำนวน 143.3432 ล้านบาท รวมงบประมาณเป้าหมายที่ 3 ทั้งสิ้น 333.4850 ล้านบาท
4.4 เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ 4 : ประชาชนทุกวัยและกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาคสามารถขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ในส่วน
สนับสนุนต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น ที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
งบประมาณรวม 91,406.30593 ล้ านบาท และประเด็ น ที่ 15 พลั งทางสั งคม งบประมาณรวม
18.4684 ล้านบาท รวมงบประมาณเป้าหมายที่ 4 ทั้งสิ้น 91,424.7743 ล้านบาท
4.4 เป้ าหมายการให้ บริ การกระทรวงที่ 5 : ระบบบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นาและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพให้สูงขึ้น สามารถขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ในส่วนสนับสนุนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ งบประมาณรวม 291.8303 ล้านบาท
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม งบประมาณรวม
20.0000 ล้านบาท รวมงบประมาณเป้าหมายที่ ทั้งสิ้น 311.8303 ล้านบาท
สรุ ป ภาพรวมเป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ปี ง บประมา ณ พ.ศ. 2566
ความเชื่ อ มโยงเป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกั บ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
และงบประมาณของกระทรวงศึ ก ษาธิก าร พบว่า เป้ าหมายการให้ บ ริ การกระทรวงทั้ ง 5 เป้ าหมาย
มีความเชื่อมโยงและเกี่ย วข้องกับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 10 ประเด็น ตอบสนองโดยตรง
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จำนวน 2 ประเด็ น และมีส่ ว นสนั บ สนุ น แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุท ธศาสตร์ช าติ จำนวน 8 ประเด็ น รวม
งบประมาณของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารที่ ใช้ ในการขั บ เคลื่ อ นการดำเนิ น งานตามแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่ทั้งสิ้น175,327.8469 ล้านบาท (งบประมาณไม่รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน
221,256.3416 ล้านบาท)
รายละเอียดดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 แสดงสรุปภาพรวมความเชื่อมโยงเป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการกับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายที่ 1
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
1 ความมั่นคง
๔ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
๗ โครงสร้างพื้นฐานระบบ โลจิสติกส์
และดิจิทัล
๙ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
๑๑ การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้
15. พลังทางสังคม
๑๗ ความเสมอภาคและหลักประกัน
ทางสังคม
๒๑. การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒๒. กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม

เป้าหมายที่ 2

เป้าหมายที่ 3

เป้าหมายที่ 4

เป้าหมายที่ 5





◆
◆

◆
◆

หมายเหตุ
1. ◆ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ตอบสนองแผนแม่บทโดยตรง
2.  เป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่มีส่วนสนับสนุนต่อแผนแม่บท
3. งบประมาณไม่รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 221,256.3416 ล้านบาท
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บทที่ ๕
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การจั ด ทำข้ อ เสนอแนะเชิ งนโบบายการจั ด ทำเป้ าหมายการให้ บ ริก ารกระทรวงศึ ก ษาธิก าร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการดำเนินการตามแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทิ นงบประมาณ
รายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ใช้ เป็ น ข้อ มู ล ประกอบการจั ด ทำ
งบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยดำเนิ น การ
ตามกระบวนการทบทวนและการวางแผนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งเริ่มต้นจากการ
ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ผลผลิ ต/โครงการ
กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จ เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
ให้มีความสอดคล้อง รองรับและขับเคลื่อนแผนทุกระดับ ตั้งแต่แผนระดับ 1 คือ ยุทธศาสตร์ชาติ แผน
ระดับ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น และแผนการปฏิรูปประเทศ (ร่าง) แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 13 (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่า ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และนโยบายสำคัญของรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และ
แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.
2561 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณและ
ปฏิ ทิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้ ข อรั บ การประเมิ น ขอสรุ ป ผลการ
ดำเนินงาน ดังนี้
1. สรุปผลการดำเนินงาน
1.1 ทบทวน และปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่าย
งบประมาณมีการสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายจะได้รับอย่างชัดเจนทั้งเชิง
ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ สามารถวัด ผลได้ อ ย่ างเป็ น รู ป ธรรม รวม 3 ผลสั ม ฤทธิ์ 9 ตั ว ชี้ วั ด ที่ เชื่ อมโยง
สอดคล้องความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 13 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่ งชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนปฏิ บั ติราชการของกระทรวง เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน และนโยบายสำคัญของรัฐบาล
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
1.2 กำหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ รวม 5 เป้าหมาย 31 ตัวชี้วัด ที่สะท้อนให้เห็น
ถึงผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ที่ กลุ่มเป้าหมายจะได้รับอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
มีความสอดคล้องกัน และค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมีความสอดคล้องกับงบประมาณที่ จะได้รับ โดยเป้าหมาย
การให้บริการทัง้ 5 เป้าหมายมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถทาง
การแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและเสมอภาค
ทางสังคม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2) แผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ รวม 10 ประเด็น แบ่ งออกเป็ น ประเด็นหลั กด้านที่ 12
การพั ฒ นาการเรี ยนรู้ และด้ านที่ 11 การพั ฒ นาคนตลอดช่ วงชี วิ ต และประเด็ นอื่ น ๆ ได้ แก่ ด้ านที่ 1
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ความมั่นคง ด้านที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่ งอนาคต ด้านที่ 7 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิส ติก ส์
และดิ จิ ทั ล ด้ านที่ 9 เขตเศรษฐกิ จพิ เศษ ด้ านที่ 15 พลั งทางสั งคม ด้ านที่ 17 ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสั งคม ด้านที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านที่ 22 กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมและแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ
3) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 หมุดหมาย ได้แก่ หมุดหมายที่ 5 ไทย
เป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่
และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน หมุ ดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่งลดลง
และคนไทยทุ ก คนมี ค วามคุ้ ม ครองทางสั งคมที่ เพี ย งพอ เหมาะสม หมุ ด หมายที่ 12 ไทยมี ก ำลั งคน
สมรรถนะสู ง มุ่ ง เรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตอบโจทย์ ก ารพั ฒ นาแห่ ง อนาคต และหมุ ด หมายที่ 13
ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
4) แผนการปฏิรูประเทศ 4 ด้าน ได้แก่ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
5) นโยบายรัฐบาล 7 ด้าน ได้แก่ นโยบายที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของ
ประเทศและความสงบสุ ข ของประเทศ นโยบายที่ 5 การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และความสามารถ
ในการแข่งขันของไทย นโยบายที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย นโยบายที่ 9
การพัฒ นาระบบสาธารณสุ ขและหลั กประกันทางสั งคม นโยบายที่ 11 การปฏิรูปการบริห ารจัดการ
ภาครัฐ และนโยบายที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ
ยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ นโยบายเร่งด่วน 7 การเตรียมคนไทย
สู่ศตวรรษที่ 21
6) นโยบายและจุ ด เน้ น ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ แ ก่ 1. การจั ด การศึ ก ษา
เพื่ อ ความปลอดภั ย 2. การยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา 3. การสร้ า งโอกาส ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครั ฐยุคดิจิทัล และ 7. การขับเคลื่ อนกฎหมายการศึกษาและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
7) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณ 5 ยุ ท ธศาสตร์ ได้ แ ก่ ยุ ทธศาสตร์ ด้ านความมั่ นคง
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และเสมอภาคทางสั งคม และยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2. การนำไปใช้ประโยชน์
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดทำเป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
2.1 ผู้ บ ริ ห ารกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สามารถใช้ เป็ น ข้ อ มู ล เป้ า หมายในการดำเนิ น งานของ
หน่ ว ยงานในสั งกัด กระทรวงศึ ก ษาธิก ารให้ มุ่ งไปสู่ ก ารบรรลุ เป้ า หมายร่ว มกั น โดยที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์
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สอดคล้องและเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับชาติที่กำหนดตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
2.2 หน่วยงานในสังกัดกระทรงศึกษาธิการสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ ในการสะท้อนให้ เห็ น ถึงผลสำเร็จของงานตามเป้าหมายและตัวชี้ วัดที่
กำหนดไว้ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐสามารถถ่ายทอดไปสู่ยุทธศาสตร์
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดทำเป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ
การจัดทำเป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละปีงบประมาณเป็นการดำเนินการ
ตามแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ โดยมีจุดมุ่งหมาย
ที่ ส ำคั ญ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการจั ด ทำงบประมาณ รายจ่ า ยประจำปี งบประมาณ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่ วยงานในสังกัด ดังนั้น เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ
ซึง่ จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในทุกมิติ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
3.1 ดำเนิ น การจั ด ทำแผนและงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นโยบาย
สำคัญของรัฐ รวมถึงบริบทที่เปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศและโลก เพื่อ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
คุ้มค่า
3.2 ดำเนิ น การโดยคำนึ งถึ งภารกิ จ ของกระทรวงและความจำเป็ น ที่ ส่ งผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
บนพื้นฐานความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการ
3.3 พิจารณากำหนดเป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในระดับ กระทรวง และ
ระดั บ หน่ ว ยงานให้ ส ะท้อ นถึ ง ผลสั ม ฤทธิ์ข องงาน มี ความชั ดเจนครบถ้ว น ทั้ ง ตัว ชี้วัด เชิ งปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ควรมีความสัมพันธ์กันและควรเป็นตัวชี้วัดในระดับผลลัพธ์ (Outcome) เพื่อขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานทั้งระดับมหภาค และระดับจุ ลภาค โดยระดับมหภาคเป็นขั้นตอนการแปลงนโยบาย ตัวชี้วัด
ของแผนระดับต่าง ๆ ตั้งแต่แผนแม่บทและแผนย่อยของแผนแม่บท แผนการปฏิ รูปประเทศ และระดับ
จุ ล ภาค เป็ น ขั้ น ตอนนการถ่ า ยทอดสู่ ก ารปฏิ บั ติ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด เป็ น แนวปฏิ บั ติ ในรู ป แบบ
ของผลผลิต แผนงาน โครงการ เพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
3.4 กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนภารกิจหลักตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้
และในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน วัยรุ่น และแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา ควรเร่งประสานความร่วมมือและบูรณาการการดำเนินงานแบบเครือข่ายระหว่าง
หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาของแผนแม่บทฯ
ไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
3.5 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ควรมีความพร้อมและขีดความสามารถในการใช้จ่าย
งบประมาณ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการนำความสำเร็จในการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
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รายจ่ ายประจำปี งบประมาณในปี ที่ ผ่ านมา เพราะจะมี ผ ลในการนำมาประกอบการพิ จ ารณาจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับศักยภาพการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณในปีปัจจุบัน
3.6 ควรมีระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลความสำเร็จของแผนปฏิบัติงาน เพื่อนำมา
ปรับปรุงกระบวนการและวิธีการดำเนินงานให้บรรลุผลลัพธ์ที่มุ่งหวังได้มากยิ่งขึ้น
3.7 ควรพัฒ นาและจัดทำฐานข้อมูล และสารสนเทศทางการศึกษา (big data for education)
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการบริหารจัดการศึกษา ตลอดจนการตัดสินใจ
เชิงนโยบายของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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