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สถานการณ์แนวโน้มในการพัฒนาประเทศ 

 ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติในมิติเศรษฐกิจที่โครงสร้าง
เศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการและภาคเกษตรยังอยู่
ในระดับต่่าคุณภาพและของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ  
มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชน การแก้ปัญหาด้านความยากจนและความเหลื่อมล้่า  การพัฒนา
คุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมีช่องว่างที่สามารถ  
พัฒนาต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อมที่การฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นส่าคัญ 
ส่าหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่น
ในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ที่ก่าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มี
สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนจากการรวมกลุ่มภายในภูมิภาคและการ
เปิดเสรีด้านต่าง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ดังนั้น ประเทศไทยจ่าเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่รอบคอบและครอบคลุ มเพ่ือเป็นกรอบ 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย   
 วิสัยทัศน์ของประเทศ 
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  

 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

  “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี
ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย 

 ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

 ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 



 ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

 ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

 ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  
การบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส่าคัญ คือประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความ
รุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  
ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ  รวมถึง
ประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ (๓) ความพร้อมของ
กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกัน  
และแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ และ  
(๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย  
๕ ประเด็น ได้แก ่

๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม 
ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ
สถาบันหลักของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ  
(๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงท่ีส่าคัญ 

๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม และป้องกันไม่ให้ปัญหา
ใหม่เกิดขึ้น โดย (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน (๒) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 



อาจอุบัติขึ้นใหม่ (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  และ  
(๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล 

๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติเพ่ือยกระดับ
ขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย (๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติ 
แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอ่านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 
รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ
ทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ 

๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่
ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และ
โลก อย่างยั่งยืน โดย (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (๒) การเสริมสร้างและ
ธ่ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค 
โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกส่าคัญต่าง ๆ ท่างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (๑) การพัฒนากลไกให้พร้อม
ส่าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม  
(๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ่านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติ อ่ืน ๆ และ (๓) การพัฒนากลไกและ
องค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

 

 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่
รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้ง
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น่ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้
สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่งโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่
ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้ง
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้า
และการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลด
ความเหลื่อมล้่าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 



 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการ
กระจายรายได้ (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (๓) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
และ (๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส่าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความ
หลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย(๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (๒) เกษตรปลอดภัย (๓) เกษตรชีวภาพ  
(๔) เกษตรแปรรูปและ (๕) เกษตรอัจฉริยะ 
 ๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศ
ไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ  
(๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
(๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์และ (๕) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
 ๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่ส่าคัญของ
การท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย 
(๑) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์
แผนไทย (๔) ท่องเที่ยวส่าราญทางน้่า และ (๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
 ๔. โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในด้าน
โครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดย (๑) เชื่อมโยง
โครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ (๔) พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
 ๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีทักษะ
และจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย (๑) สร้าง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (๔) สร้างโอกาสเข้าถึง
ข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่ 
ส่าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ่าเป็น
ในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ 
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 



ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
(๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก ่

๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์ โดย (๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ 
วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  
(๔) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (๕) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาค
ธุรกิจ (๖) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ (๗) การส่งเสริมให้คน
ไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย  
(๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (๒) ช่วงวัยเรียน/วัยรุน่ ปลูกฝังความ
เป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ (๓) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและ
สมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ  (๔) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลัง 
ในการขับเคลื่อนประเทศ  

๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส่าหรับศตวรรษ 
ที่ ๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ 
ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท 
ความรับผิดชอบ และการวางต่าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (๖) การวางพ้ืนฐาน
ระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (๗) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ 

๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่าน
ครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อม
การท่างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมส่าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ (๓) การดึงดูดกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ให้กับประเทศ 

๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจสติปัญญา และสังคม โดย (๑) การสร้างความ
รอบรู้ด้านสุขภาวะ (๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (๓) การสร้างสภาพแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี และ (๕) การส่งเสริม
ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดย (๑) การสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง



ส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
และ (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย (๑) การส่งเสริม
การออกก่าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออก
ก่าลังกาย กีฬาและนันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (๔) การพัฒนาบุคลากรด้าน
การกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

 
 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส่าคัญที่ให้

ความส่าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดย
การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ่านาจและความรับผิดชอบ
ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และ
การเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มี
คุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท่าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน  
การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร   
(๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (๓) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และ (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่ 

๑. การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก (๒) ปฏิรูป
ระบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (๔) เพ่ิมผลิตภาพและ
คุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท่างาน  
(๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม (๖) ลงทุนทางสังคม
แบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะส่าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (๘) สร้างความเป็นธรรม 
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 

๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  โดย (๑) พัฒนาศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) ก่าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละ 
กลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (๓) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ
ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (๔) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมาย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (๕) สนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนาก่าลังแรงงานในพื้นที ่

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 



๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดย
สนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) สนับสนุนความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (๔) ส่งเสริมความเสมอภาค
ทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล 

๔. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง โดย  
(๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว 
การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง (๓) สร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนา 

ที่ส่าคัญเพ่ือน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล 
และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการ
ก่าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไป
ได้ โดยเป็นการด่าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้
ความส่าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน่าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๒) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู (๓) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพโดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
๖ ประเด็น ได้แก ่

๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพในและนอกถ่ินก่าเนิด (๓) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้่าล่าคลองและแหล่งน้่าธรรมชาติทั่วประเทศ (๔) รักษาและ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๕) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
ทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (๓) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่าง
เป็นองค์รวม และ (๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศโดย (๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



ของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้่าที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

๔. พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดย (๑) จัดท่าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่
อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (๒) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบทเกษตรกรรม 
และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (๔) สงวน
รักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ และวิถี
ชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (๕) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน 
รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุข
และอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้่า 

๕. พัฒนาความม่ันคงน้่า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดย (๑) พัฒนาการจัดการน้่าเชิงลุ่ม
น้่าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้่าของประเทศ (๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้่าทั้งระบบในการใช้น้่าอย่างประหยัด 
รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้่าให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ
และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของ
การใช้พลังงาน และ (๕) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ 
คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 

๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก่าหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย
สิ่งแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ส่าคัญ และ (๔) พัฒนาและด่าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก่าหนดอนาคตประเทศ  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมายการพัฒนา 

ทีส่่าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท่าหน้าที่ในการก่ากับหรือในการให้บริการยึด
หลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท่างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน่านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบการท่างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ
เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 



และสร้างจิตส่านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ
ชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ่าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน่าไปสู่การลดความเหลื่อมล้่าและ
เอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ่านวย
ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  
(๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ (๔) ความเสมอภาค
ในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่ 

๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค และ (๒) ภาครัฐมีความ
เชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ โดย (๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
(๒) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ (๓) ระบบติดตามประเมินผล 
ที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 

๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ (๓) ส่งเสริมการ
กระจายอ่านาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง 
ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 

๔. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส่านึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น และ
เป็นมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารก่าลังคนท่ีมีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (๒) บุคลากรภาครัฐ
ยึดค่านิยมในการท่างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคม
ร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
ความซื่อสัตย์สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรมและ
ตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ่าเป็นโดย (๑) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมาย 
ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเท่าที่จ่าเป็น และ (๓) การบังคับใช้กฎหมาย 
อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 

๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค โดย (๑) บุคลากรและ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับ



การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของ 
การค้นหาความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมีเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรม และ (๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

 



















บทที่ ๒ 

บทบาทหน้าท่ีของส านักงาน กศน. 
 

 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.) เป็นหน่วยงานที่
ก่อตั้งเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ให้บุคคลได้รับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 โดยให้บุคคลซึ่งได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปแล้วหรือไม่ก็ตามมีสิทธิได้รับ
การศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยได้ 

วิสัยทัศน์ 

 คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตที่เหมาะสม
กับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษที่ ๒๑ 

บทบาทหน้าที ่
 ส านักงาน กศน. มีบทบาทหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๑. เป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย และรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ* 
 ๒. จัดท าข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยต่อคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 
 ๓. ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ การวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและ
นวัตกรรมทางการศึกษา บุคลากร และระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัย 
 ๔. ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
และการเทียบระดับการศึกษา 
 ๕. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และองค์กรอ่ืนรวมตัวกันเป็นภาคี
เครือข่ายเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๖. จัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถานีวิทยุ
โทรทัศน์เพ่ือการศึกษา วิทยุชุมชน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนชุมชน 
และแหล่งการเรียนรู้อื่น เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องของประชาชน  
 ๗. ด าเนินการเก่ียวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 



 ๘. ปฏิบัติงานอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่บัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน 
หรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 

๑.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 ๑.๑ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย การมีจิตอาสา และอุดมการณ์ 
ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ 
  ๑) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความเป็นพลเมืองดี เคารพความคิดของผู้ อ่ืน ยอมรับความแตกต่างและ
หลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์ รวมทั้งสังคมพหุวัฒนธรรม  
  ๒) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ และอุดมการณ์ 
ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมลูกเสือ กศน. และกิจกรรมอ่ืนๆ ตลอดจน
สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
 ๑.๒ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยบูรณาการขับเคลื่อนการ 
ท างานตามแนวทางประชารัฐ  ด าเนินโครงการ/กิจกรรมในพ้ืนที่ทั้งในระดับต าบล หมู่บ้าน โดยใช้ทีมขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบลเป็นแกนหลัก และสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อน 
ในพ้ืนที่ทุกระดับตั้งแต่จังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน  
 ๑.๓ พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ชายแดน 
  ๑) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีความสอดคล้องกับ
บริบทของสังคม วัฒนธรรม และพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที ่
  ๒) เร่งจัดท าแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนส าหรับหน่วยงานและสถานศึกษา 
รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบูรณาการแผนและ
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ 
  ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ ในรูปแบบต่างๆ  
ที่หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้เรียน อาทิ การเพ่ิมพูนประสบการณ์ การเปิดโลกทัศน์ การยึดมั่น 
ในหลักคุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ 
  ๔) สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๔ ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านสังคม 
การเมือง รวมทั้งความต้องการของประชาชน และชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย ให้ประชาชนคิดเป็น วิเคราะห์ได้ 
ตัดสินใจภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้อง เช่น ความรู้เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข/การเลือกตั้ง  
  



๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
 ๒.๑ ขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค    
  ๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของส านักงาน กศน. เกี่ยวกับการด าเนินงานภายใต้ 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค เพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
  ๒) เร่งจัดท ายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค ของส านักงาน กศน. ให้สอดคล้อง 
กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค 
  ๒.๒ พัฒนาก าลังคนให้มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
  ๑) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้สามารถ ใช้ 
Social Media และ Application ต่างๆ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
  ๒) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ประชาชนมีทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล  ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับตนเองได้  
  ๓) พัฒนาทักษะและส่งเสริมให้ประชาชนประกอบธุรกิจการค้าออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) 
มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมในการประกอบอาชีพ สร้างทักษะอาชีพที่สูงขึ้นให้กับประชาชน  
เพ่ือร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ๒.๓ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับประชาชนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ 
  ๑) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม  
โดยเน้นทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยว 
  ๒) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่างๆ  
เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๓) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและ 
การพัฒนาอาชีพ  

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
 ๓.๑ เร่งรัดด าเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อยกระดับทักษะอาชีพของประชาชนสู่ฝีมือแรงงาน 
  ๑) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน และความต้องการของ
ตลาด ให้ประชาชนสามารถน าไปประกอบอาชีพได้จริง โดยให้เน้นหลักสูตรการศึกษาอาชีพช่างพ้ืนฐาน โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพ เช่น การเรียนผ่าน Youtube การเรียนผ่าน 
Facebook Live ระบบการเรียนรู้ในระบบเปิดส าหรับมหาชน (Massive Open Online Courses : MOOCs)
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เป็นต้น รวมถึงสนับสนุนให้เกิดระบบการผลิตที่
ครบวงจร และเปิดพ้ืนที่ส่วนราชการเป็นที่แสดงสินค้าของชุมชนเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน  
  ๒) บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผ่านศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภาคท่ัวประเทศ เพ่ือมุ่งพัฒนาทักษะของประชาชน 
โดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และด าเนินการเชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคใน



การเป็นฐานการผลิตและการบริการที่ส าคัญ รวมถึงมุ่งเน้นสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและการบริการ 
  ๓) พัฒนากลุ่มอาชีพพ้ืนฐานที่รองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่สามารถ
พัฒนาศักยภาพไปสู่ระดับฝีมือแรงงาน โดยศึกษาต่อในสถาบันการอาชีวศึกษา 
 ๓.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า การท าช่องทางเผยแพร่
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้เป็นระบบครบวงจร และสนับสนุนการจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
ผ่านศูนย์จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (ONIE Online Commerce Center : OOCC) เพ่ือจ าหน่าย
สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 
 ๓.๓ ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย  โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ การ
สนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะ และสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ให้กับ
ประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล พ้ืนที่ชายแดน และชายแดนภาคใต้ โดยประสานงานร่วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และเจ้าหน้าที่ อสม. ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะอนามัยให้กับ
ประชาชน รวมทั้งผลิตชุดความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะ สุขอนามัย เพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษา  
ของ กศน.  
 ๓.๔ เพิ่มอัตราการอ่านของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ เช่น 
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน ห้องสมุดเคลื่อนที่ ผลักดันให้เกิดห้องสมุด 
สู่การเป็นห้องสมุดเสมือนจริงต้นแบบ เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนมีความสามารถในระดับอ่านคล่อง เข้าใจ  ความคิด
วิเคราะห์พื้นฐาน และสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์ รวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติจริง
ในชีวิตประจ าวัน 
 ๓.๕ เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ  
  ๑) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนเพ่ือสร้างความตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ (Aging Society) มีความเข้าใจในพัฒนาการของช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบ
ผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน 
  ๒) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับประชาชนในการเตรียมความพร้อม 
เข้าสู่วัยสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
  ๓) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging” 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และ
รู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
  ๔) สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญา
ของผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๕) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในทุกระดับ  



 ๓.๖ พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ “สะเต็ม
ศึกษา” (STEM Education)  

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ๔.๑ ส่งเสริมการรู้ภาษาไทย เพิ่มอัตราการรู้หนังสือ และยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน 
  ๑) ส่งเสริมการรู้ภาษาไทย ให้กับประชาชนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เพ่ือประโยชน์ในการใช้
ชีวิตประจ าวันได้ 
  ๒) เร่งจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรู้หนังสือ และคงสภาพการรู้หนังสือ ให้ประชาชนสามารถ
อ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น โดยมีการวัดระดับการรู้หนังสือ การใช้สื่อ กระบวนการ และกิจกรรมพัฒนา
ทักษะในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย    
  ๓) ยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้หนังสือในรูปแบบต่างๆ 
รวมทั้งพัฒนาให้ประชาชนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
 ๔.๒ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา 
  ๑) เร่งด าเนินการหาตัวตนของประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ให้กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษา โดยใช้กลวิธี “เคาะประตูบ้าน รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น” โดยประสานกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือ
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์เทียบกับข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของทุกหน่วยงาน ค้นหาผู้ที่ไม่ได้อยู่
ในระบบการศึกษาเป็นรายบุคคล และรวบรวมจัดท าเป็นฐานข้อมูล และลงพ้ืนที่ติดตามหาตัวตนของกลุ่มเป้าหมาย 
หาสาเหตุของการไม่เข้าเรียน และสอบถามความต้องการในการศึกษาต่อ พร้อมทั้งจ าแนกข้อมูลตามประเภทของ
สาเหตุ และประเภทความต้องการในการศึกษาต่อ และส่งต่อกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้รับการศึกษาต่อตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒) ติดตามผลของกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาที่ได้รับการจัดหาที่เรียน และ
ทั้งจัดท าฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาระบบเพ่ือการติดตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบครบวงจร โดยติดตามตั้งแต่การเข้าศึกษาต่อจนจบการศึกษา 
 ๔.๓ ส่งเสริม และพัฒนาระบบการสะสมและเทียบโอนหน่วยการเรียน (Credit Bank System)  
ของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือประโยชน์ใน
การด าเนินการเทียบโอนความรู้และประสบการณไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ให้กับประชาชนในชุมชน โดยก าหนดพื้นท่ีน าร่องท่ีผ่านมาตรฐานเทียบวัด (Benchmark) ของส านักงาน กศน.  
 ๔.๕ พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับ
บริบทของพ้ืนที่ และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
 ๔.๖ พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล ให้มีความทันสมัย มีหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย และสถานศึกษา กศน. สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม 



 ๔.๗ สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือเป็นการสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้สะดวก รวดเร็ว ตรงตามความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ เช่น ระบบการเรียนรู้ในระบบเปิดส าหรับมหาชน (Massive Open Online Courses : 
MOOCs) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) 
 ๔.๘ ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจ าการ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายพิเศษอ่ืนๆ 
เช่น ผู้ต้องขัง คนพิการ เด็กออกกลางคัน ให้จบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  

๕. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๑ ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  
 ๕.๒ สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสังคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน
เกี่ยวกับการคัดแยก การแปรรูป และการก าจัดขยะ รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมชน 
 ๕.๓ ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการใช้
ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 
 ๖.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และ
เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลของ
ประชาชนอย่างเป็นระบบ  
 ๖.๒ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ให้ตรงกับสายงาน ความช านาญ และความต้องการของบุคลากร 
 ๖.๓ ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว๒๑/๒๕๖๐) 



แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน 

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 

-Strong ONIE- 

“อนาคตประเทศไทย” ในมือเรา 





ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ กับ นโยบายและจุดเน้นส านักงาน กศน. 

ด้านความม่ันคง 
 
• การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ 
• การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง 

 

ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

• การเกษตรสร้างมลูค่า 
• สร้างความหลากหลายดา้น 
การท่องเที่ยว 
• โครงสร้างพื้นฐานเช่ือมไทย 
เช่ือมโลก 
• พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐาน
ผู้ประกอบการยุคใหม่ 
 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

• การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
• การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
• ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้
ที่ตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลง 
ในศตวรรษที่ ๒๑  
• การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
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. • ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ปลกูฝัง

คุณธรรม สร้างวินัย จิตอาสา  
ยึดมั่นในสถาบนัหลกัของชาติ 
• จัดและพัฒนาหลักสตูรทีส่่งเสริม
ความต้องการกลุ่มเปา้หมาย  
อัตลักษณ์ และพหุวัฒนธรรม 
• จัดกระบวนการเรียนรู้
ตอบสนองบริบทการเปลีย่นแปลง
ด้านสังคม การเมือง 

• ให้ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อพัฒนา
เกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 
• พัฒนาทักษะการสือ่สารดา้น
ภาษาอังกฤษส าหรับประชาชน 
• พัฒนาอาชีพรองรับการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 
• ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้าง
มูลค่าผลิตผล ผลิตภัณฑ์ 
• สร้างศักยภาพด้านดิจิทัลให้กบั
ประชาชน 
 
 

• จัดการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ จิตอาสา 
• ให้ความรู้ความเข้าใจ จัดการศึกษา
ต่อเนื่องที่เหมาะกับช่วงวัย 
• ปฏิรูปหลักสตูรให้สอดคล้องทศิ
ทางการพัฒนาประเทศ 
• พัฒนาครู สู่ครูยุคใหม่ Good Teacher 
• ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู ้
• ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของ
ประชาชนทุกวัย 
  
  



ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ กับ นโยบายและจุดเน้นส านักงาน กศน. 

ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

• ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความ
เป็นธรรมในทุกมิติ 
• การกระจายศูนย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
• การเพิ่มขีดความสามารถของ
ชุมชนในการพัฒนา การพึ่งตนเอง 
และการจัดการตนเอง 

 
 

ด้านการสร้างการเจริญเตบิโตฯ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
• ยกระดับกระบวนทัศน์
เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
• ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
• บริหารงานแบบบูรณาการ 
• ภาครัฐมีขนาดเล็กลง 
• ภาครัฐมีความทันสมัย 
• บุคลากรเป็นคนดีและเก่ง 
• ร่วมมือกันป้องกันการทุจริต 
• กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสม 
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. • จัดการศึกษาให้กับ

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ด้อย พลาด และ
ขาดโอกาสทางการศึกษา 
• พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา 
• ยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน 
• จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม
และชุมชนให้เข้มแข็ง 

• ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม 
• สร้างความตระหนักของการสร้าง
สังคมสีเขียว 
• ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในครัวเรือน สังคม 

• พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
• ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุก
ระดับอย่างต่อเนื่อง 
 • สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน
ในการจัดการศึกษา กศน. 
 • สร้างความตระหนักในการ
ป้องกันการทุจริต 
 • วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ 
ให้สอดคล้องกับงาน กศน. 



กิจกรรม/โครงการเร่งด่วนที่ต้องเร่งด าเนินการ (ภายใน 3 – 6 เดือน) 

“Quick Win” 

จัดท าเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติ
บรรจุในหลักสูตรการศึกษา
ของ กศน .  โดยให้ความรู้ 
สร้างจิตส านึก ปรับหลักคิด 
Mindset สอดแทรกในการ
เรียนการสอน 

1 

-Strong ONIE- 

 

จัดอบรมสร้างความ
เข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ
ให้กับประชาชน 

ส ร้ า ง ก า ร รั บ รู้
ยุทธศาสตร์ชาติให้แก่
ข้าราชการ บุคลากร 
กศน. นักศึกษา กศน. 
และผู้ปกครอง 

2 3 



มั่นคง 

ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

ศักยภาพคน 
ความเท่าเทียม 

สิ่งแวดล้อม 

บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

“กศน.ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต”ิ 

- จัดการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ความซ่ือสัตย์ จิตอาสา 
- จัดการศึกษาที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน สร้างความ 
เข้มแข็งให้ชุมชน 
- ให้ความรู้ความเข้าใจ จัดการศึกษาต่อเนื่องที่เหมาะกับช่วงวัย 
- ปฏิรูปหลักสูตรให้สอดคล้องทิศทางการพัฒนาประเทศ 
- พัฒนาครู สู่ครูยุคใหม่  - ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
- พัฒนาสื่อ รูปแบบการศึกษา สื่อ การวัดผลประเมินผล 

- ให้ความรู้กับเกษตรเพ่ือสร้าง Smart 
Farmer 
- พัฒนาทักษะการสือ่สารดา้นภาษาอังกฤษ
ส าหรับประชาชน 
- พัฒนาอาชีพรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างมลูค่า
ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ 
- สร้างศักยภาพด้านดิจิทัลให้กับประชาชน 

 
 

- ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ปลกูฝังคุณธรรม สร้างวินัย 
จิตอาสา อุดมการณ์ ความยึดมั่นในสถาบัน 
- จัดและพัฒนาหลักสูตรที่สง่เสริม 
ความต้องการกลุ่มเป้าหมาย  
อัตลักษณ์ และพหุวัฒนธรรม 
 

- จัดการศึกษาให้กลุ่มผู้ด้อย 
พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา 

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
- เน้นการจัดการศึกษาแบบบรูณาการระดับพื้นทีภ่าค 

- จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม 
- สร้างความตระหนักของการสร้างสงัคม 
สีเขียว 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในครัวเรือน สังคม 
 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
- ส่งเสริมระบบ E-office 
- ปรับปรุงกฎ ระเบียบ 
- เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 
- สร้างความตระหนักถึงการ 
         ป้องกันการทุจริต 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijl5vEjLPeAhXFTX0KHcMiBUcQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%88-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-305224/&psig=AOvVaw2XkimMz9UIhxqdIcoWFCv9&ust=1541158383053861
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc7-z6jLPeAhWDTn0KHUnAD1YQjRx6BAgBEAU&url=http://www.thamakham.go.th/news/news_detail.php?news_id=00143&psig=AOvVaw3FO56O9JBEB6h2uWebm2pG&ust=1541158492864571
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi01paqjbPeAhVWeysKHZWkAwAQjRx6BAgBEAU&url=https://th.pngtree.com/freepng/successful-person_3430707.html&psig=AOvVaw3WxcFk6VWuO54wq4JmYm32&ust=1541158588225659
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8tLL2jbPeAhUCdysKHdnnDV0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.vectorstock.com/royalty-free-vectors/integrity-vectors&psig=AOvVaw27GDmoweER2IMAVaRqVrmR&ust=1541158717954249
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie0KK_jrPeAhXLfH0KHZRtCZwQjRx6BAgBEAU&url=http://chittagongit.com/icon/eco-friendly-icon-18.html&psig=AOvVaw2K8-8tNu0HQD3ufRf3fOrQ&ust=1541158904524266
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บทท่ี ๓ 

วิเคราะหย์ุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ 

ที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน กศน. 
-------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

 

 

 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
ส านักงาน กศน. 

ภารกิจที่จะด าเนินการ 
ของส านักงาน กศน. 

เป้าหมายการด าเนินการ ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะ

เร่งด่วน 
การด าเนินงานตามแผน  

(ก าหนด ๔ ระยะ) 
๒๕๖๑-๒๕๖๒ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ๒๕๗๖-๒๕๘๐ 

ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ 

การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุก
ภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความ
พร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคง 
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  

๑. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ปลูกฝัง
คุณธรรม สร้างวินัย การมีจิตอาสา และ
อุดมการณ์ ความยึดมั่นในสถาบันหลักของ
ชาติ ดังนี้ 
  ๑) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีความ
เป็นพลเมืองดี เคารพความคิดของผู้อื่น 
ยอมรับความแตกต่างและหลากหลายทาง

๑. คนไทยมีความรักในสถาบนัหลัก
ของชาติ ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
๒. คนไทยได้รบัการปลูกฝังความ 
เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรม  
จิตอาสา 
๓. คนไทยได้รบัการพัฒนาสมรรถนะ 
และทักษะในการด ารงชีวิตที่

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาและเสริมสรา้งความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลัก 
ของชาต ิ
การพัฒนาและเสริมสรา้งการเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี

Quick Win :  ด ำเนนิกำรใน ๓ เดือน 

๑. จัดท าเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติบรรจุในหลักสูตรการศึกษาของ กศน. โดยให้ความรู้ สร้างจิตส านึก     

    ปรับหลักคิด Mindset สอดแทรกในการเรียนการสอน 

๒. จัดอบรมสร้างความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติให้กับประชาชน 

๓. สร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ชาติให้แก่ข้าราชการ บุคลากร กศน. นักศึกษา กศน. และผู้ปกครอง 



ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
ส านักงาน กศน. 

ภารกิจที่จะด าเนินการ 
ของส านักงาน กศน. 

เป้าหมายการด าเนินการ ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะ

เร่งด่วน 
การด าเนินงานตามแผน  

(ก าหนด ๔ ระยะ) 
๒๕๖๑-๒๕๖๒ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ๒๕๗๖-๒๕๘๐ 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
  - ปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมอย่าง
ถูกต้องในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์  

ความคิดและอุดมการณ์ รวมทั้งสังคมพหุ
วัฒนธรรม  
  ๒) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ 
และอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันหลัก
ของชาติ รวมทั้งการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรม
ลูกเสือ กศน. และกิจกรรมอื่นๆ ตลอดจน
สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
๒. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด้าน
สั งคม การเมื อง  เพื่ อให้ ประชาชน 
คิดเป็น วิเคราะห์ได้ 
๓. การด า เนิ นการ โครงการอบรม
ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทย 
๔. ให้ความรู้ประชาชนผ่านของศูนย์เรียนรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล 
๕. ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 

เหมาะสมพร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
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√ 
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การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบ

การสร้างความปลอดภัยและความ
สันติสุขอย่างถาวรในพืน้ที่จังหวดั

จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรม
ส่ง เสริมการศึกษาและการเรียนรู้ที่

ผู้เรียนในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะด้าน

√ √ √ √ √ 



ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
ส านักงาน กศน. 

ภารกิจที่จะด าเนินการ 
ของส านักงาน กศน. 

เป้าหมายการด าเนินการ ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะ

เร่งด่วน 
การด าเนินงานตามแผน  

(ก าหนด ๔ ระยะ) 
๒๕๖๑-๒๕๖๒ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ๒๕๗๖-๒๕๘๐ 

ต่อความมั่นคง ชายแดนภาคใต ้
  - ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมใน
พื้นที่ให้เข้มแข็ง  

ตอบสนองปัญหาและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งอัตลักษณ์และ
ความเป็นพหุวัฒนธรรมของพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  
  ๑ )  ส่ ง เสริ มและสนั บสนุ นการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ 
  ๒) การฝึกอาชีพตามแนวทางโรงเรียน
พระดาบส 
  ๓) การส่งเสริมการรู้ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารในพื้นที่ 
  ๔) การจัดกิจกรรมกีฬาและลูกเสือเพื่อ
สร้างความสามัคคีในพื้นที่ 
  ๕) จัดท าแผนและมาตรการด้านความ
ปลอดภัยที่ชัดเจนส าหรับหน่วยงานและ
สถานศึกษา 
 

อาชีพสามารถมีงานท าหรือน าไป/
ประกอบอาชีพได ้

 การรักษาความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและ 
ทางทะเล 
  - สร้างความตระหนักรู้แก่
ประชาชนเรื่องให้ความส าคัญกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่
ประชาชนในเรื่องการให้ความส าคัญกับ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ 

ประชาชนมีความรัก หวงแหนใน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งมีการให้ความร่วมมือในการ
อนุรักษ์ พัฒนา ป้องกัน ดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเข้มแข็ง 
 

√ √    



ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
ส านักงาน กศน. 

ภารกิจที่จะด าเนินการ 
ของส านักงาน กศน. 

เป้าหมายการด าเนินการ ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะ

เร่งด่วน 
การด าเนินงานตามแผน  

(ก าหนด ๔ ระยะ) 
๒๕๖๑-๒๕๖๒ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ๒๕๗๖-๒๕๘๐ 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน      
การเกษตรสร้าง
มูลค่า 

เกษตรอัจฉริยะ ให้ความรู้ด้านการเกษตรให้กับประชาชน 
เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น 
Smart Farmer 

เกษตรกรที่ผ่านการอบรม Smart 
Onie เพื่อสร้าง Smart Farmer 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้มีองค์
ความรู้ ในการเกษตรอัจฉริยะ และ
สามารถขยายผลให้เกษตรกรใน
ท้องถิ่น/ชุมชนได ้

√ √ √   

เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
  - ส่งเสริมการน าอัตลักษณ์พื้นถ่ิน
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
ผลิตสนิค้าให้มีมูลค่าเพิ่มสงูขึ้น 

ส่งเสริมการน าอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาเป็นผลิตเป็นสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 
ผ่านโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
 

ประชาชนมีแนวทางและสามารถน าภูมิ
ปัญญาและอัตลักษณ์พื้นถิ่นมาผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 

√ √ √ √ √ 

เกษตรปลอดภัย 
  - ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์
ความรู้แก่เกษตรกรในการท า
เกษตรปลอดสาร และเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่เกษตรอินทรีย ์

ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการท าเกษตร
ปลอดสาร และเปลี่ยนผ่านไปสู่การท า
เกษตรอินทรีย์  

เกษตรมีความรู้ ในการท าการเกษตร
ปลอดภัย และสามารถน าไปใช้ในการท า
เกษตรอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

√ √ √   

เกษตรแปรรูป 
  - ส่งเสริมการแปรรูปสนิค้า
เกษตร และส่งเสริมการสร้างแบ
รนด์และขยายช่องทางการตลาด
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้ความรู้และส่งเสริมให้เกษตรกรมีการ
แปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสร้างแบรนด์และใช้
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้ความรู้ในการขยาย
ช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

เกษตรมีความรู้ในการแปรรูปสินค้าให้มี
มูลค่าเพิ่มขึ้น และสามารถเพิ่มช่อง
ทางการขายสินค้า มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

√ √ √   



ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
ส านักงาน กศน. 

ภารกิจที่จะด าเนินการ 
ของส านักงาน กศน. 

เป้าหมายการด าเนินการ ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะ

เร่งด่วน 
การด าเนินงานตามแผน  

(ก าหนด ๔ ระยะ) 
๒๕๖๑-๒๕๖๒ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ๒๕๗๖-๒๕๘๐ 

สร้างความ
หลากหลายด้าน 
การท่องเที่ยว 

สร้างความหลากหลายดา้นการ
ท่องเที่ยว 

 

ให้การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษแก่
ประชาชน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบ
ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นทักษะ
ภาษา เพื่ ออาชี พ  ทั้ ง ในภาคธุ รกิ จ  
การบริการ และการท่องเที่ยว 

ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม
ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้การสื่อสารและ
สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

√ √    

โครงสร้างพื้นฐาน 
เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 
  

๑. พัฒนากลุ่มอาชีพพื้นฐานที่รองรับพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) ที่สามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่ระดับ
ฝีมือแรงงาน โดยศึกษาต่อในสถาบัน 
การอาชีวศึกษา 
๒. ขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้
แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค 
๓. พัฒนาการจัดการศึกษาอาชีพสอดรับ
กับแผนพัฒนาพื้นที่ภาค 

ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะ เพื่อยกระดับเป็นแรงงานที่
มีฝีมือ และเป็นทีต่้องการของ
ตลาดแรงงานในแตล่ะพืน้ที่ 

√ 
 
 
 
 
√ 
 
√ 

√ 
 
 
 
 
√ 
 
√ 

√   

เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ 

พัฒนาเศรษฐกิจบน
พื้นฐานผู้ประกอบการ
ยุคใหม่ 

สร้างผูป้ระกอบการอัจฉริยะ 
 - สร้างผูป้ระกอบการ “ผลิตเก่ง 
ขายเก่ง” หรือ “ซื้อเป็น ขายเป็น” 
บริการเป็นเลิศ 

๑. พัฒนาหลักสูตรอาชีพเพื่อสร้างอาชีพ
ในรูปแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิต แปร
รูป จัดจ าหน่าย การตลาด และการ
ด าเนินธุรกิจ 
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ามีช่องทาง
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้
เป็นระบบครบวงจร และสนับสนุนการ

๑. ประชาชนผู้ผ่านการอบรมอาชีพ 
สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และพัฒนาตนเองได้ 
 
๒. ประชาชนมีทักษะความเข้าใจด้าน
เทคโนโลยดีิจิทัล สามารถประยกุต์ใช้
ในชีวิตประจ าวนั  
และใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา 

√ 
 
 
 
√ 
 
 
 

√ 
 
 
 
√ 
 
 
 

   

สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 



ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
ส านักงาน กศน. 

ภารกิจที่จะด าเนินการ 
ของส านักงาน กศน. 

เป้าหมายการด าเนินการ ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะ

เร่งด่วน 
การด าเนินงานตามแผน  

(ก าหนด ๔ ระยะ) 
๒๕๖๑-๒๕๖๒ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ๒๕๗๖-๒๕๘๐ 

จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ผ่านศูนย์
จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ 
กศน. (ONIE Online Commerce Center 
: OOCC) เพื่อจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ 
ระดับต าบล 
๓. ด าเนินโครงการศูนย์ดิจิทัลชมุชน โดย
อบรมให้ความรู้กับวิทยากรแกนน า และ
เผยแพร่ต่อประชาชน เพื่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจทิัล 
เพื่อให้ประชาชนมทีักษะความเข้าใจและ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั  ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั รวมทั้งสร้าง
รายได้ให้กับตนเองได้ และพฒันาทักษะ
และส่งเสริมให้ประชาชนประกอบธุรกิจ
การค้าออนไลน์ (พาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์) 
มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์เชิง
นวัตกรรมในการประกอบอาชีพ  
สร้างทักษะอาชีพทีสู่งขึ้นให้กับ
ประชาชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
 
 
 

ยกระดับการประกอบอาชีพ 
ของตนได ้
 
๓. ประชาชนมีช่องทางเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง 
 
 

 
 

 
 
 
√ 

 
 
 

 
 
√ 



ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
ส านักงาน กศน. 

ภารกิจที่จะด าเนินการ 
ของส านักงาน กศน. 

เป้าหมายการด าเนินการ ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะ

เร่งด่วน 
การด าเนินงานตามแผน  

(ก าหนด ๔ ระยะ) 
๒๕๖๑-๒๕๖๒ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ๒๕๗๖-๒๕๘๐ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์      
การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและ
วัฒนธรรม 

การบูรณาการเร่ืองความซื่อสัตย์ 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการ
จัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 

๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ 
และอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบัน
หลักของชาติ รวมทั้งการมีจิตอาสา ผ่าน
กิจกรรมลูกเสือ กศน. และกิจกรรมอื่นๆ 
 ๒ สอดแทรกการปลูกฝังในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเข้าไปใน
สาระวิชาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๓. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน  
ให้ผู้เรียนต้องเข้าร่วมก่อนจบหลักสูตร อาทิ 
การบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมป้องกัน 
ยาเสพติด จิตอาสา การตั้งชมรมต่างๆ 

๑. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม 
๒. คนไทยได้รบัการปลูกฝังความ 
เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรม  
จิตอาสา 

√ 
 
 

 
 
√ 
 
 

 
√ 
 
 

 
√ 
 

 
 

√ 
 
 
√ 

 

√ 
 
 

 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 

 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 

√ 
 
 

 
 
√ 
 
 
 
√ 
 

 
 
√ 

 
 
 
√ 
 
 
√ 
 

√ 
 
 

 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 

√ 
 
 

 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 

การปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรม
โดยใช้ชุมชนเปน็ฐาน 

๑. จัดการศึกษาเพื่อพฒันาสังคมและ
ชุมชน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ ฝึกอบรม จดัเวทแีลกเปลีย่นการ
เรียนรู้ สร้างชมุชนนักปฏิบัต ิ 
๒. จัดกิจกรรมให้ชุมชนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในชุมชน 

การส่งเสริมให้คนไทยมีจิต
สาธารณะและมีความรับผดิชอบ
ต่อส่วนรวม 

จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชน 
สร้างกระบวนการจิตสาธารณะความเปน็
พลเมือง สง่เสริมการบ าเพ็ญประโยชน ์



ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
ส านักงาน กศน. 

ภารกิจที่จะด าเนินการ 
ของส านักงาน กศน. 

เป้าหมายการด าเนินการ ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะ

เร่งด่วน 
การด าเนินงานตามแผน  

(ก าหนด ๔ ระยะ) 
๒๕๖๑-๒๕๖๒ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ๒๕๗๖-๒๕๘๐ 

การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต  

ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวยั ให้ความรู้ความเข้าใจด้านสุขอนามัย
ให้กับพ่อแม่ก่อนการตั้ งครรภ์  โดย
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ อสม. ในการ
ให้ความรู้กับประชาชน ผ่านชุดความรู้ ที่
ใช้ประกอบการเรียนรู้ ในหลักสูตร
การศึกษาของ กศน. 

๑. ประชาชนทุกช่วงวัยมทีักษะ 
ความรู้ ความสามารถ และพฒันา
คุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
๒. คนไทยได้รบัโอกาสและความเสมอ
ภาคในการเข้าถึงการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 

 
 
 
√ 
 

 
 
. 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 

 
 
 
√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
√ 
 

 
√ 
 

 
 
 
 

 
 

 
√ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 

 
 

ช่วงวัยเรียน/วยัรุ่น ๑. สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ 
โดยสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยรายหัวให้กับ
ผู้เรียน 
๒. จัดสร้างและพฒันาแหล่งการเรียนรู้
ในรูปแบบตา่งๆ เชน่ ห้องสมุด ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เพื่อ
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับ
ประชากรวัยเรียน 

ช่วงวัยแรงงาน ๑. จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน 
และความต้ องการของตลาด ให้
ประชาชนสามารถน าไปประกอบอาชีพ
ได้จริง 
๒. บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา
ฝีมือแรงงานกับ สอศ. เพ่ือมุ่งพัฒนา
ทักษะด้านอาชีพของประชาชน 



ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
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๓. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
นอกระบบให้เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิ
วิ ชาชีพที่ จะน าไปสู่ เส้ นทางอาชี พ  
มีกลการประเมินวัดผลเพ่ือเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ และพัฒนา
ระบบสะสมและเทียบโอนหน่วยการเรียน 
(Credit Bank System) 
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√ 

ช่วงวัยผูสู้งอาย ุ ๑. จัดกิจกรรมให้กับประชาชนเพือ่สร้าง
ความตระหนักถึงการเตรยีมพร้อมเข้าสู่
สังคมผู้สงูอาย ุ
๒.จัดการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ
ส าหรบัผู้สงูอายุ “Active Aging” 
๓. สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการ
เผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน 
เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๔. จัดการศึกษาอาชีพเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ  

   

ปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑ การ

การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับ
ศตวรรษที่ ๒๑ 

๑. ปฏิรูปหลักสูตร ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ให้ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพของกลุ่มเป้าหมาย 

คนไทยได้รับการพัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะในการด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับ
ช่วงวัย และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ ๒๑ 
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เสริมสร้างให้คนไทยมี
สุขภาวะที่ดี 

๒. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับคะแนน N-Net 
๓. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรี ยนรู้ ให้ สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ เป็นไปตามความต้องการของ
กลุ่ ม เป้ าหมาย  รวมทั้ งสร้ า งความ
ตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และความรู้ เรื่อง
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

√ 
 
√ 

√ 
 
√ 

√ √ √ 

การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’  
ให้เป็นครูยุคใหม่ 

๑. พัฒนาครู  กศน. และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและ
การเรียนรู้ : Good Teacher ให้เป็น
ตั วกลางในการเชื่ อมโยงความรู้ กั บ
ผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มี
จิตบริการ มีความรอบรู้และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นผู้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้และบริหารจัดการความรู้ที่ดี 
รวมทั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
๒. พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยี
ดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อให้สามารถ ใช้ Social Media และ 
Application ต่างๆ ในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งให้น า

ครู กศน. ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ ตามมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนา
ทักษะตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
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√ √ √ 
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เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลมาใช้ ในการสร้ าง
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Do It 
Yourself : DIY) 

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบรหิาร
จัดการศึกษาในทุกระดบั  
ทุกประเภท  

๑. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และสื่ออื่นๆ ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
๒. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล
ให้มีความทันสมัยด้วยระบบห้องเรียนและ
การควบคุมการสอบออนไลน์ 
๓. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
การศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร โดยเฉพาะ
หลักสูตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน โดยการน าแบบทดสอบกลาง และ
ระบบการสอบอิ เล็กทรอนิกส์  (e-Exam)  
มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย 
พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร  รู ป แ บ บ ก า ร จั ด
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
๕. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
๖. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา ทั้งการพัฒนารายการวิทยุและ
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา การ

ระบบบริหารจัดการมีประสทิธภิาพ
และประสิทธิผล ส่งผลต่อการจดั
การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
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พัฒนาช่องทางออนไลน์ เช่น Youtube 
Facebook หรือ Application อื่นๆ 
๗. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมในการเป็นภาคีเครือข่าย 
และสร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่างๆ ให้
ภาคีเครือข่ายร่วมจัดและส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ในชุมชนอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 
๘.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การศึกษากับองค์กรหรือหน่วยงานทั้งใน
และต่างประเทศโดยเน้นการท างานใน
ลักษณะบูรณาการการวิจัยและพัฒนา 
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การพัฒนาระบบการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 

๑. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล
ให้มีความทันสมัยด้วยระบบห้องเรียนและ
การควบคุมการสอบออนไลน์ 
๒. สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ  
E-learning ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามา
บริหารจัดการเรียนรู้ เพื่อเปน็การสร้าง 
และขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายไดส้ะดวก รวดเร็ว ตรงตาม
ความต้องการของประชาชนผู้รบับริการ 
เช่น ระบบการเรียนรู้ในระบบเปดิส าหรับ
มหาชน (Massive Open Online Courses 

๑. คนไทยได้รับโอกาสและความเสมอ
ภาคในการเข้าถึงการศึกษาและการ
เรียนรู้ ตลอดชี วิ ตที่ มี คุณภาพและ
มาตรฐาน 
๒. แหล่งเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมการ
เรี ยนรู้ มี คุ ณภาพและมาตรฐาน 
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัด
เวลาและสถานที่ 
๓. ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านการ
รู้หนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต ให้
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 
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: MOOCs) คอมพิวเตอรช์่วยสอน 
(Computer Assisted Instruction : CAI) 
๓. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานอก
ระบบให้เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพที่
จะน าไปสู่เส้นทางอาชีพ มีกลการประเมิน
วัดผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
และพัฒนาระบบสะสมและเทียบโอนหน่วย
การเรียน (Credit Bank System) 
๔.ส่งเสริมการรู้หนังสือของประชาชน โดย
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้หนังสือใน
รูปแบบต่างๆ ตามหลักสูตรการรู้หนังสือ
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให้ประชาชน
อ่านออกเขียนได้ พัฒนาให้ประชาชนมี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่๒๑ 
๕. เพิ่มอัตราการอ่านของประชาชน โดย
การจัดกิจกรรมส่ งเสริมการอ่านใน
รูปแบบต่างๆ เช่น อาสาสมัครส่งเสริม 
การอ่าน ห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือ
ชุมชน หอ้งสมุดเคลื่อนที่ 
๖. มี แหล่ ง เรี ยนรู้ ที่ มี สื่ อ  กิ จกรรม  
ในการปลูกฝังกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๔. ประชาชนได้รับการส่งเสริม และมี
แหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริมการอ่านที่มี
คุณภาพ 
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การวางพื้นฐานระบบรองรับการ
เรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

๑. พัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาทางไกล และการศึกษาใน

๑. โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาของหน่วยงาน
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ระบบเปิด อาทิ  ETV E-learning MOOC
เพื่ อ เป็น เครื่องมือในการขยายการ
ให้บริการในรูปแบบต่างๆ 
๒. พัฒนาระบบ E-exam และระบบการ
สอบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีมาตรฐานและ
ยกระดับสถานศึกษาทุกแห่งให้เป็นศูนย์
ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชน 
๓ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยดีิจิทัล เพื่อให้ประชาชนมี
ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ที่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวนั และสร้างรายได ้

และสถานศึกษามีความทันสมัย และมี
คุณภาพ 
๒. ใช้เทคโนโลยีดจิิทัลเปน็สื่อในการ
การเรียนการสอนที่เข้าถึงประชาชน 
ให้การบริการที่มีคุณภาพ และเกิด
ประโยชน์สงูสุด 

 
 
 
√ 
 
 
 

 
 
√ 

 
 
 
√ 
 
 
 
 

 
√ 

 
 
 
√ 

 
 
 
√ 

 
 
 
√ 

การสร้างความรอบรู้ดา้น 
สุขภาวะ 

ส่ ง เสริ มการ พัฒนาสุ ขภาวะของ
ประชาชนทุกวัย โดยการสร้างความรู้
ความเข้าใจ การสนับสนุนกิจกรรมสุข
ภาวะ และสร้างเครือข่ายภาคประชาชน 
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรค  ให้ กั บประชาชนทุ กช่ ว งวั ย 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ ห่ างไกล พ้ืนที่
ชายแดน และชายแดนภาคใต้  โดย

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถน าความรู้ในเรื่องสุขอนามัย
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี 

√ √    



ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
ส านักงาน กศน. 

ภารกิจที่จะด าเนินการ 
ของส านักงาน กศน. 

เป้าหมายการด าเนินการ ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะ

เร่งด่วน 
การด าเนินงานตามแผน  

(ก าหนด ๔ ระยะ) 
๒๕๖๑-๒๕๖๒ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ๒๕๗๖-๒๕๘๐ 

ประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล และเจ้าหน้าที่ อสม. ใน
การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะ
อนามัยให้กับประชาชน รวมทั้งผลิตชุด
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะ สุขอนามัย เพ่ือ
ใช้ประกอบการเรียนรู้ ในหลักสูตร
การศึกษาของ กศน. 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม      
ลดความเหลื่ อมล้ า 
สร้างความเป็นธรรมใน
ทุกมิติ 

สร้างความเปน็ธรรมในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุข และการศึกษา
โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อย
และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

๑. จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย 
พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้ง
ระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการ
สอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน 
ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
พบกลุ่ม การเรียนแบบชัน้เรียน และการจัด
การศึกษาทางไกล 
๒. ท าการส ารวจแล ตรวจสอบและติดตาม
ประชากรวยัเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา 
ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา ทั้งการพัฒนารายการวิทยุ
และรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา การ
พัฒนาช่องทางออนไลน์เช่น Youtube 

๑. คนไทยได้รบัโอกาสและความเสมอ
ภาคในการเข้าถึงการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน  
๒. กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้พลาด
โอกาส และกลุ่มผู้ขาดโอกาส ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะในการด ารงชีวิตเพื่อการมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
ส านักงาน กศน. 

ภารกิจที่จะด าเนินการ 
ของส านักงาน กศน. 

เป้าหมายการด าเนินการ ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะ

เร่งด่วน 
การด าเนินงานตามแผน  

(ก าหนด ๔ ระยะ) 
๒๕๖๑-๒๕๖๒ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ๒๕๗๖-๒๕๘๐ 

Facebook หรือ Application อื่น  ๆ
๔. สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ  
E-learning ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามา
บริหารจัดการเรียนรู้ เพื่อเปน็การสร้างและ
ขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายไดส้ะดวก รวดเร็ว ตรงตาม
ความต้องการของประชาชนผู้รบับริการ 
เช่น ระบบการเรียนรู้ในระบบเปดิส าหรับ
มหาชน (Massive Open Online 
Courses : MOOCs) คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (Computer Assisted 
Instruction : CAI) 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

การกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทาง
เศรษฐกจิ สังคม และ
เทคโนโลย ี

ก าหนดแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมติิ
ต่าง ๆ 

เร่งจัดท ายุทธศาสตร์และแผนพฒันา
การศึกษาระดับภาค ของส านักงาน 
กศน. ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับภาค 

มียุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับภาค ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค 

√ √    

ปรับโครงสรา้งและแก้ไขกฎหมาย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
เพื่อวางระบบและกลไกการ
บริหารงานในระดับภาค  
กลุ่มจังหวัด 

ปรับบทบาท ภารกิจ โครงสรา้งและ
อัตราก าลังของสถาบัน กศน. ภาค เพื่อ
รองรับการท างาน กศน. ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม และสามารถประสานการ
ด าเนินงานในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

สถาบนั กศน. ภาค เป็นหนว่ยงานที่
สามารถปฏบิัติงานให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม บูรณาการการท างานร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

√ √    



ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
ส านักงาน กศน. 

ภารกิจที่จะด าเนินการ 
ของส านักงาน กศน. 

เป้าหมายการด าเนินการ ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะ

เร่งด่วน 
การด าเนินงานตามแผน  

(ก าหนด ๔ ระยะ) 
๒๕๖๑-๒๕๖๒ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ๒๕๗๖-๒๕๘๐ 

สนับสนนุการพัฒนาพืน้ทีบ่น
ฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 
 - ขยายเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้ชุมชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ตา่งๆ รวมทัง้ให้
สถาบนัการศึกษาร่วมพัฒนาพื้นที่
และชุมชนท้องถิ่น 

๑.ด าเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทลัชุมชน
เพื่อขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เข้าถึงประชาชน และให้ความรู้แก่
ประชาชนในเร่ืองเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน 
2.ร่วมเข้าไปมีบทบาทในการร่วมพัฒนา
พื้นที่และชุมชน เชน่การจัดเวทชีาวบ้าน 

๑. ประชาชนในท้องถิ่นมีความรูเ้ร่ือง
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อน าไปปรับ
ใช้ในการพัฒนาตนเอง และท้องถิ่นได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 
๒. ชุมชนในพืน้ที่มีความเข้มแข็ง 

√ 
 
 
 
 
 
√ 
 

√ 
 
 
 
 
 
√ 
 

√   

การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที ่ ๑. จัดการศึกษาอาชีพระยะสั้นเพื่อการมี
งานท าที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน 
และความต้องการของตลาด ให้ประชาชน
สามารถน าไปประกอบอาชีพได้จริง 
๒. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่างๆ 
อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นทักษะภาษา
เพื่ออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ 
และการท่องเที่ยว 

๑. ประชาชนเห็นช่ องทางในการ
ประกอบอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพ มีรายได้ 
๒. ประชาชนได้รับการฝึกอบรบ
ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้การสื่อสารและ
สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

√ 
 

 
 

√ 

√ 
 
 

 
√ 
 
 
 

√ 
 
 

 
√ 

√ 
 
 

 
√ 

√ 
 

 
 

√ 

การเสริมสร้างพลัง
ทางสังคม 

การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
 - ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมท า
ต่อเนื่องทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม 
และสุขภาพ 

๑. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active 
Aging” การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแล
ตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และ
รูจ้ักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 

๑. เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ผู้ สู งอายุ เห็ นคุณค่ า ในตนเอง 
สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

√ 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 

   



ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
ส านักงาน กศน. 

ภารกิจที่จะด าเนินการ 
ของส านักงาน กศน. 

เป้าหมายการด าเนินการ ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะ

เร่งด่วน 
การด าเนินงานตามแผน  

(ก าหนด ๔ ระยะ) 
๒๕๖๑-๒๕๖๒ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ๒๕๗๖-๒๕๘๐ 

๒. สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการ
เผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน 
เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.จัดการศึกษาอาชีพเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ โดยบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในทุกระดับ 

√ 
 
 

 

√ 
 
 
 
 

 
 

 
การเพิ่มขีด
ความสามารถของ
ชุมชนในการพัฒนา 
การพึ่งตนเอง และ
การจัดการตนเอง 

สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ต่างๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตย
ชุมชน  
  - สนับสนนุให้ประชาชนรวมกลุ่ม
และมีเวทีกลางเพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของการ
ฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างชุมชน
นักปฏิบัติ และรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย และบริบทของชุมชน 
แต่ละพื้นที่ 

ประชาชนมีองค์ความรู้ ได้รับการสร้าง
ทักษะในการบริหารจัดการชุมชน สร้าง
สังคมประชาธิปไตย เพื่อสร้างชุมชนที่
เข้มแข็ง และมีคุณภาพ 

√ 
 

√ 
 

   

 สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับ
ชุมชน  
 - สร้างการเรียนรู้ของชุมชนให้ก้าว
ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี เร่ง
การเรียนรู้ของชุมชนให้ก้าวสู่สงัคม
ในยุคดิจิทัล 

ให้ความรู้กับประชาชนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ผ่านโครงการศูนย์ดิจิทัล
ชุมชน ในทุกพื้นที่ 
 

ประชาชนมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีและ
สามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก  

√ 
 

√ 
 

√   



ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
ส านักงาน กศน. 

ภารกิจที่จะด าเนินการ 
ของส านักงาน กศน. 

เป้าหมายการด าเนินการ ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะ

เร่งด่วน 
การด าเนินงานตามแผน  

(ก าหนด ๔ ระยะ) 
๒๕๖๑-๒๕๖๒ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ๒๕๗๖-๒๕๘๐ 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม      
ยกระดับกระบวน
ทัศน์เพ่ือก าหนด
อนาคตประเทศ 

ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิตทีด่ีของคนไทย 

๑. ให้ความรู้กับประชาชนเก่ียวกับการ
ป้องกันผลกระทบและปรับตวัตอ่การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
ภัยพิบัติธรรมชาต ิ 
๒. สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของ
การสร้างสังคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ให้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยก การแปรรูป 
และการก าจัดขยะ รวมทั้งการจัดการ
มลพิษในชุมชน 
๓. ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้
พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการ
ใช้ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมีความรู้ มีความตระหนัก ใน
การสร้างสิ่งแวดล้อมสีเขียว และสามารถ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
และภัยพิบัติ 

√ 
 
 
 
√ 

 
 
 
 

√ 
 

 

√ 
 

 
 
√ 
 
 

 
 

√ 
 
 

   

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ      
ภาครัฐที่ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง 
ตอบสนองความ
ต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส 

ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการ
ให้บริการสาธารณะตา่ง ๆ ผ่าน
การน าเทคโนโลยดีิจิทัลมา
ประยุกต์ใช ้

๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน
ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้
เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การ
วางแผน การปฏิบัติ งาน การติ ดตาม
ประเมินผล รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระบบฐานข้ อมู ล รายบุ คคลและ
สารสนเทศทางการศึกษาครอบคลุม 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และระบบเชื่อมโยง
กับหน่วยงานอื่น เพื่อประโยชน์ในการ
จัดและบริการการศึกษาได้ 

√ 
 
 
 
 
 
 

 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 

 

   



ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
ส านักงาน กศน. 

ภารกิจที่จะด าเนินการ 
ของส านักงาน กศน. 

เป้าหมายการด าเนินการ ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะ

เร่งด่วน 
การด าเนินงานตามแผน  

(ก าหนด ๔ ระยะ) 
๒๕๖๑-๒๕๖๒ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ๒๕๗๖-๒๕๘๐ 

๒.พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาเพื่อการบริหารจดัการ
อย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงกบัระบบ
ฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อการบริหารจัดการและบูรณาการ
ข้อมูลของประชาชนอย่างเป็นระบบ 
๓. ส่งเสริมการใช้ระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-office) ในการบริหาร
จัดการ 

√ 
 
 
 
 
 
√ 

√ 
 
 
 
 

 
√ 

ภาครัฐบริหารงาน
แบบบูรณาการ 
โดยมียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดบั ทกุประเด็น 
ทุกภารกิจ และทุก
พื้นที่ 

ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
 - ใช้แผนแม่บทตามยทุธศาสตร์
ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และนโยบาย โดย
เชื่อมโยงการท างานในทุกระดับให้
มีเอกภาพ 

จัดท านโยบายและจุดเนน้การด าเนินงาน
ของส านักงาน กศน. โดยใช้ยุทธศาสตร์
ชาติเปน็เป้าหมายและแนวทางในการ
ด าเนินงาน 

ส านักงาน กศน. มีนโยบายและจุดเน้น
การด าเนินงานของส านักงาน กศน.  
ที่เป็นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

√ √    

ระบบติดตามประเมินผลที่สะทอ้น
การบรรลุเป้าหมายยทุธศาสตร์ชาติ
ในทุกระดับ 
 - มีการติดตามตลอดโครงการ 
และเปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้ส่วน
เสียมีส่วนร่วมในการติดตาม

๑. มีระบบการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ ผา่นโปรแกรม 
DMIS  
๒. มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี และด าเนนิการเผยแพร่ให้แก่ผู้
ที่สนใจทราบทุกปงีบประมาณ 

มีระบบการติดตามที่ เป็นมาตรฐาน 
สามารถน ามาใช้ เป็นข้อมูลในการ
ประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
แผนงาน/โครงการ บรรลุ ผลตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 

√ 
 
 
√ 
 
 

√ 
 
 
√ 
 
 

√ 
 
 
√ 
 
 

√ 
 
 
√ 
 
 

√ 
 
 
√ 
 
 



ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
ส านักงาน กศน. 

ภารกิจที่จะด าเนินการ 
ของส านักงาน กศน. 

เป้าหมายการด าเนินการ ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะ

เร่งด่วน 
การด าเนินงานตามแผน  

(ก าหนด ๔ ระยะ) 
๒๕๖๑-๒๕๖๒ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ๒๕๗๖-๒๕๘๐ 

ประเมินผล และมีการรายงานการ
ติดตามประเมนิผลในการบรรลุ
เป้าหมายต่อสาธารณะเปน็ประจ า 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ภาครัฐมีขนาดเล็กลง 
เหมาะสมกับภารกิจ 
ส่งเสริมให้ประชาชน
และทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ 

ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ 
 - เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วม 

สร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนา
และส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
การจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชน
ได้รับประโยชน์สูงสุด 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

ภาครัฐมีความ
ทันสมัย 

พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏบิัติ
ราชการให้ทันสมัย 
 - ภาครัฐทันการเปลี่ยนแปลง  
มีขีดสมรรถนะสูง สามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยง
กันทั่วประเทศอย่างเป็นระบบเพื่อให้
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การบริหารงาน 
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ 
ค ว บ คุ ม  แ ล ะ เ ร่ ง รั ด ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
งบประมาณให้ เป็นตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
๓. พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา 
กศน. ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค้น

ส านักงาน กศน. เป็นหน่วยงานที่มี
ความทันสมัย สามารถให้บริการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 

√ 
 

  



ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
ส านักงาน กศน. 

ภารกิจที่จะด าเนินการ 
ของส านักงาน กศน. 

เป้าหมายการด าเนินการ ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะ

เร่งด่วน 
การด าเนินงานตามแผน  

(ก าหนด ๔ ระยะ) 
๒๕๖๑-๒๕๖๒ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ๒๕๗๖-๒๕๘๐ 

และสอบทานได้ทันความต้องการเพื่ อ
ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน
และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ใน
หน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับ 
รวมทั้ งการศึกษาวิจัย  เพื่อสามารถ
น ามาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนและชุมชนพร้อมทั้งพัฒนา
ขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของ
หน่วยงานและสถานศึกษา 

 
 
 
√ 
 

 
 
 
√ 
 

บุคลากรภาครัฐเป็น
คนดีและเก่ง ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตส านึก  
มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็น 
มืออาชีพ 

ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มี
ความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
 

๑. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้และทักษะตาม
มาตรฐานต าแหน่ง ให้ตรงกับสายงาน 
ความช านาญ และความต้องการของ
บุคลากร 
๒. พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภท
ให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อน
และระหว่างการด ารงต าแหน่งเพื่อให้มีเจต
คติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงาน
และบริหารจัดการการด าเนินงานของ
หน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการ

บุ ค ล า ก ร ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท ทุ ก ร ะ ดั บ 
ไ ด้ รั บ กา รพัฒน าความรู้  ทั กษะ  
ตามมาตรฐานต าแหน่ง รวมทั้งบทบาท
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

   

√ 
 
 
 
 
√ 

√ 
 
 
 
 
√ 

√ 
 
 
 
 
√ 

√ 
 
 
 
 
√ 

√ 
 
 
 
 
√ 

บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการ
ท า งานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม
และมีการพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 



ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 
ส านักงาน กศน. 

ภารกิจที่จะด าเนินการ 
ของส านักงาน กศน. 

เป้าหมายการด าเนินการ ช่วงระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะ

เร่งด่วน 
การด าเนินงานตามแผน  

(ก าหนด ๔ ระยะ) 
๒๕๖๑-๒๕๖๒ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ๒๕๗๖-๒๕๘๐ 

ในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนต าแหน่ง
หรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยเน้นการประเมิน
วิทยฐานะเชิงประจักษ์ 

ประชาชนและภาค ี
ต่าง ๆ  ในสังคมร่วมมือ
กันในการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ 

ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคม
ร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมชิอบ 

๑. ให้ความรู้กับประชาชนในเร่ือง 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
๒. จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สร้างจิตส านึก ความเป็นพลเมืองดี 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ประชาชนมีความรู้เรื่องการ
ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และมีจิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี 

√ 
 
 

√ 
 

√ 
 

 
√ 

√ 
 
 

√ 

√ 
 
 

√ 

√ 
 
 
√ 

บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

ให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับ
บุคลากรของส านักงาน กศน.ในการสร้าง
จิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม และความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

บุคลากร กศน. มีความรู้ มีความ
ตระหนัก ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ 
มีคุณลักษณะที่ดี 

√ √ √ √ √ 

กฎหมายมีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับ
บริบทต่าง ๆ  และมี
เท่าที่จ าเป็น 

ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้อง
และเหมาะสมกั บบริ บทต่ า งๆ  
ที่เปลี่ยนแปลง 

วิเคราะห์ วิจัย ปรับปรุงกฎ ระบียบ
ต่างๆ ทีส่อดคล้องกับการพัฒนา
การศึกษานอกระบบและการศกึษาตาม
อัธยาศัยให้เอ้ือต่อการบริหารจัดการ 
เช่น การจัดท า (ร่าง) พ.ร.บ.การศึกษา
ตลอดชีวิต พ.ศ. .... และเปิดรับฟังความ
คิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนา
กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับบริบทของส านักงาน กศน. 

กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
รองรับการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบท
ของสภาพสังคม 

√ √    

มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น 
 - ออกกฎหมายที่รอบคอบรัดกุม 
ทบทวนปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย
อยู่ ตลอดเวลา โดยให้ เหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  
 

 




