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รัฐบาลจะน�าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทยมาใช ้

สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้

๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส�าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา

ทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพ

และด�ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะท่ีเหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้น 

การเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นท่ี ลดความเหล่ือมล�้า และพัฒนาก�าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่  

ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

๔.๒ ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ 

ความจ�าเป็นของผู้เรยีนและลกัษณะพ้ืนทีข่องสถานศกึษา และปรบัปรงุและบรูณาการระบบการกู้ยมืเงนิเพือ่การศกึษา 

ให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

มีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษา 

เป็นแนวทางหนึ่ง 

๔.๓ ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนท่ัวไปมีโอกาส 

ร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ�านาจการบริหาร

จัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม 

 โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น

๔.๔ พฒันาคนทกุช่วงวยัโดยส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชวีติ เพือ่ให้สามารถมคีวามรู้และทกัษะใหม่ทีส่ามารถ

ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เช่ือมโยง

กับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ  

การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้น 

ความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน

๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะ 

ในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
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๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอน 

ให้มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน น�าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็น 

เครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  

รวมทัง้ปรบัระบบการประเมินสมรรถนะทีส่ะท้อนประสิทธภิาพการจดัการเรียนการสอนและการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 

เป็นส�าคัญ

๔.๗ ทะนุบ�ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท

ส�าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์

ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม

๔.๘ อนุรักษ์ ฟื ้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู ้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ 

ความเป็นไทย น�าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 

ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรมสากล  

และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน

และเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก

๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส�านึกที่ดี รวมท้ังสนับสนุนการผลิตส่ือคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะ 

ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์



 รัฐบาลตระหนกัและให้ความส�าคญัต่อการศกึษาเป็นอย่างยิง่ ด้วยคณุภาพคน คอื หวัใจส�าคญัของการขบัเคล่ือนประเทศ

ให้ทดัเทยีมกับนานาชาตภิายใต้สภาวการณ์ของโลกทีม่กีารเปลีย่นแปลงในหลากหลายด้านอย่างเป็นพลวตั โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร ที่น�าพาประเทศสู่ประเทศไทย ๔.๐ การลดลงของอัตราการเกิด

ของประชากร ในขณะที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น รวมถึงปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความท้าทายที่ประเทศไทย 

ต้องเร่งพัฒนาก�าลังคนให้มีสมรรถนะ รู้เท่าทัน และปรับตัว พร้อมรับการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง

 ในช่วงปีที ่๔ ของการบรหิารราชการแผ่นดนิของรฐับาลได้มกีารขบัเคล่ือนนโยบายการปฏิรปูการศึกษาเพือ่เร่งพฒันา

งานการศกึษาทัง้ระบบ ให้การศกึษาเป็นรากฐานในการพัฒนาคนทีม่คุีณภาพและคุณธรรม เพือ่การพฒันาประเทศสู่ความมัน่คง 

มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและทุกประเภท การผลิตและพัฒนา 

ก�าลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และการพัฒนาประเทศ ลดความเหล่ือมล�้า สร้างโอกาสทาง 

การศึกษาให้เข้าถึงผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งการบริหารจัดการศึกษาให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ภายใต้ 

การด�าเนินการร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสร่วมจัดการศึกษา 

ทีม่คีณุภาพและทัว่ถึง เพือ่ร่วมขับเคลือ่นนโยบายไปสู่การปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม โดยได้ปรากฏผลการด�าเนนิงานส�าคญั ดงันี้

๑.	 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้

 ๑.๑	 การปฏิรูปครู

	 	 ๑.๑.๑	 ผลิตและพัฒนาครู

    (๑) ด�าเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	 เพื่อดึงดูดและจูงใจให้เด็กและเยาวชนที่เป็น 

คนด ีคนเก่ง ได้เข้ามาศกึษาวชิาชพีครใูนสถาบนัฝ่ายผลติทีม่คุีณภาพ และเมือ่ส�าเรจ็การศกึษาแล้วจะได้รบัการบรรจแุต่งตัง้ใน

ภมูลิ�าเนาของตนเอง เพือ่พัฒนาการศกึษาในท้องถิน่ และลดการโยกย้าย ซึง่มเีป้าหมายคัดเลือกบคุคลเข้าร่วมโครงการ ๑๐ รุน่ 

จ�านวน ๔๘,๓๗๔ คน โดยทยอยบรรจเุข้ารบัราชการครใูนภมูลิ�าเนาของตนเอง ตัง้แต่ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๘ ขณะนีไ้ด้คดัเลือกบคุคล

เข้าร่วมโครงการแล้ว จ�านวน ๘ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๒๔,๔๔๒ คน ได้รับการบรรจุไปแล้วในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ จ�านวน ๓ รุ่น 

รวม ๙,๐๖๗ คน และอยู่ระหว่างการศึกษา จ�านวน ๕ รุ่น รวม ๑๕,๓๗๕ คน โดยจะทยอยบรรจุในช่วงปี ๒๕๖๒-๒๕๖๖  

ซึง่หลงัการบรรจแุล้วจะมกีารพฒันาครใูหม่ของโครงการอย่างต่อเนือ่งอกี ๒ ปี และเมือ่รับราชการครคูรบ ๓ ปี จะมกีารจดัสรร

ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศในแต่ละรุ่น รวม ๑๐๐ ทุน
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   (๒) เปิดรับครูผู ้สอนในสาขาวิชาขาดแคลน	 เนื่องจากการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้า 
รบัราชการครทูีผ่่านมาจะรบัเฉพาะผูท้ีจ่บการศกึษาระบบ ๕ ปี ในสาขาทีค่ณะกรรมการข้าราชการครแูละบคุลากรกระทรวง
ศึกษาธิการรับรอง ซ่ึงท�าให้บุคคลท่ีจบการศึกษาระบบ ๔ ปี ที่เรียนในสาขาวิชาขาดแคลนไม่สามารถมาสอบเป็นครูได้  
ดังนั้น จึงเปิดโอกาสให้คนเก่งในสาขาขาดแคลนมาสอบเป็นครูได้เพื่อจะได้น�าความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอด 
ให้กับนักเรียน 
   (๓) จัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนา	 เพื่อรองรับการคัดเลือกหลักสูตรพัฒนาครู โดยในปี ๒๕๖๐  
ได้คัดเลือกผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองและคัดเลือกหลักสูตร 
การพัฒนาครู และมีการรับรองหลักสูตร จ�านวน ๑,๔๖๐ หลักสูตร ปี ๒๕๖๑ ได้มีการรับรองหลักสูตรการอบรมพัฒนา 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สายงานการสอน จ�านวน ๑,๘๓๗ หลักสูตร ๒๕ สาระเนื้อหา มีหน่วยจัดอบรม จ�านวน 
๖๑๔ หน่วย กระจายอยู่ท่ัวประเทศ และมีการรายงานผลการจัดอบรมผ่านระบบสารสนเทศแล้ว จ�านวน ๔,๕๔๗ รุ่น  
รวมจ�านวน ๒๙๔,๕๘๙ คน
   (๔) ด�าเนินโครงการคูปองครู	 เป็นการพัฒนาครูในรูปแบบครบวงจร โดยรับหลักสูตรที่สถาบัน 
คุรุพัฒนารับรองมาคัดเลือกให้เหมาะสมกับบริบทของครูในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ 
ครูมีสิทธิเลือกหลักสูตรท่ีจะอบรมผ่านระบบการลงทะเบียน
ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา (ระบบ Training OBEC) 
ออนไลน์ โดยมส่ีวนกลางท�าหน้าทีค่วบคุมมาตรฐาน ท�าให้ครไูด้รบั 
การอบรมในหลักสูตรตามความถนัดและความสนใจของตน  
ซึ่งครูได้รับโอกาสในการพัฒนาทุกคนทั่วถึงทุกโรงเรียน เป็นการ 
ลดความเหลื่อมล�้าในโอกาสการเข้าถึงการพัฒนา รวมทั้งช่ัวโมง 
การอบรมยังเช่ือมโยงกับการประเมินวิทยฐานะ ทั้งนี้ มีคร ู
ที่ลงทะเบียนในระบบ Training OBEC จ�านวน ๓๕๖,๐๕๒ คน  
จาก ๑,๒๐๗ หลักสูตร ซึง่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มคีรไูด้รบั 
การพัฒนา ๑๗๕,๙๘๗ คน และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ครูได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น ๒๗๔,๒๖๔ คน 
   (๕) พัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	 สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  
Learning Community: PLC) ในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ จ�านวน ๑๔๔ เครือข่าย รวม ๗,๙๒๗ คน และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครูผ่านระบบเทคโนโลยี Google Classroom (e-PLC) ในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ จ�านวน 
๒๒,๑๔๒ คน ท้ังนี ้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มคีรทูีน่�ากระบวนการ PLC ไปใช้ในการพฒันางาน รวมทัง้ส้ิน ๓๗๒,๐๕๔ คน 
ส�าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการก�าหนดแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามากกว่าร้อยละ ๘๐

โครงการคูปองครู 
เพื่อพัฒนาครูในระบบ 

Training OBEC 
จ�านวน ๒๗๔,๒๖๔ คน 

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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   (๖) ด�าเนนิโครงการอบรมและพัฒนาครูด้านการจดัการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ	(Boot	Camp) 

ได้เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ โดยความร่วมมือระหว่าง

บริติช เคานซิล ประเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการ จากนั้น 

ได ้ขยายผลการด�าเนินโครงการโดยจัดตั้ งศูนย ์พัฒนาคร ู

ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  (Boot Camp)  

ระดับภูมิภาค (Regional English Training Centre) จ�านวน  

๑๕ ศูนย์ทั่วประเทศ มีครูที่เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๑๐,๒๑๕ คน 

รวมทัง้พฒันาวทิยากรแกนน�า (Master Trainer: MT) ทีม่ศัีกยภาพ

ในการเป็นวิทยากรและปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์อบรมทั้งสิ้น ๔๓ คน  

ตลอดจนเกดิเครอืข่ายการท�างานแบบมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน 

ส ่งผลให้ครูมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสอนที่ เน ้น 

การใช้ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (Communicative Approach) 

มีความกระตือรือร้นในการสอนมากกว่าเดิม ส่วนครูที่ไม่ได้จบ 

วิชาเอกภาษาอังกฤษ มีความรู้ ทักษะ และม่ันใจในการใช้ 

ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนมากขึ้น มี พัฒนาการ 

ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 

ระหว่างครูและผู้เรียน 

    นอกจากนี้ ได้พัฒนาทักษะการใช้ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให ้กับครูสอนภาษาอังกฤษ 

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในโรงเรียนเอกชน 

ประเภทสามญัศึกษาทีย่งัไม่ได้รบัการพฒันาภาษาอังกฤษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�านวน ๕๗๖ คน พบว่า คะแนนเฉลีย่ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๙๗

   (๗) ด�าเนินโครงการพฒันาคณุภาพครโูรงเรยีนเอกชน	เพือ่ให้ผูบ้รหิาร คร ูและบคุลากรทางการศกึษา 

เอกชนสามารถเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ผู้กระตุ้นแรงจูงใจ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ ผู้ให้ค�าปรึกษาและชี้แนะ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียน 

มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนท่ีสงูข้ึน และมทีกัษะท่ีจ�าเป็นในศตวรรษที ่๒๑ โดยในปี ๒๕๖๑ มีผู้เข้ารบัการพฒันา รวม ๓๓,๙๙๘ คน 

มุ่งเน้นการพัฒนาในด้านพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เน้น

กระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน และเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ 

   (๘) ด�าเนินโครงการพัฒนาวิทยฐานะ	 เพื่อปรับระบบการพัฒนาวิทยฐานะให้สอดคล้องกับ 

ภาระงานสอนในห้องเรียนท่ีแท้จริง ซ่ึงจะส่งผลถึงคุณภาพเด็กโดยตรงเป็นระบบที่มีความยุติธรรมเป็นการตอบแทนครู 

ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจสอนนักเรียน และมีการปรับปรุง พัฒนาความรู้และทักษะการสอนเพื่อประโยชน์ของเด็กเป็นที่ตั้ง  

โดยได้เริ่มประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

   (๙) จ้างครูธุรการ	 เพื่อให้ครูมีเวลาทุ่มเทให้กับการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ จึงมีนโยบาย 

ให้มีการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการท�าหน้าที่แทนครูให้ครบทุกโรงเรียนทั่วประเทศ โดยส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พ้ืนฐานได้จดัสรรอัตราจ้างผูป้ฏบิตังิานธรุการให้แก่โรงเรยีนกว่า ๑๗,๙๐๖ อตัรา เป็นเงนิงบประมาณกว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาท 

เพิ่มจากที่ได้รับงบประมาณในการจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวน ๑๑,๘๐๑ อัตรา โดยเป็นการจ้าง 

ตลอดปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑-กันยายน ๒๕๖๒

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๔
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 	 ๑.๑.๒	 ดูแลคุณภาพชีวิตครู
   (๑) ด�าเนินโครงการปรับปรุงบ้านพักครู	ซ่อมแซมบ้านพักครูทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ แล้วเสร็จ จ�านวน ๗,๓๑๑ หลัง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และสร้างขวัญก�าลังใจแก่ครูผู้สอน 
   (๒) คืนดอกเบี้ยโครงการสวัสดิการเงินกู้การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภา	
(ช.พ.ค.)	ให้คร	ูโดยการแก้ไขเพิม่เตมิบนัทกึข้อตกลงระหว่างส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา (สกสค.) กบัธนาคารออมสนิ เพือ่ร่วมกันแก้ไขปัญหาหนีส้นิของผูกู้โ้ครงการสวสัดกิารเงนิกู ้ช.พ.ค. และ
การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) ตามบันทึกข้อตกลงเดิม 
โดยส�านักงานไม่ขอรับเงินสนับสนุนของแต่ละโครงการที่ธนาคารออมสินจ่ายให้ภายใต้ข้อตกลงเดิม แต่ให้ธนาคารออมสิน 
น�าเงินดังกล่าวไปลดอัตราดอกเบ้ียตั้งแต่ ๐.๕๐-๑.๐๐ บาท ให้แก่ผู้กู้ที่มีวินัยดีไม่มีหนี้ค้างช�าระ ซึ่งมีครูท่ีได้รับประโยชน์ 
๔๐๐,๐๐๐ คนทั่วประเทศ และเริ่มด�าเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

   (๓)	 อดุหนนุเพิม่เงนิเดอืนให้ครโูรงเรยีนเอกชน	เพือ่ช่วยลดภาระรายจ่ายโรงเรียนเอกชนในฐานะ

ผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนกว่า ๒ ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๑ ของนักเรียนทั้งประเทศ จ�านวน ๗๕๐ บาทต่อเดือน 

หรือประมาณ ๗๘๐ ล้านบาทต่อปี 

 ๑.๒	 การเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาอย่างทั่วถึง	เท่าเทียม

	 	 ๑.๒.๑	 ด�าเนินโครงการติวฟรีดอทคอม	 เพื่อลดช่องว่างความเหล่ือมล�้าทางการศึกษาของเด็กทั่วประเทศ 

เป็นการติวข้อสอบรายวิชาพื้นฐาน เช่น ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในรูปแบบ  

E-learning Platform โดยเร่ิมจากการตวิข้อสอบ O-NET ระดับชัน้ประถมศึกษาชัน้ปีที ่๖ มัธยมศกึษาช้ันปีที ่๓ และมธัยมศึกษา

ชั้นปีที่ ๖ โดยน�าติวเตอร์ชื่อดังมาสอนเทคนิคและเคล็ดลับในการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการเรียนเสริมนอกบทเรียน 

นอกจากนี้ ยังมีคลังข้อสอบต่าง ๆ ให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนสอบ โดยได้รับความร่วมมือในการด�าเนินการจาก 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซ่ึงเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงบทเรียนในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ต

  ๑.๒.๒	 ด�าเนินโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance	Learning	TV:	DLTV)	ครอบคลุม

โรงเรียนขนาดเลก็ทัว่ประเทศ โดยโรงเรยีนขนาดเลก็น�า DLTV ไปใช้จดัการเรยีนการสอนเพือ่แก้ปัญหาคณุภาพการศกึษาตกต�า่ 

เนื่องจากขาดแคลนครู มีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV จ�านวน ๑๕,๓๖๙ แห่ง ส่งผลให้โรงเรียนในโครง 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าโรงเรียนทั่วไปร้อยละ ๐.๑๘ รวมทั้งสามารถ 

ลดปัญหาการขาดแคลนครูและครูจบไม่ตรงเอกได้

	 	 ๑.๒.๓	 ต่อยอดการศึกษาทางไกลส�าหรับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ด้วยการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance	 Learning	 Information	 Technology:	 DLIT)	 เพื่อแก้

ปัญหาความเหลื่อมล�้าและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา 

ที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย ๕ รูปแบบ คือ ๑) DLIT Classroom  

๒) DLIT Resources การเรียนการสอน ๓) DLIT Library  

๔) DLIT Professional Learning Community: DLIT PLC และ 

๕)  DLIT Assessment ซ่ึงในระยะต่อไปจะด�าเนนิการส่งผ่านวดีทิศัน์ 

การสอนของห้องเรียนคุณภาพ ๑,๒๐๐ ตอน ไปยังโรงเรียน 

ทั่วประเทศ และสนับสนุนเครื่องมือสร้างการเรียนรู ้ DLIT  

(DLIT Learning Tools) ผ ่านระบบแอปพลิเคชันให้กับ 

นกัเรยีน คร ูตลอดจนบคุลากรทางการศึกษามากกว่า ๑ ล้านบญัชี 

แบบไม่มค่ีาใช้จ่าย ปัจจบุนัมโีรงเรยีนทีน่�า DLIT มาใช้ จ�านวนทัง้สิน้ 

๑๕,๕๕๓ แห่ง

ต่อยอด
การศึกษาทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

DLIT

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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	 	 ๑.๒.๔	 จดัการศกึษาส�าหรบัผูอ้ยูน่อกระบบโรงเรยีน	เร่งจดัการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

อย่างมีคุณภาพให้กับประชากรวัยแรงงานที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ โดยในปี ๒๕๖๑ เน้นกลุ่มเป้าหมายทหารเกณฑ์  

มผีูล้งทะเบยีนเรียนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ�านวน ๑,๐๓๔,๔๒๘ คน และจะด�าเนนิการในเรือ่งของการสอบหน้าจอ (E-exam) 

และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อเร่งยกระดับจ�านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนต่อไป

	 	 ๑.๒.๕	 ด�าเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จัดการศึกษาอาชีพให้กับประชาชน เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้าง

สัมมาชีพในพื้นที่ พัฒนาก�าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ  

รวมทัง้เร่งสร้างโอกาสทางอาชีพและการมรีายได้ทีม่ัน่คงแก่ผูท้ีเ่ข้าสูต่ลาดแรงงาน โดยจดัฝึกอาชพีให้แก่ประชาชนในรปูแบบ

กลุ่มสนใจหรือรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ ในแต่ละปีมีผู้เข้ารับบริการฝึกอาชีพระยะสั้น

ทัว่ประเทศ ปีละกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน ซึง่ผูจ้บหลกัสตูรร้อยละ ๕๐ สามารถน�าความรูไ้ปพฒันาอาชีพตนเองได้ และร้อยละ ๑๕ 

สามารถสร้างอาชีพใหม่ได้ โดยในปี ๒๕๖๑ มีผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ จ�านวนทั้งสิ้น ๘๔๙,๙๑๔ คน และในปี ๒๕๖๒ จะมุ่งเน้น

กลุ่มเป้าหมายฝึกอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

  ๑.๒.๖	 ขบัเคลือ่นโครงการโรงเรยีนประชารฐั	ตามแนวนโยบาย

สานพลงัประชารฐัโดยความร่วมมอืระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  

ในการร่วมกันจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ 

มีความสามารถในการแข่งขัน และมีทักษะความรู้ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงเริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ มีโรงเรียนที่ได้รับ 

คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจากทุกภูมิภาคในระยะแรก จ�านวน ๓,๓๕๑ แห่ง 

และระยะที่ ๒ จ�านวน ๑,๒๕๗ แห่ง ให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน และได้คัดเลือก 

โรงเรียนประชารัฐ จ�านวน ๓,๗๔๙ แห่งมาพัฒนาให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ 

ประจ�าต�าบล เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบท 

ของตนเองให้มีความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล�้า

ด้านการจัดการศึกษาของประเทศ

  ๑.๒.๗	 โรงเรยีนดใีกล้บ้าน	(แม่เหล็ก) เป็นนโยบายของกระทรวง

ศึกษาธิการเพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กลดความเหล่ือมล�้าของโรงเรียนและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยจับคู่พัฒนา

ร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็กอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกันมีโรงเรียนแม่เหล็ก ๒๙๔ แห่ง และโรงเรียนเครือข่าย ๔๗๔ แห่ง 

	 	 ๑.๒.๘	 ด�าเนนิโครงการกองทุนเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา	(กยศ.)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการใช้จ่ายเงนิ 

ให้กู้ยืมไปแล้ว ๑๖,๑๐๙.๗๙ ล้านบาท โดยผลการด�าเนินงานปีการศึกษา ๒๕๖๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  

มีผู้กู้ยืม จ�านวน ๕๑๕,๑๒๙ คน เป็นเงิน ๒๕,๑๖๘.๕๑ ล้านบาท จากสถานศึกษา ๓,๑๐๙ แห่ง

  ๑.๒.๙	 ด�าเนินโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัด	 เป็นการใช้กีฬาเป็นส่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา เพื่อค้นหาความสามารถตัวตนที่แท้จริงด้านกีฬาพร้อมกับพัฒนาศักยภาพของเยาวชน เพื่อสนับสนุนความสนใจ 

และความสามารถด้านกีฬาของเด็กและเยาวชนควบคู่กับการศึกษา เพื่อตอบสนองทางเลือกในการศึกษาต่อและ 

การประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีโรงเรียน จ�านวน ๑๒ โรงเรียน  

นกัเรียน ๑,๔๓๖ คน โดยโรงเรียนกฬีาจะเป็นโรงเรยีนประจ�า หลกัสตูรการจดัการเรยีนการสอนจะใช้หลกัสตูรแกนกลางและ

เพิ่มการเรียนกีฬาอีกร้อยละ ๔๐

  ๑.๒.๑๐	 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยจัดให้โรงเรียนมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (high-speed  

internet) คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙ ของโรงเรียนทั้งหมด ใช้งบประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท และพัฒนาระบบ PISA Online  

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบ PISA (Programme for International Student Assessment) ให้กับนักเรียน  

การพัฒนาการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ (English Assessment) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริติช เคานซิล  

เพ่ือใช้ในการประเมนิ ๔ ทกัษะ ได้แก่ การฟัง การพดู การอ่าน และการเขยีน รวมถงึการพฒันาการจดัการข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) 

ส�าหรับโรงเรียน โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอนด�าเนินการ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๔
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	 	 ๑.๒.๑๑		 พฒันาและขยายการให้บรกิารของศนูย์เรยีนรูด้จิทิลั	(IPST	Learning	Space)	เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรู้ 

ออนไลน์ท่ีรองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา ขยายโอกาสและเพิ่มความเท่าเทียมในการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้

ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อที่ได้มาตรฐาน คัดกรองคุณภาพและความถูกต้องโดยผู้เช่ียวชาญ สอดคล้องกับหลักสูตร 

ในโรงเรียน อีกท้ังเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกันได้ โดยไม่มีข้อจ�ากัด 

ทั้งเวลา สถานที่ ค่าใช้จ่าย ผ่านเว็บไซต์ http://learningspace.ipst.ac.th

จ�านวนผู้เข้าใช้งานหลักสูตรสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล

 ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

 ๑.๓	 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการ

	 	 ๑.๓.๑	 ด�าเนนิโครงการโรงเรยีนร่วมพฒันา	(Partnership	School)	โดยเปิดให้ภาคเอกชน ประชาสงัคม 

และประชารฐัเข้ามามบีทบาทในการบรหิารจัดการโรงเรียนมากขึน้ มโีรงเรยีนสมัครเข้าร่วมโครงการ ๕๐ แห่ง เพือ่ให้ผูส้นบัสนนุ 

ภาคเอกชนจาก ๑๒ หน่วยงาน เข้ามาร่วมพัฒนาโรงเรียน โดยมีความคล่องตัวใน ๓ ด้าน คือ อิสระในการออกแบบหลักสูตร 

ออกแบบการจดัการเรียนการสอนและการบริหารจดัการเอง และมกีารตรวจเยีย่มโครงการโรงเรยีนร่วมพฒันา จ�านวน ๑๒ แห่ง 

ในพื้นที่ ๙ จังหวัด 

  ๑.๓.๒	 ก�าหนดวิธีการใหม่เพื่อการคัดเลือกผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 ปรับระบบ 

เพื่อป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อให้ได้ผู้มีความสามารถมาด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

โดยเป็นการคัดเลือกที่ใช้การประเมินความรู้ (K) ทักษะ (P1) ผลงาน (P2) ศักยภาพ (P3) แบบ ๓๖๐ องศา และประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาการศึกษา (P4) (ทดลองงาน) เป็นเวลา ๑ ปี ไม่มีการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก การด�าเนินงานที่ผ่านมา 

ได้คัดเลอืกผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาทีด่�ารงต�าแหน่งใหม่ จ�านวน ๑๑๐ คน (ประมาณร้อยละ ๕๐ ของจ�านวน

ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด)

  ๑.๓.๓	 ปรับวิธีการประเมินและการประกันคุณภาพสถานศึกษาร่วมกับส�านักงานรับรองมาตรฐาน 

และประเมินคุณภาพการศึกษา	 (สมศ.)	 (องค์การมหาชน)	 เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาที่เป็นจริง ลดภาระงานของครู 

และน�าผลการประเมนิไปต่อยอดพฒันาสถานศกึษาได้ รวมทัง้หน่วยงานท�าหน้าทีส่อดคล้องและไม่ซ�า้ซ้อนกนั โดยในปี ๒๕๖๑ 

ได้ออกกฎกระทรวงเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับใหม่ โดยมุ่งหวังให้เกิดการประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนา  

โดยผู้อ�านวยการโรงเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบประเมินตนเอง และให้มีแผนการพัฒนาที่ชัดเจนในการยกระดับมาตรฐาน 

ของโรงเรียนโดย สมศ. เป็นผู้ประเมิน ซึ่งการประกันคุณภาพรูปแบบใหม่ จะไม่เป็นภาระแก่ครูและนักเรียน โดยเริ่ม 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ ๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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  ๑.๓.๔	 ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐-๒๕๗๙	 ที่ได้ผ ่านความเห็นชอบจาก 

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยได้จัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ 

กระทรวงศึกษาธิการได้ด�าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ สู่การปฏิบัติ และได้จัดมหกรรม 

“ปฏรูิปการศกึษา ปฏรูิปประเทศ” เพือ่เป็นส่วนหนึง่ในการขบัเคล่ือนแผนการศึกษาแห่งชาต ิมผีูเ้ข้าร่วมประชุมจากทกุภาคส่วน 

จ�านวน ๒,๐๐๐ คน

  ๑.๓.๕	 จดัท�าแผนพฒันาการศกึษาระดับภาคของกระทรวงศกึษาธกิาร	เป็นการด�าเนินการต่อจากการจดัท�า 

ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (Pre-Ceiling) ของแผนงานพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  

เพื่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ทั้ง ๖ ภาค มีกรอบและแนวทางการจัดท�าแผน 

บูรณาการที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวทาง

ด�าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  ๑.๓.๖	 ป ้องกันและปราบปรามการทุจริต 

อย่างจริงจัง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการขับเคลื่อนแก้ไข 

ปัญหาการทจุรติ เพือ่แก้ไขปัญหาการทจุรติของกระทรวงศกึษาธกิาร

โดยปี ๒๕๖๑ ได้เร่งรัดการด�าเนินคดีต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจ 

ของประชาชน และป้องกันการทุจริตในโครงการส�าคัญ ดังนี้

   (๑)	 ปราบปรามการทุจริต	 กองทุน

เสมาพัฒนาชีวิต ๗๗ ล้านบาท ได้ด�าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อหา

ผูก้ระท�าความผดิ โดยได้แจ้งผลและได้ส่งเรือ่งไปยงัคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ

แล้วในส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าหรืออควาเรียม ทะเลสาบสงขลา  

อยู่ระหว่างด�าเนินการ และด�าเนินงานต่อเน่ืองโดยวางแผนก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนโอนภารกิจในการด�าเนินการ 

ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

   (๒) แก้ไขปัญหาความซ�้าซ้อนในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียน	 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ภาคเรียนที่ ๑) ได้ก�าหนดแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษา 

ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทาง หลักเกณฑ์ การบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 

ของสถานศึกษา หน่วยงานในพื้นท่ี และหน่วยงานต้นสังกัดให้มีความสอดคล้องกับกระทรวง โดยการรวบรวมข้อมูลของ

นกัเรียน นกัศึกษา ผูเ้รียนระดบัการศกึษาข้ันพ้ืนฐานในสถานศกึษาทกุสงักดั และประมวลผลความซ�า้ซ้อนของรหสัประจ�าตวั 

ประชาชน ๑๓ หลัก โดยรหัสประจ�าตัว ๑๓ หลักที่ซ�้าซ้อน ได้ด�าเนินการตรวจสอบการมีตัวตนจริงของนักเรียน นักศึกษา 

และผู้เรียนในสถานศึกษา ในระยะที่ ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑) หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาจะด�าเนินการตรวจสอบ 

รายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวต่อไป

   (๓)	 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนด้านการศึกษา	 (แป๊ะเจี๊ยะ)	 

ได้ประกาศให้ปีการศกึษา ๒๕๖๑ เป็นปีทีต้่องไม่มกีารร้องเรยีนเรือ่งการเรยีกจ่ายเงนิแป๊ะเจีย๊ะในโรงเรยีน โดยออกมาตรการ

ป้องกันการเรยีกรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์ตอบแทนเพือ่โอกาสในการเข้าเรยีนในสถานศกึษาสงักดัส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมีการลงพื้นที่สุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง

   (๔) ตรวจติดตามการด�าเนินการโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน  โดยจัดตั้ ง 

ศูนย์คุ ้มครองโภชนาการของนักเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการด�าเนินการอาหารกลางวันของโรงเรียน  

ก�าหนดให้การด�าเนินการอาหารกลางวันของโรงเรียนเป็นวาระเร่งด่วนเพื่อก�าหนดมาตรการป้องกันในระยะยาว รวมทั้ง 

ก�าหนดให้โรงเรยีนจดัเมนอูาหารกลางวนั โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch และก�าหนดให้ภาวะโภชนาการของนกัเรยีน

เป็นตัวชี้วัดของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ปีแห่ง
การไร้แป๊ะเจี๊ยะ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๔
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  ๑.๓.๗	 พัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า	 ณ	 หว้ากอ	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ได้ปฏิรูป 

การบรหิารจดัการ เพือ่พฒันาอทุยานวทิยาศาสตร์พระจอมเกล้าฯ โดยบรูณาการร่วมกับกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ในการพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการให้บริการ และด้านบริหารจัดการ

	 	 ๑.๓.๘	 สร้างการรบัรูด้้านการศกึษาผ่าน	Social	Media	ได้แก่ Facebook page : ศธ ๓๖๐ องศา เวบ็ไซต์

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แอปพลิเคชันไลน์ (Line) และการจัดประชุมสัมมนา เพื่อสร้างการรับรู้

และความเข้าใจเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานด้านการศึกษาให้เกิดแก่ประชาชน ภาคเอกชน และสถานประกอบการ 

 ๑.๔	 การผลิตและพัฒนาก�าลังคน	เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

	 	 ๑.๔.๑	 อาชีวศึกษามาตรฐานสากล ยกระดับมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาให้เทียบเท่าประเทศที่มี

ศักยภาพและมีชื่อเสียงในด้านการจัดอาชีวศึกษา โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์การวิชาชีพ รวมทั้งสถานประกอบการ 

ขนาดใหญ่ของประเทศต่าง ๆ  ในการพฒันานกัศกึษา สถานศกึษาให้ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน เช่น ความร่วมมอืในการคดัเลอืก 

นักศึกษากับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นข้อเสนอจาก JETRO และหอการค้าญี่ปุ่น ที่จะขอให้ประเทศไทยผลิตก�าลังคนสนับสนุน 

ภาคเอกชนญ่ีปุน่ทีม่าลงทนุในประเทศไทย โดยจะมกีารจ�าลองรปูแบบ KOSEN มาใช้ในสถานศกึษาไทย ฯลฯ และมคีวามร่วมมอื 

กบัสถาบนั Institute of Technical Education (ITE) สาธารณรฐัสงิคโปร์ เพือ่พฒันาครดู้านการพฒันานวตักรรมอาชวีศกึษา 

ในหวัข้อ Design Thinking Immersion & Entrepreneurship for Innovation ท้ังนี ้มจี�านวนสถานศึกษาต้นแบบในการจดั 

อาชีวศึกษาตามมาตรฐานสากล ๔๑ แห่ง (KOSEN ประเทศญี่ปุ่น ๒ แห่ง/ประเทศอังกฤษ ๕ แห่ง/ITE สาธารณรัฐสิงคโปร์  

๓๔ แห่ง) มคีรทูีไ่ด้รบัการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพฒันาหลักสูตร และการจดัการเรยีนการสอนตามรปูแบบมาตรฐานสากล 

๓๐๙ คน และนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับความรู้และทักษะที่จ�าเป็นและวิชาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ ๕,๙๔๑ คน

  ๑.๔.๒	 ด�าเนินโครงการอาชีวะอาสา	 ส่งเสริมให้นักศึกษาอาชีวศึกษาได้ใช้ความรู้ ทักษะจากในห้องเรียน

มาปฏิบัติงานจริง และได้รับใช้สังคมอีกทางหนึ่งด้วย โดยได้จัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา จ�านวน ๒๕๒ ศูนย์ อ�านวยความสะดวก

ให้ประชาชนตามเส้นทางหลักและสายรองทุกจังหวัดท่ัวประเทศ

ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ มีนักเรียน นักศึกษา 

และคณะครู จากสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ  ๒๑,๑๖๘ คน 

ให้บรกิารในหลาย ๆ  ด้าน เช่น ตรวจสภาพรถยนต์  และรถจกัรยานยนต์ 

เปลีย่นหลอดไฟสญัญาณ เติมน�า้กลัน่ เตมิน�า้มนัเครือ่ง น�า้มนัเบรก 

น�้ามันคลัตช์ เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ 

ทางจราจรอันน�าไปสู ่การบาดเจ็บและเสียชีวิต นอกจากน้ี  

ได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนตามความต้องการของชุมชน 

(ศูนย์เคลื่อนที่ตามพื้นที่ที่ก�าหนด) ๑,๐๐๐ ศูนย์ ยกระดับและ 

เพิ่มศักยภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวรประจ�าจังหวัด 

(ศนูย์เดมิ) ๘๐ ศนูย์ จ�านวน ๒,๐๐๘ คน ส่งผลให้นกัเรยีน นกัศกึษา

ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (๔๐ คนต่อ ๑ ศูนย์เคลื่อนที่ 

ตามพื้นที่ที่ก�าหนด) ๑๕,๖๙๔ คน มีประชาชนผู้รับบริการซ่อม 

(๑๐๐ คนต่อ ๑ ศนูย์เคลือ่นทีต่ามพืน้ทีท่ีก่�าหนด) ๑๓๙,๔๖๗ คน 

และได้รับความรู้ด้านสร้างและพัฒนาวิชาชีพเบื้องต้น (๓๐ คน

ต่อ ๑ ศูนย์เคลื่อนที่ตามพื้นที่ที่ก�าหนด) ๔๐,๐๓๔ คน มีจ�านวน

หมู่บ้านท่ีรับบริการ (๒ หมู่บ้านต่อ ๑ ศูนย์เคลื่อนที่ตามพื้นที ่

ที่ก�าหนด) ๗,๗๓๙ หมู่บ้าน

ตั้งศูนย์
อาชีวะอาสา

๒๕๒ ศูนย์

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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  ๑.๔.๓	 ด�าเนนิโครงการห้องเรยีนอาชพี (OBEC	Career	Program) เพ่ือส่งเสรมิและสนบัสนนุให้นกัเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายทีม่คีวามถนดัและความสนใจต้องการจะเรียนต่อสายอาชพีได้รบัการพัฒนา โดยเน้นการฝึกทักษะ
ประสบการณ์เพือ่เตรยีมตวัเข้าสูอ่าชพี เรยีนจบแล้วมอีาชีพรองรบัทนัท ีสามารถสร้างอาชีพให้สอดคล้องกบัศักยภาพในพืน้ทีไ่ด้ 
โดยในปี ๒๕๖๐ มโีรงเรยีนน�าร่อง จ�านวน ๖ แห่ง อยูใ่นพืน้ทีโ่ครงการเมอืงต้นแบบสามเหลีย่มมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื และจงัหวดัปัตตานี 
จ�านวน ๓ แห่ง และอยูใ่นเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ (จงัหวดัเชียงรายและตาก) อกี ๓ แห่ง ทัง้นี ้แต่ละโรงเรยีนได้มกีารประสาน
งานและวางแผนการจัดการเรยีนการสอนห้องเรยีนอาชีพ ร่วมกบัสถานศึกษาอาชีวศึกษาในแต่ละพ้ืนที ่โดยมกีารส่งเสรมิความรู ้
พืน้ฐานทางด้านการบริหารจัดการ การบรหิารธรุกจิขัน้พืน้ฐาน (Basic Modern Business Administrative: BMBA) ทกัษะอาชพี 
ที่สนใจและสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ เติมกระบวนการแนะแนวแบบเข้ม และการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้วยการฝึกงานจริง 
ในช่วงปิดภาคเรียน ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดี เม่ือส�าเร็จการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาตาม
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พ้ืนฐานระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย และวฒุกิารศกึษาตามหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) ด้วย
	 	 ๑.๔.๔	 พัฒนาการศกึษาในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	(Eastern	Economic	Corridor:	EEC)	
   (๑)	 ปรับปรุงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและวางแผนผลิตก�าลังคนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
ท้ังในและต่างประเทศ เน้นการพฒันาฝีมอืแรงงานไทยให้มศัีกยภาพรองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก เขตพฒันาเศรษฐกจิ
พิเศษ และนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ด�าเนนิการเสรจ็แล้ว ๑ สาขา คอื อาชีพช่างอากาศยาน และอยูร่ะหว่างจดัท�าแผนการผลติ 
และพัฒนาก�าลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ๗ กลุ่มสาขาอาชีพที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศ ได้แก่  
๑) กลุม่สาขาอาชพีด้านโลจสิตกิส์โครงสร้างพืน้ฐาน ๒) กลุม่สาขาอาชพีโลจิสตกิส์และซพัพลายเชน ๓) กลุม่สาขาอาชพีหุน่ยนต์ 
และระบบอตัโนมตั ิ๔) กลุม่สาขาอาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และดจิทิลัคอนเทนต์ ๕) กลุ่มสาขาอาชพีอาหาร
และเกษตร ๖) กลุ่มสาขาอาชีพปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงานและพลังงานทดแทน และ ๗) กลุ่มแม่พิมพ์
   (๒) พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีและการประกอบอาชีพ ๑๐ อุตสาหกรรม และ
โรงเรียนเอกชนต้นแบบ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่ 
สร้างโรงเรียนเตรียมนวัตกร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หลักสูตร KOSEN จากประเทศญี่ปุ่น รับนักเรียนปีละ ๘๐ คน 
จ�านวน ๖ รุ่น รวมทัง้ส้ิน ๕๔๐ คน และให้ทนุไปศกึษาต่อทีส่ถาบัน 
KOSEN ประเทศญี่ปุ่น ด�าเนินโครงการสัตหีบโมเดล ในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยร่วมกับองค์กร
วิชาชีพและสถานประกอบการ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ 
มีนักเรียนและนักศึกษา จ�านวน ๑๒๖ คน
   (๓)	 ด�าเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก�าลังคนอาชีวศึกษา	 เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวนัออก ในจังหวดัชลบรุ ีระยอง และฉะเชงิเทรา จ�านวน ๑๓ แห่ง ในวทิยาลยัอาชวีศกึษา เพือ่ส่งเสรมิการเพิม่ปรมิาณผูเ้รยีน 
อาชีวศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุปสงค์ (Demand Side) และอุปทาน (Supply Side) ส�าหรับวางแผนการผลิต 
และพัฒนาก�าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ โดยมีภารกิจ ๑) จัดท�าฐานข้อมูลกลาง	เช่น ข้อมูลความต้องการ
ก�าลังคนอาชีวศึกษา ข้อมูลนักเรียน จ�าแนกรายสาขาที่เป็นที่นิยมและสาขาที่ไม่มีผู้เรียน ๒) ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่
มาตรฐานอาชีพ เช่น การเปิดหลักสูตร S-Curve และหลักสูตรพัฒนาครู ๓) ส่งเสริมการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ 
มีองค์กรนิติบุคคลลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ๗,๒๕๘ ความร่วมมือ ๔) จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานท�า
เช่น ส่งเสริมสนับสนุนการมีงานท�าและการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน ๗๗๘,๖๙๒ คน ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 
ในกลุ่มวิสาหกิจที่ใช้นวัตกรรม ๔,๑๖๐ คน ๕) วิจัยและพัฒนา โดยการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ระบบ
อตุสาหกรรมและพาณชิยกรรม มผีลงาน ๑,๐๘๐ ชิน้ และ ๖) ประสานงานและสร้างการรบัรู	้โดยร่วมกบักระทรวงแรงงาน และ 
หน่วยผลติก�าลงัคน รวมทัง้สร้างการรบัรูต่้อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี ทัง้นี ้ได้น�าการจดัตัง้ศูนย์ประสานงานการผลติและพัฒนาก�าลงั 
คนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไปเป็นต้นแบบขยายผลจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก�าลัง 
คนอาชีวศึกษา (TVET Career Center) ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จ�านวน ๑๘ แห่ง ภายใต้แนวคิด ๑ ศูนย์กลาง ๖ ศูนย์ภูมิภาค 
๑๘ ศูนย์กลุ่มจังหวัด

พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองรับ

เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

ใน ๑๐ อุตสาหกรรม 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๔
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   (๔)	 ด�าเนินการด้านความร่วมมือการจัดการศึกษากับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศรองรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ๑) ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาการรถไฟหวู่ฮ่ัน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

พัฒนาหลักสูตรระบบขนส่งทางราง ๒) ร่วมมือกับสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย จัดการเรียนการสอนหลักสูตร 

ประกาศนยีบตัรชัน้สงู (ปวส.) สาขางานอาณตัสิญัญาณและโทรคมนาคม สาขางานตูร้ถไฟ และสาขางานซ่อมบ�ารงุระบบราง 

๓) ให้มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้ามาจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในรูปแบบสถาบันร่วม ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล และ ๔) ความร่วมมือกันระหว่าง  

National Institute of Technology, Japan หรือ KOSEN ที่จะเข้ามาจัดตั้งสถาบัน Thai-KOSEN จ�านวน ๒ แห่ง  

เปิดสอนหลักสูตร Electrical Engineering (E&E)

	 	 ๑.๔.๕	 พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

   (๑) ส่งเสริมการฝึกอาชีพทีเ่หมาะสม และจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้ด้านภาษาองักฤษ ภาษาเวยีดนาม 

ภาษาพม่า และภาษาจีน ให้กับประชาชนทั่วไป มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๑๖,๔๔๒ คน และสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ในพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับก�าลังคนตามความต้องการของประชาชน เช่น การพัฒนาภาษา การฝึกอบรม

วิชาชีพระยะสั้นและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

   (๒) เปิดหลกัสตูรอนปุรญิญา	หลักสตูรประกาศนยีบัตร	และหลกัสตูรฝึกอบรมด้านอาชพีระยะสัน้ 

ตั้งแต่ ๔๕ ชั่วโมงขึ้นไป วิทยาลัยชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่ให้มีศักยภาพ 

และเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เช่น หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสาร และหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพ ได้แก่ การนวดแผนไทยเบื้องต้น  

ช่างประดับอัญมณีพื้นฐาน และช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

   (๓) จัดการเรียนการสอนบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	 ตามกรอบการพัฒนาหลักสูตร 

การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ รายวชิาเทคโนโลยชีวีภาพส�าหรบัพชื การแปรรปูอาหาร ภาษาในการ 

สื่อสารธุรกิจ ศาสนา และการอยู่ร่วมกันในประเทศไทย และสถิติการค้าชายแดน รวมทั้งฝึกอาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

	 	 ๑.๔.๖		 ด�าเนนิโครงการอาชวีะพนัธ์ุใหม่ จัดหลักสูตรอาชีวะพนัธุใ์หม่ทีเ่น้นผลิตช่างในอตุสาหกรรมเป้าหมาย 

ของประเทศ ๖ สาขา ได้แก่ สาขาวิชาช่างอากาศยาน สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

สาขาวิชาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม สาขาวิชาโลจิสติกส์ และสาขาวิชาเกษตรก้าวหน้า มีวิทยาลัยอาชีวะเข้าร่วมทั้งหมด 

๒๗ แห่ง มีเป้าหมายการผลิต ๘,๕๐๐ คน ใน ๕ ปี โดยมีหลักการส�าคัญ คือ ๑) เป็นการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย 

ประเทศไทย ๔.๐ เพื่อรองรับอุตสาหกรรม First S-Curve และ New S-Curve ๒) การพัฒนาและใช้หลักสูตรเป็นไป

ตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานนานาชาติ ๓) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานประกอบการเป็นฐานท่ีเรียกว่า  

WIL (Work Integrated Learning) แบบเข้มข้น ทัง้นี ้มีการอบรมและพฒันาครผููส้อนร่วมกบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยแม่โจ้

  ๑.๔.๗	 ด�าเนนิโครงการผลติบณัฑติพนัธุใ์หม่ สนบัสนนุให้สถาบนัอดุมศกึษาปรบัปรงุและพฒันาหลกัสตูร 

กระบวนการเรยีนการสอนเพือ่ผลติและพฒันาก�าลังคนทีม่สีมรรถนะสูง ส�าหรบัอตุสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย 

ประเทศไทย ๔.๐ รวมท้ังทิศทางการพัฒนาประเทศที่มุ่งสู่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) และอุตสาหกรรม 

แห่งอนาคต (New S-Curve) มีสถาบนัอดุมศกึษาเริม่จดัการเรยีนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ�านวน ๑๙ แห่ง โดยจดัหลกัสูตร 

ส�าหรับนกัศกึษาปรญิญาตรแีละปรญิญาโท ประเภทปริญญา (Degree) ๘๑ หลกัสูตร มนีกัศกึษารวม ๒,๖๙๖ คน และประเภท

ประกาศนียบัตร (Non-Degree) ๑๗ หลักสูตร มีนักศึกษารวม ๔๖๑ คน 

	 	 ๑.๔.๘	 ด�าเนนิโครงการ	Smart	Farmer	อาชวีศกึษา ส่งเสรมิองค์ความรู ้ปรบัระบบส่งเสรมิการพัฒนาและ

การให้บรกิารแก่เกษตรกรรายใหม่ รวมทัง้สร้างความเข้าใจในการขบัเคลือ่นนโยบาย Smart Farmer ให้กบัเกษตรกร ในปี ๒๕๖๑ 

ได้ด�าเนินการโดยสถาบันเกษตร ๔ แห่ง มีเกษตรกรเข้าร่วมจ�านวน ๕,๖๐๐ คน โดยได้จัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัยเกษตร 

จ�านวน ๔๕ แห่ง และด�าเนินการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ�านวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ IT การตลาด ภาวะผู้น�า 

แปรรูปผลิตภัณฑ์ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จ�านวน ๖,๗๒๐ คน

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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   นอกจากน้ี  ได ้ส ่ ง เสริมการศึกษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัผ่านโครงการ Smart ONIE 

เพื่อสร้าง Smart Farmer โดยการขับเคลื่อนนโยบายในการ 

ช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้เป็น “Smart Farmer” ด�าเนินการ 

จัดอบรมประชาชนเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสม 

กบัสภาพ บริบทและความต้องการของท้องถิน่/ชุมชน ในส�านกังาน 

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

ต�าบล/แขวง จ�านวน ๗,๔๒๔ แห่ง รวมผู ้เข้ารับการอบรม 

ทั้งสิ้น ๗๔,๒๐๔ คน เพื่อจะพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Farmer 

ที่เหมาะสมกับชุมชน รวมทั้งอยู่ระหว่างผลิตสื่อวีดิทัศน์ให้ความรู้

ด้านการเกษตร จ�านวน ๕๒ ตอน เพื่อน�าไปเผยแพร่สู่ กศน. ต�าบล/แขวง แห่งละ ๒ ชุด รวมทั้งสิ้น ๑๔,๘๔๘ ชุด

	 	 ๑.๔.๙	 ขยายและยกระดบัอาชวีศกึษาทวภิาค ีพฒันาสถานศึกษาต้นแบบเพิม่จากปีทีผ่่านมาอกี ๑๐๐ แห่ง 

โดยได้ด�าเนนิการทีส่�าคญั ดงันี ้๑) อบรมครฝึูกในสถานประกอบการ หลักสูตร ๓๐ ชัว่โมง จ�านวน ๕๔๐ คน ๒) พฒันาครผูู้สอน 

ระบบทวิภาคี หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง จ�านวน ๒๑๒ คน ๓) พัฒนาศักยภาพครูนิเทศต้นแบบระบบทวิภาคี จ�านวน ๓๒๑ คน  

๔) พัฒนาศกัยภาพรองผู้อ�านวยการทีด่แูลงานด้านทวภิาค ีและหวัหน้างานทวภิาคต้ีนแบบ จ�านวน ๓๖๔ คน ๕) พฒันาศกัยภาพ 

ด้านภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนระบบทวิภาคี เพื่อเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานสากล 

จ�านวน ๒๒๙ คน ๖) การจัดท�าฐานข้อมูลการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเชื่อมโยงด้านอุปสงค์และอุปทาน มีผู้บริหาร  

ครูผู้สอน และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จ�านวน ๔๑๒ คน และ ๗) การพัฒนาครูต้นแบบ 

เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชาทวิภาคีทุกประเภทวิชา จ�านวน ๑๗๔ คน ทั้งนี้ มีผู้เรียนในระบบทวิภาคี จ�านวน 

๑๓๙,๗๒๗ คน และมีสถานประกอบการ จ�านวน ๓๖,๘๐๑ แห่ง 

  ๑.๔.๑๐	 ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา โดยด�าเนินโครงการ Excellent Model School โดย Re-branding 

พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ และสร้างมาตรฐานอาชีวศึกษาเพื่อผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพและความเช่ียวชาญตรงตาม 

ความต้องการของสถานประกอบการ โดยร่วมกับสถานประกอบการ ๑๔ แห่ง มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ ๖๘ แห่ง  

ด�าเนินการใน ๓๓ สาขาวิชา/สาขางาน

  ๑.๔.๑๑	 ด�าเนนิโครงการฝึกอบรมหลกัสูตรวชิาชพีระยะสัน้ฐานสมรรถนะ [Education to Employment : 

Vocational Boot Camp (E to E)] เป็นการจดัฝึกอบรมหลักสูตรวชิาชพีระยะส้ันระยะเวลาไม่เกนิ ๒ เดอืน เพือ่เตรยีมความพร้อม 

ให้แก่ผู้ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช้ันปีสุดท้าย  

รวมทั้งประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ ให้เกิดสมรรถนะและความช�านาญในวิชาชีพตรงกับความต้องการของ 

ตลาดแรงงาน ที่ผ่านมาได้จัดฝึกอบรมท้ังในสถานศึกษาและสถานประกอบการทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น ๒ หลักสูตร คือ  

๑) หลักสูตรที่สอดคล้องกับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Engine of Growth: S-Curve, New S-curve) และ 

๒) หลักสูตรตามความต้องการท้องถิ่น (Local Needs และ SMEs) รวมท้ังส้ิน ๓ ครั้ง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ�านวน 

กว่า ๑๒๔,๐๕๔ คน (ปี ๒๕๖๐ จ�านวน ๖๐,๘๒๐ คน และปี ๒๕๖๑ จ�านวน ๖๓,๒๓๔ คน) 

	 	 ๑.๔.๑๒	 ด�าเนนิโครงการส่งเสรมิและพฒันาสุดยอดนวตักรรมอาชวีศกึษา ส่งเสรมิให้นกัศกึษาอาชวีศึกษา

ทั่วประเทศที่มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ได้เข้าร่วมการประกวดเพื่อรับการคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ และผลงาน 

ของผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกส่งเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติ เช่น เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  

และประเทศมาเลเซยี งานวนันกัประดษิฐ์ทีผ่่านมามผีลงานสิง่ประดษิฐ์จากสถานศึกษาทัว่ประเทศ ๘,๖๓๕ ผลงาน ได้รบัรางวลั 

ระดับนานาชาติ จากเมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จ�านวน ๒ รางวัล และประเทศมาเลเซีย ๑๐ รางวัล ทั้งนี้  

ผลงานนวัตกรรมอาชีวศึกษาเหล่านี้จะได้รับการสง่เสริมให้น�าไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมและพาณชิยกรรม โดยได้มีการเจรจา

ตกลงขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการต่าง ๆ โดยได้เริ่มด�าเนินการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ 

ก�าลังขยายผลสู่ภาคอื่น ๆ ต่อไป

โครงการ 
Smart Farmer 

อาชีวศึกษา 
เพื่อพัฒนาเกษตรกรใหม่  

๖,๗๒๐ คน

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๔
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  ๑.๔.๑๓	 เปิดให้ต่างชาติเข้ามาจัดการศึกษา 

ในไทย	 โดยมีสถาบันที่มีศักยภาพสูงเข้ามาจัดการศึกษา ได้แก่  

๑) มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน พัฒนาหลักสูตรระดับ

ปริ ญญา โทและปริ ญญา เ อก  ใ นส าข าหุ ่ น ยนต ์ แ ล ะ

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ๒) Pearson พัฒนาหลักสูตร  

Business and Technology Education Council: BTEC ระดบั 

Technical and Vocational Education and Training: TVET 

สาขา ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ ๓) มหาวิทยาลัยอมตะ

ร่วมกับ National Taiwanese University ในการจัดหลักสูตร

ระดับปริญญาโท สาขา Intelligent Manufacturing System 

และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดการศึกษาหลักสูตร KOSEN โดยร่วมกับสถาบัน KOSEN ของญี่ปุ่น ในสาขาเมคคาทรอนิกส์ 

และอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อด�าเนินการขออนุญาตจัดตั้งกับสถาบันอุดมศึกษา จ�านวน ๖ แห่ง

	 	 ๑.๔.๑๔	 พฒันาและส่งเสรมิการผลติครแูละนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษด้านวทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์	

และเทคโนโลยี	มีการด�าเนินการ ดังนี้ 

   (๑) พัฒนาและส่งเสริมการผลิตครูผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	

(สควค.)	ระดบัปรญิญาโท ประเภท Premium จ�านวน ๑๗๔ คน และประเภท Super Premium จ�านวน ๑๗ คน เพือ่ผลติคร ู

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ ส�าหรับสอนในสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และ

คอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนในโครงการ จ�านวน ๔๒๒ คน 

   (๒) พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (พสวท.)  

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ จ�านวน ๑๖๓ คน และพัฒนาศักยภาพผู้ที่ได้รับ 

การคัดเลือกเข้าโครงการ โดยมีหลักสูตรโปรแกรมเสริม กิจกรรมเสริมหลักสูตร การน�าเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์  

การศึกษาดูงาน และการร่วมประชุมวิชาการ จ�านวน ๑,๒๕๙ คน 

   (๓) พัฒนานักเรียนและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์โอลิมปิก

ระหว่างประเทศ	 จ�านวน ๑๙๐ คน และคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิก 

ระหว่างประเทศ ใน ๗ วิชา ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และ

ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ มีนักเรียนได้รับเหรียญรางวัลรวม ๒๗ คน 

   (๔) พฒันาอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์	โดยคัดเลือกนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถ

ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบที่ ๑ จ�านวน ๔,๓๒๙ คน จากนักเรียนทั่วประเทศที่สมัครสอบ  

จ�านวน ๑๖๘,๗๕๖ คน นักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตรและหนังสืออ่านเสริมความรู้จากสถาบันส่งเสริม 

การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) เพือ่พฒันาศกัยภาพและสร้างแรงบนัดาลใจให้กบันกัเรยีน และคดัเลอืกนักเรยีน

เข้าโครงการฯ รอบที่ ๒ จ�านวน ๔๑๗ คน จากนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก รอบที่ ๑ เข้ารับเหรียญรางวัลและร่วมกิจกรรม

ค่ายวิทยาศาสตร์และค่ายคณิตศาสตร์ 

   (๕) สนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู ้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร	์ 

และเทคโนโลยี จ�านวน ๒,๔๖๖ คน ประกอบด้วย ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ๑,๗๙๖ คน ทุนส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

(ทุน สควค.) ๔๔๗ คน ทุนโอลิมปิกวิชาการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

(ทุนโอลิมปิกวิชาการ) ๒๒๓ คน

ให้สถาบัน
จากต่างชาติ

ที่มีศักยภาพสูง

มาจัดการศึกษา

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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 ๑.๕	 การปฏิรูปการเรียนรู้

	 	 ๑.๕.๑	 จัดการศึกษาปฐมวัย ได้จัดท�าแผนพัฒนา 

เดก็ปฐมวยั พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ พฒันาหลกัสตูร คดัเลอืกและสนบัสนนุ

การใช้สื่อที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย และสร้างความเข้าใจหลักสูตร 

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ด้วยระบบทางไกล และประชุม

ปฏิบัติการชี้แจง เพิ่มความส�าคัญกับการศึกษาในช่วงชั้นดังกล่าว 

ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และเร่งด�าเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ให้เด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน จ�านวน ๓,๒๗๓ แห่ง ในโรงเรียนสังกัด

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน (สพฐ.) จ�านวน  ๒๖,๔๖๑ แห่ง 

รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓)  

เพื่อบูรณาการการท�างานระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และจังหวัด 

เพื่อขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน โดยจัดท�าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย จัดท�า

มาตรฐานการศกึษาเดก็ปฐมวยั พจิารณาแผนการจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 

และจัดท�า School Mapping เด็กปฐมวัย

  ๑.๕.๒	 ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	และระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานศูนย์การศึกษาพเิศษ เมือ่วนัที ่๒๔ กนัยายน ๒๕๖๑ เพือ่เป็นหลกั

ในการเทยีบเคยีง ส�าหรบัสถานศกึษา หน่วยงานต้นสงักดั และส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทัง้ประถมศกึษาและมธัยมศกึษา  

ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก�ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษา 

ระดบัปฐมวยั ระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน และระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานศนูย์การศกึษาพเิศษ โดยแต่ละระดบัม ี๓ มาตรฐาน 

คอื มาตรฐานที ่๑ คณุภาพของเดก็ มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการ และมาตรฐานที ่๓ การจดัประสบการณ์

ที่เน้นเด็กเป็นส�าคัญ

	 	 ๑.๕.๓  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร ์

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 (ฉบับปรับปรุง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐) โดยได้เพิ่มสาระเทคโนโลยี  

เป็นสาระที่ ๔ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาส�าคัญ ๒ ส่วน คือ การออกแบบและเทคโนโลยี  

(Design and Technology) และวิทยาการค�านวณ (Computing Science) โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินการ ส�าหรับการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้ลดความซ�้าซ้อน 

ของเนือ้หา เน้นการคดิวเิคราะห์ การแก้ปัญหา เพิม่การพัฒนาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และทกัษะในการด�ารงชีวติ 

ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อตอบรับกับการพัฒนาก�าลังคนให้มีศักยภาพสูงในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับ 

นานาชาติ ซึ่งจะเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นรุ่นแรก ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ประถมศึกษาปีที่ ๔ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และจะครบทุกชั้นในปีการศึกษา ๒๕๖๓

  ๑.๕.๔	 จัดท�าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและคู่มือการใช้หลักสูตร มุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการกระท�าทุจริตในลักษณะต่าง ๆ ท้ังทางตรงและทางอ้อม ความเสียหาย 

ที่เกิดจากการทุจริต ความส�าคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดหลักสูตร 

ในแต่ละช่วงวยัของผูเ้รยีน โดยมกีารด�าเนนิงานส�าคญั เช่น ทดลองใช้หลกัสตูรต้านทจุรติศกึษา รายวชิาเพิม่เติมในระดบัปฐมวยั 

ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษา จัดอบรมวิทยากรตัวคูณให้แก่ครูทุกระดับตามหลักสูตรโค้ช โดยส�านักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิใน ๙ ภมูภิาค จดัท�า “สาระการเรยีนรู ้เรือ่ง การมส่ีวนร่วมของประชาชน

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๒๕๕๖ หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชา

สงัคมศกึษา และประกาศนยีบตัรวชิาชีพชัน้สงู (ปวส.) ๒๕๕๗ หมวดวชิาทกัษะชวีติ กลุม่วชิาสงัคมศาสตร์” จดัท�า “แนวทางการจดั 

กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรเพือ่สร้างความตระหนกัรูแ้ละมส่ีวนร่วมในการป้องกันการทจุรติส�าหรบันกัเรยีน นกัศกึษาอาชวีศกึษา 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๔
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พัฒนาหลักสูตรการป้องกันการทุจริตและเผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดของส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย

	 	 ๑.๕.๕	 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยขยายโครงการ English for All ซึ่งเป็นการน�าครู 

จากต่างประเทศมาสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับอนุบาล ท�าให้เด็กมีความม่ันใจที่จะพูดภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสาร 

ได้ตั้งแต่เด็ก ขยายไปยังโรงเรียนระดับต�าบล ๕ แห่ง และจัดให้มีการประเมินภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับนักเรียนไทย 

ทัง้ประเทศ โดยได้เชญิบรติิช เคานซลิ มาเป็นทีป่รกึษาในการจดัท�าระบบการประเมนิผลภาษาอังกฤษออนไลน์ ทัง้การประเมนิผล 

ระหว่างเรยีนหรอืในขณะทีจ่ดัการเรยีนการสอน (Formative Assessment) การประเมนิผลสรปุ (Summative Assessment) 

พร้อมจะเช่ือมโยงระบบการประเมนิออนไลน์นีก้บัการอบรมครภูาษาองักฤษแบบเข้ม (Boot Camp) รวมทัง้จัดท�าแอปพลเิคชนั 

ในการยกระดับภาษาอังกฤษส�าหรับทุกกลุ่มเพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ 

	 	 ๑.๕.๖	 ด�าเนนิโครงการพฒันาการอ่านออกเขยีนได้	อ่านคล่อง	เขยีนคล่อง	และสือ่สารได้ และการส่งเสรมิ 

การรู้หนังสือส�าหรับประชาชน พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน/สื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้/เครื่องมือวัดและประเมินผล 

เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย โดยผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู ้เรียนระดับชาติของ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในเร่ืองความสามารถด้านภาษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ ๕๑.๙๔  

ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๕๙ และปี ๒๕๕๘ ตามล�าดับ ขณะเดียวกันยังด�าเนินการในเรื่องของการส่งเสริมการรู้หนังสือ 

ให้กบัประชาชน ทัง้ผูไ้ม่รู้หนงัสอื ผูห้ลงลมืหนงัสอื และคนไทยทีไ่ม่รูห้นงัสอืไทย โดยได้เข้าไปส�ารวจผูไ้ม่รูห้นงัสอืในแต่ละพืน้ที่ 

และน�ามาสอนในหลักสูตรการรู้หนังสือไทยส�าหรับผู้ใหญ่ สามารถด�าเนินการได้ปีละ ๖๘,๐๑๙ คน

  ๑.๕.๗	 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา	(STEM	Education) โดยในปี ๒๕๖๐ ได้ปรับเปลี่ยน

ระบบการจัดการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการ (Lab) วิทยาศาสตร์ เน้นสะเต็มศึกษาหลักสูตรใหม่ท่ีเน้นการฝึกปฏิบัต ิ

ทดลองจริง และเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจ�าวัน ส�าหรับปี ๒๕๖๑ มีการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในโรงเรียน 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ�านวน ๙,๔๒๕ แห่ง เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ จ�านวน ๔,๕๐๐ แห่ง 

(๒๐ แห่ง/เขต) มีโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้ค�าปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรม STEM Education ประจ�าจังหวัด ๒๖๑ แห่ง 

เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ จ�านวน ๑๐๗ แห่ง ครอบคลุมทุกเขต 

ทั่วประเทศ โรงเรียนเอกชนเป็นโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา

สมทบ จ�านวน ๓๓๐ แห่งจาก ๗๗ จงัหวดั และคดัเลอืกให้เป็นศูนย์ 

การอบรมสะเต็ม ศึกษา ซ่ึง เป ็นโรงเ รียนเอกชนต ้นแบบ 

ด้านวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลย ีจ�านวน ๑๕๔ แห่ง 

รวมทัง้พฒันาศกัยภาพครโูรงเรยีนเอกชนทีเ่ป็นโรงเรยีนเครอืข่าย

สะเต็มศึกษาสมทบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

“สะเตม็ศกึษา : ต้นกล้า Smart Trainer Team” จ�านวน ๒๒๙ แห่ง 

และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่เป็นโรงเรียนศูนย์การอบรม

สะเต็มจ�านวน ๑๕๔ แห่ง และขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู ้ 

สะเต็มศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับหน่วยงานภาคี จ�านวน ๔ โครงการ คือ ๑) โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์  

พลังคิดเพื่ออนาคต ร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทย ส�ารวจและผลิต จ�ากัด โดยมีสถาบันคีนันแห่งเอเซีย เป็นผู้บริหาร 

โครงการฯ มีสถานศึกษาในสังกัด สอศ. เข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๖๐ แห่ง ๒) โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม  

(Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรรมแก่เด็กและเยาวชนไทยร่วมกับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) มสีถานศกึษาในสงักดั สอศ. เข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๕๐ แห่ง ๓) โครงการพฒันาการอาชวีศกึษา 

ด้าน STEM Education ร่วมกับบริติช เคานซิล ประเทศไทย และกองทุนนิวตัน โดยการสนับสนุนของสถานทูตอังกฤษ  

มสีถานศกึษาในสงักดั สอศ. เข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๕ แห่ง และ ๔) โครงการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนวชิาชพีโดยใช้ 

กระบวนการ STEM for TVET ร่วมกบัมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ีมสีถานศึกษาเข้าร่วมพฒันา จ�านวน ๑๗ แห่ง 

ขับเคลื่อนการเรียนรู้ 

STEM ศึกษา 
ในโรงเรียน

สังกัด สพฐ.  
๙,๔๒๕ แห่ง

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

101



  ๑.๕.๘		 ด�าเนินโครงการ	 KKU	 Smart	 Learning เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กับโรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้ส�าหรับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ โดยจัดท�าเน้ือหาหลักสูตร

แบบออนไลน์ อบรมครู และคู่มือการจัดการเรียน

ส�าหรับครู น�าร่องระดับมัธยมศึกษาใน ๓ วิชา ได้แก่ 

วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  

มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด ๑๙๗ แห่ง ผู้อ�านวยการ

โรงเรียน จ�านวน ๑๙๗ คน มีทิศทางในการพัฒนาครู 

ความตื่นตัวและตระหนัก นักเรียนมีความสนใจและ 

ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น ระยะต่อไปจะขยายให้รวมวิชา

ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และขยายไปสู ่

เด็กมัธยมในโรงเรียนขยายโอกาส และให้ครอบคลุม

ทุกภูมิภาค รวมทั้งหมด ๓,๑๒๕ แห่ง ครู ๑๔,๔๗๖ คน และนักเรียน ๑๕๑,๔๒๐ คน 

	 	 ๑.๕.๙	 ด�าเนินโครงการห้องเรียนกีฬา	 ห้องเรียนดนตรี ให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ 

ทางด้านกีฬา และดนตรีได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ โดยนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาจะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ  

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร เสื้อผ้า ชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา การบริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา รถรับส่ง การไปเรียน

ระหว่างโรงเรียนและสถาบันการพลศึกษา และได้รับสิทธิเข้าศึกษาต่อสถาบันการพลศึกษาตามศักยภาพของนักเรียน ทั้งน้ี  

ในปี ๒๕๖๑ มีโรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา จ�านวน ๙ แห่ง ใน ๘ จังหวัด มีโรงเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี  

จ�านวน ๖ แห่ง และในปี ๒๕๖๒ จะเพิ่มให้ครบทุกภาคทั่วประเทศ

	 	 ๑.๕.๑๐	 จดัให้มพีืน้ทีน่วตักรรมการศกึษา เพือ่ให้มนีวตักรรมออกแบบการเรยีนการสอนและการจัดหลกัสตูร

ที่มีความคล่องตัวในการท�างาน มีโครงสร้างการบริหารในระดับพื้นท่ี คือ คณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่ มีอ�านาจในการ 

วางหลักเกณฑ์การก�าหนดหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษาน�าร่อง ขณะน้ีมีการน�าร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

แล้วใน ๓ จงัหวดั คอื ภาคใต้ ทีจ่งัหวดัสตลู ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ทีจ่งัหวดัศรสีะเกษ และภาคตะวนัออก ทีจ่งัหวดัระยอง 

และกระทรวงศึกษาธิการจะน�าร่องพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาพิเศษให้ครอบคลุมทั้ง ๖ ภาค ภาคละ ๑ จังหวัดทั่วประเทศ  

โดยเพิ่มภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลาง ที่จังหวัดกาญจนบุรี และภาคใต้ (ชายแดน) ที่จังหวัดปัตตานี

	 	 ๑.๕.๑๑	 ด�าเนนิโครงการพฒันาคณุภาพการศกึษาและพฒันาท้องถิน่	โดยมีสถาบันอดุมศกึษาเป็นพีเ่ลีย้ง 

โดยท�างานร่วมกับโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ ได้น�าองค์ความรู้ ความเช่ียวชาญ และเทคโนโลยีไปแก้ปัญหา  

รวมถึงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง โดยเร่ิมด�าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

มีสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนเป้าหมายเข้าร่วมจากในปี ๒๕๕๙ มีสถาบันอุดมศึกษา ๑๒๕ แห่ง ดูแลโรงเรียน ๑๕๔ แห่ง 

เพิ่มขึ้นเป็น ๑๔๑ แห่ง และดูแลโรงเรียน ๒,๔๔๘ แห่ง โดยในปี ๒๕๖๑ ได้พัฒนาครู จ�านวน ๓๑,๔๐๘ คน นักเรียน จ�านวน 

๒๖๙,๔๒๗ คน ผ่านกิจกรรม ดังนี้ ๑) พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๔ ๒) พัฒนาครูเพื่อส่งเสริมศักยภาพ 

ในการสอน คิดเป็นร้อยละ ๒๘ ๓) พัฒนานักเรียนเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ ด้านทักษะชีวิต และด้านคุณธรรม

จริยธรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๑ ๔) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๑ และ ๕) กิจกรรมอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ ๑๖ 

  ๑.๕.๑๒	 ขับเคลือ่นการปฏริปูการศกึษาส�าหรบัผูส้งูอาย	ุสร้างความเข้าใจในการผลติผู้ดแูลผูสู้งอายรุะหว่าง

กระทรวงศกึษาธกิารและกระทรวงสาธารณสขุ โดยส�านกังานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย อ�าเภอ 

เขต บรูณาการความร่วมมอืกับหน่วยงานทัง้ในและนอกสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร จัดอบรมหลกัสูตรการดแูลผูสู้งอาย ุประกอบ

ด้วย หลกัสตูร ๗๐ ชัว่โมง จ�านวน ๑๘๑ รุน่ มผู้ีผ่านการอบรม จ�านวน ๔,๖๒๑ คน และหลกัสตูร ๔๒๐ ช่ัวโมง จ�านวน ๒๙ รุ่น  

มีผู้ผ่านการอบรม จ�านวน ๘๘๓ คน

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๔
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 ๑.๖	 การน�าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการศึกษา

	 	 ๑.๖.๑	 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

โรงเรียน	 เน่ืองจากยังมีโรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน จ�านวน ๒๐ แห่ง ท่ียังไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

(Hi-Speed Internet) แต่ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านระบบดาวเทียม  

อย่างไรก็ตาม มกีารเดินสายสญัญาณประเภทสายใยแก้วน�าแสง (Fiber Optic) 

เพิ่มขึ้นแล้ว จ�านวน ๑๑ แห่ง และคงเหลือโรงเรียน ๙ แห่ง ซึ่งต้ังอยู่ 

ในพื้นท่ีห่างไกล บนภูเขา และชายขอบที่อยู่ระหว่างด�าเนินการภายใต้

โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Big Rock) 

มาช่วยเพื่อท�าให้ทุกโรงเรียนมีอินเทอร์เน็ตใช้ส�าหรับการเรียนรู้

	 	 ๑.๖.๒	 ด�าเนนิโครงการ	Big	Data การพฒันา	Big	Data	เพือ่การศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร	ได้แต่งตัง้ 

คณะกรรมการพฒันา Big Data และก�าหนดแนวทางขอบเขตและแนวทางการพฒันาระบบข้อมลูด้านการศกึษาไปสูก่ารเป็น 

Big Data ออกเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะที่	 ๑ จัดท�าข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาที่ส�าคัญในการน�ามาประมวลผล  

จ�านวน ๑๑ กลุม่ข้อมลู เพือ่ให้มข้ีอมลูทีค่รอบคลมุ ถกูต้อง และทนัสมยั และมกีารพฒันาระบบต้นแบบในการวเิคราะห์โจทย์

การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลูขนาดใหญ่ ๒ โจทย์ คอื ๑) การจดัการศกึษาให้เดก็ทกุคนได้เข้าเรยีน และ ๒) การจดัการศึกษา

ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งด�าเนินการร่วมกับส�านักงานสถิติแห่งชาติ และบริษัท กสท โทรคมนาคม 

จ�ากัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในรูปแบบ On The Job Training และจัดท�าระบบต้นแบบ Big Data  

เพือ่จดัการศกึษาให้เดก็ทกุคนได้เรยีน และระยะที	่๒ จดัท�าข้อมลูเพือ่การวเิคราะห์และการประเมนิผลลัพธ์และการพยากรณ์

แนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การวางแผนทางด้านการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร

ทางการศึกษาได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

	 	 ๑.๖.๓	 ด�าเนินโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต�าบล	 เป็นความร่วมมือระหว่างส�านักงาน 

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กับกระทรวง 

ดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม และบรษิทั โทเท่ิล แอค็เซส็คอมมนิูเคชัน่ จ�ากัด 

(มหาชน) ด�าเนนิกิจกรรมพฒันาวทิยากร กศน. เพือ่การขยายผลเศรษฐกจิดจิทิลั  

โดยพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล 

(Digital Literacy) และหลกัสตูร E-commerce : สอนชมุชนเปิดร้านค้าออนไลน์ 

จัดอบรมให้กับวิทยากรแกนน�าระดับจังหวัด (ครู ก) วิทยากรแกนน�า 

ระดับอ�าเภอ (ครู ข) และวิทยากรแกนน�าระดับต�าบล (ครู ค) รวมจ�านวน 

๘,๔๒๙ คน และกิจกรรมสร้างความพร้อมให้กับชุมชนผ่านเครือข่าย 

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน. โดยวิทยากรแกนน�าระดับต�าบล (ครู ค) จัดอบรม

ขยายผลให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางดังกล่าวไปสู่ประชาชนใน

ชุมชน ๗,๔๒๔ ต�าบล ต�าบลละ ๒ หลักสูตร โดยมีผู้รับการอบรมทั้งสิ้น ๒๓๔,๒๕๑ คน ท�าให้ประชาชนที่ผ่านการอบรม  

สามารถน�าความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลและการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ 

	 	 ๑.๖.๔		 ด�าเนินโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย	 มีการพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน และขยายโอกาส 

การเรียนรู้ของคนไทยภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมหาวิทยาลัย 

๖๐ แห่ง เข้าร่วมโครงการ Thailand Massive Open Online Course: Thai-MOOC ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาแบบเปิด 

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Space) โดยร่วมเปิดรายวิชากว่า ๒๐๐ รายวิชา และมากกว่า ๑,๕๐๐ ชั่วโมง 

การเรยีนรู ้เปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยทกุคน ทัง้นกัเรยีน นสิิตนกัศกึษา คนวยัท�างาน และผูเ้กษยีณอาย ุเรยีนผ่านทางเวบ็ไซต์ 

https://www.thaimooc.org แบบไม่มีเงื่อนไขใด ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ โอกาสในการท�างาน รวมถึงการต่อยอด 

การเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพต่อเนื่องตลอดชีวิต มีผู้สนใจเข้าเรียนทุกช่วงอายุ และระดับการศึกษากว่า ๗๐,๐๐๐ คน

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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   นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือในการด�าเนินการศึกษาในระบบเปิดเพื่อการเรียนรู ้ตลอดชีวิต  

(Massive Open Online Courseware: MOOC) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ K-MOOC JMOOC และThai MOOC  

เพื่อแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด พร้อมความร่วมมือเพื่อพัฒนารายวิชาร่วมกันระหว่าง 

ราชอาณาจักรไทย ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด พร้อมทั้งมี 

การพฒันาบทเรยีนและหลักสตูรรปูแบบ MOOC ส�าหรบัอาจารย์ในมหาวทิยาลัยเครอืข่ายอดุมศึกษา เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจ 

อาจารย์ผู้สอนในทุกเครือข่ายอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยลูกข่ายที่ร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง 

๒.	 การทะนุบ�ารุงศาสนา	ศิลปะและวัฒนธรรม	

 ๒.๑	 การทะนบุ�ารงุและอปุถัมภ์พระพทุธศาสนาและศาสนาอืน่	ๆ  โดยการสนบัสนนุให้องค์กรทางศาสนามบีทบาท

ส�าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างสันติสุขและความปรองดองในสังคมไทยอย่างยั่งยืน ตลอดจน 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยได้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมีกิจกรรมที่ส�าคัญ ดังนี้

	 	 ๒.๑.๑	 จัดกิจกรรมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน	 ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า	 ต้อนรับปีใหม	่ 

พ.ศ.	๒๕๖๑ ได้แก่

   (๑)	 จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี	ถวายเป็นพระราชกศุล	เสรมิสริมิงคลทัว่ไทย	ส่งท้ายปีเก่าวถีิไทย	

ต้อนรับปีใหม่วถิธีรรม	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	ในวนัที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 

โดยเชิญชวนประชาชนทุกพื้นที่ร่วมท�าบุญ รักษาศีล เจริญภาวนา 

ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์  

ลั่นฆ ้องชัยต ้อนรับป ี ใหม ่  เพื่อถวายเป ็นพระราชกุศลแด ่

สมเดจ็พระบรูพมหากษตัรยิาธริาช พระบรมวงศานวุงศ์ทกุพระองค์ 

และสวดมนต์ให้ประเทศไทยและประชาชน ให้มีความสุขตลอด

ปีใหม่ ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนลด ละ เลิกอบายมุข 

และจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ตามหลักศาสนบัญญัติ 

ของศาสนานั้น ๆ ด้วย

   (๒)	 จัดกิจกรรม	 “ไหว้พระ	 ๑๐	 วัด	 สืบสิริสวัสด์ิ	 ๑๐	 รัชกาล”	 ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม 

๒๕๖๐-๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยจัดรถโดยสารปรับอากาศขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ให้บริการรับ-ส่ง  

โดยไม่คดิค่าใช้จ่าย พาประชาชนเข้าวดัไหว้พระ ปฏบิตัธิรรม ตามเส้นทาง ณ วดัส�าคญัทีม่คีวามเกีย่วเนือ่งกบัพระมหากษตัรย์ิ

แห่งราชวงศ์จกัรี ได้แก่ วดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม วดัอรณุราชวราราม วดัราชโอรสาราม วดัราชประดษิฐสถติมหาสมีาราม 

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศน์เทพวรารามวรมหาวิหาร  

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และวัดวชิรธรรมสาธิต เพ่ือเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาปลูกฝังให้เด็กและ

เยาวชนได้ศึกษา เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้วันหยุด 

ให้มีคุณค่าด้วยการเข้าวัด นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรียนรู้หลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธศาสนา น้อมน�ามาประพฤติปฏิบัติเพื่อ

ความเป็นสิริมงคลของชีวิตและน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์

   (๓) จัดกิจกรรมไหว้พระวังหน้า	ปฏิมาแห่งแผ่นดิน โดยอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ๑๐ องค์ 

ให้ประชาชนได้สักการะ เน่ืองในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๔

104



   (๔) จัดกจิกรรมตลาดประชารฐั	ตลาดวฒันธรรม	

ถนนสายวัฒนธรรม ในส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ ในช่วงสัปดาห์

สุดท้ายของเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ โดยจะจ�าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ 

ทางวัฒนธรรม (CPOT) เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ซึ่งท�าให้ผู้จ�าหน่ายสินค้า 

มีรายได้เพ่ิมข้ึน เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจของชุมชน และประชาชน

ได้ซื้อสินค้าในราคาย่อมเยา 

   (๕)	 จดักจิกรรมรณรงค์ใช้สนิค้าไทย	ส่งความสขุ 

แบบไทย	 เป็นของขวัญปีใหม่	 เพ่ือรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยมอบของขวัญแก่กันตามนโยบายรัฐบาล 

ในการส่งเสรมิค่านยิมไทย และเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิให้แก่ประเทศ โดยใช้สินค้าทีส่ร้างสรรค์จากทุนทางวฒันธรรมของไทย 

และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการพัฒนาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มอบให้กันเป็นของขวัญปีใหม่  

ตลอดช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๐-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

   (๖) จัดกิจกรรม	night	at	maya	city ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เปิดเมืองมายา 

ในช่วงกลางคืน พร้อมท้ังมีการน�าชมประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ และออกร้านจ�าหน่ายสินค้า และกิจกรรมดูหนังข้ามป	ี 

ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐-๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐-๐๕.๐๐ น. รวมถึงท�าบุญตักบาตรในวันที่ ๑ มกราคม 

๒๕๖๑ ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

   (๗) จัดกิจกรรมการเปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้เข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม 

๒๕๖๐-๒ มกราคม ๒๕๖๑ ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทุกแห่ง และจัดท�าโปสการ์ด 

อทุยานประวัตศิาสตร์ เพือ่แจกเป็นของทีร่ะลกึให้กบันกัท่องเทีย่วและประชาชนทัว่ไปทีเ่ข้ามาเยีย่มชมอทุยานประวตัศิาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐-๒ มกราคม ๒๕๖๑ โดยภาพในโปสการ์ดจะแสดงถึงเอกลักษณ์ของอุทยานประวัติศาสตร์

แต่ละแห่งที่นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชม

   (๘)	 อวยพรปีใหม่ผ่านระบบ	Online	(ส.ค.ส.	Online) ชดุความเป็นไทยสูใ่จประชาชน ระหว่างวนัที่ 

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐-๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

   (๙) จดักจิกรรมนทิรรศการศลิปะร่วมสมยั	ได้แก่ นทิรรศการแสดงผลงานศลิปะ “เมอืงแห่งศิลป์ 

กระบี่...โคราช...เชียงราย” ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด�าเนิน และนิทรรศการผลงาน 

จากผูผ้ลติศนูย์ศลิปาชพีบางไทรกับนกัออกแบบสมยัใหม่ ระหว่างวนัที ่๓-๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอศลิป์ร่วมสมยัราชด�าเนนิ

  ๒.๑.๒	 จดักจิกรรมสปัดาห์เผยแผ่พระพทุธศาสนา	เนือ่งในเทศกาลวนัมาฆบชูา	ประจ�าปีพทุธศักราช	๒๕๖๑

ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ดังนี้

   (๑) ส่วนกลาง	 เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑  

ณ ลานคนเมือง มีกิจกรรม เช่น พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสู่มณฑป ตักบาตรพระสงฆ์ ๖๗ รูป เวียนเทียนรอบมณฑป

พระบรมสารีริกธาตุ จัดกิจกรรมคณะฑูตานุฑูต ๘ ประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร

และเวียนเทียน พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ (ตะเคียนทอง)  

เ พื่ อ ถ ว า ย เ ป ็ น พุ ท ธ บู ช า บ ริ เ ว ณ ห ลั ง ศ า ล า 

พระราชศรัทธา ณ วัดปทุมวนาราม และกิจกรรม

ส ่ง เสริม คุณธรรมจริยธรรมเ ด็กและเยาวชน	 

การประกวดสวดมนต์หมู ่สรรเสริญพระรัตนตรัย	

ท�านองสรภัญญะ	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๑	 เมื่อวันท่ี ๒๗ 

กุมภาพันธ์-๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วัดพระเชตุพนวิมล

มังคลาราม มีผู้ร่วมงานทั้งสิ้น ๑,๗๕๐,๖๘๒ คน 

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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   (๒) ส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมทางศาสนา ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์-๑ มีนาคม ๒๕๖๑  

เช่น กจิกรรมศาสนพิธ ีท�าบญุ ตกับาตร เวยีนเทยีน กจิกรรมส่งเสรมิศลีธรรม รณรงค์ลด ละ เลกิ อบายมขุ กจิกรรมองค์ความรู้ 

ทางศาสนา และนิทรรศการผลงานองค์กรเครือข่ายทางศาสนา มีผู้ร่วมงานทั้งสิ้น ๒๔,๙๗๑,๒๐๘ คน

  ๒.๑.๓	 จัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา	เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา	ประจ�าปีพุทธศักราช	

๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ดังนี้

   (๑) ส่วนกลาง	 จัดกิจกรรมและนิทรรศการ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  

และมีกระทรวงต่าง ๆ รับเป็นเจ้าภาพท�าบุญและเวียนเทียน  

ณ วดัต่าง ๆ  รวม ๑๑ หน่วยงาน จดัสวดมนต์หมูส่รรเสรญิพระรตันตรยั 

ท�านองสรภัญญะ บรรยายธรรม และสวดโอ้เอ้วิหารราย เปิดโอกาส 

ให้เด็กและเยาวชนผู้พิการจากสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เข้าร่วม

กจิกรรมธรรมะ เรยีนรูว้ฒันธรรม ภายใต้โครงการธรรมะสูค่นทัง้มวล  

ณ วัดพุทไธสวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญฑูตานุฑูต 

จากประเทศที่นับถือพุทธศาสนา จ�านวน ๑๒ ประเทศ ร่วมพิธ ี

เจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียน จัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ 

ครั้งท่ี ๑๕ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และศูนย์ประชุม

สหประชาชาต ิกรงุเทพมหานคร รวมทัง้มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั อ�าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียธุยา

   (๒) ส่วนภูมิภาค เช่น จัดพิธีท�าบุญตักบาตรและเวียนเทียนในทุกจังหวัด เชิญชวนชุมชนคุณธรรม

ทั่วประเทศแต่งกายด้วยชุดสีขาวและรักษาศีล ๕ ตลอดช่วงเทศกาล และจัดงานวิสาขบูชาอาเซียนใน ๑๖ จังหวัดที่มีพื้นที่ 

ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 

  ๒.๑.๔	 จัดงานสัปดาห ์ส ่งเสริมพระพุทธศาสนา	 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา	 วันเข ้าพรรษา	 

และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 ๒๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๑ 

ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนา

ในประเทศไทยที่ยาวนานถึง ๑,๔๐๐ ปี และเพ่ือน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช 

ของไทยทกุพระองค์ ตลอดจนเทดิทนูสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทีท่รงเป็นพทุธมามกะและทรงเป็นองค์เอกอคัรศาสนปูถมัภก และทรง 

ปกครองประเทศและดูแลพสกนิกรชาวไทยด้วยหลักทศพิธราชธรรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีกิจกรรมส�าคัญ ดังนี้ 

   (๑) จัดกิจกรรมอัญเชิญ	 “พระบรมธาตุ	 พุทธศิลป์	 แผ่นดินพระทรงธรรม” ประดิษฐาน  

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการบูชาและเวียนเทียนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  

และชมนิทรรศการพระบรมสารีริกธาตุแต่ละยุค

   (๒) พิธี เจริญพระพุทธมนต ์หล ่อเทียนพรรษา	 ประจ�าป ี 	 ๒๕๖๑ ร ่วมกับคณะสงฆ ์  

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา ๑๐ ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองใน 

วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และเป็นการอนรุกัษ์ประเพณวีฒันธรรมไทย 

ที่เกี่ยวเนื่องกับวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พร้อมทั้งมีการแห่เทียนพรรษา ๑๐ ต้น  

ไปถวายพระอารามหลวง ๑๐ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

   (๓) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวัน

อาสาฬหบูชา เช่น การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 

ท�านองสรภัญญะ การบรรยายธรรม สาธิตการสวดโอ้เอ้วิหารราย 

การแสดงธรรม โดยพระวิทยากรธรรมะอารมณ์ดี การท�าวัตรสวดมนต์เย็น 

ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และจดักจิกรรม 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๔
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ด้านศลิปะและวัฒนธรรม ได้แก่	จดังานอาสาฬหบชูาและเข้าพรรษาอาเซยีนใน	๑๖	จงัหวดั โดยร่วมกบัหน่วยงาน องค์กร 

และประชาชนในจังหวัดตามแนวชายแดนกลุ่มประเทศอาเซียน บูรณาการการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์อาเซียน น้อมน�า 

หลกัธรรมทางศาสนาไปประพฤติปฏบิตั ิและน�าความเป็นวถิถีิน่ วถิไีทย และวฒันธรรมไทยสู่วฒันธรรมอาเซียน ร่วมแลกเปลีย่น 

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดความเข้าใจอันดี และกิจกรรมจิตอาสาเราท�าความ	ดี	ด้วยหัวใจ การท�าความสะอาดโบราณสถาน

อทุยานประวตัศิาสตร์และศาสนสถานทัว่ประเทศ และชมุชนคณุธรรมน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทัว่ประเทศ

บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล

 ๒.๒	 การอนุรักษ์	ฟื้นฟู	สืบสาน	พัฒนา	และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม	มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

	 	 ๒.๒.๑	 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	สืบสาน	สร้างสรรค์	และพัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรม มีกิจกรรมที่ส�าคัญ เช่น 

   (๑)	 จัดกิจกรรม	“ลอยกระทงปลอดภัย	สืบสานวัฒนธรรมไทย	ใส่ใจสายน�้าและสิ่งแวดล้อม” 

ระหว่างวันที่ ๒-๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 

นิทรรศการคุณค่าสาระของประเพณีลอยกระทง การจัดสาธิต 

อาหารพื้นบ้าน และการสาธิตประดิษฐ์กระทงทั้งแบบสร้างสรรค์ 

และสวยงาม การสาธิตการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงทาง

วัฒนธรรม เช่น การแสดงสุนทราภรณ์ โนรา การแสดง ๔ ภาค 

นอกจากน้ี ในส่วนภูมิภาคได้มีการจัดงานประเพณีลอยกระทง 

ใน ๗๖ จงัหวดั ทัง้นี ้มผีูเ้ข้าร่วมงานประเพณลีอยกระทงทัว่ประเทศ 

ประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ คน สร้างรายได้จากการจ�าหน่ายกระทง 

ทัว่ประเทศ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมรีายได้หมนุเวยีน 

ภายในการจัดงานประเพณีลอยกระทงทั่วประเทศ ประมาณ 

๑,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

   (๒) จัดงานเทศกาล	 “อาหารอร่อย 

ร้าน	 ๑๐๐	 ปี” ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  

ณ ลานพาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพือ่ส่งเสริม 

และเผยแพร่อาหารไทยให้เป็นที่รู ้จักอย่างแพร่หลายทั้งใน 

ระดับชาติ และนานาชาติ ท�าให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารไทย 

ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น เกษตรกร การขนส่ง และอื่น ๆ 

มีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่การท่องเที่ยว

อย่างย่ังยืนต่อไป โดยมีร้านอาหารเก่าแก่ทั่วประเทศมาออกร้าน 

จ�าหน่ายอาหารและสาธิตการท�าอาหาร จ�านวน ๗๑ ร้าน  

มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น ๑๑๓,๔๔๖ คน สร้างรายได้หมุนเวียน 

จ�านวน ๑๐,๑๔๐,๓๐๐ บาท 

    นอกจากนี ้ได้จดัพมิพ์และเผยแพร่ 
หนังสือ “อาหารไทย มรดกภูมิป ัญญาทางวัฒนธรรม”  
มเีนือ้หาประกอบด้วย อาหารไทยในราชส�านกั อาหารไทย ๔ ภาค 
อาหารที่ได ้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิป ัญญาทางวัฒนธรรม  
พร้อมข้อมลูร้านอาหารเก่าแก่ในประเทศไทยทัว่ทกุภาค ให้ผู้สนใจ 
ตามรอยความอร่อย และในส่วนของ “อาหารอร่อย ร้าน ๑๐๐ ปี” ได้จัดท�าหนังสือเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบสองภาษา  
ไทย-องักฤษ เนือ้หาประกอบด้วย รายชือ่ ประวตั ิรวมถงึจดุเด่น/เอกลกัษณ์ความอร่อย และทีต่ัง้ของร้านอาหาร พร้อมภาพร้าน 
และอาหารประกอบ ๔ สีสวยงาม จากทั่วประเทศ และเพื่ออ�านวยความสะดวกให้นักชิมได้ตามรอยความอร่อย สามารถ
ดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบ e-Book หรือสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลร้าน ๑๐๐ ปี

เทศกาล 
“อาหารอร่อย 
ร้าน ๑๐๐ ปี” 

มีผู้ร่วมงาน ๑๑๓,๔๔๖ คน 
สร้างรายได้หมุนเวียน 

๑๐.๑๔ ล้านบาท 

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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   (๓) สงกรานต์วิถีไทย	ใช้น�้าคุ้มค่า	ชีวาปลอดภัย	หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า ๒๐ แห่ง 

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ส่งเสริมคุณค่าประเพณีตามแบบวิถีไทย สนุกสนานพองาม ใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า ตระหนักถึง 

ความปลอดภัย โดยมีการจัดงานสงกรานต์แบบดั้งเดิม และสงกรานต์อาเซียน ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 

เช่น จัดงานรดน�้าขอพรศิลปินแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  

จดังานสงกรานต์ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยาอย่างยิง่ใหญ่ตามรอยละครบพุเพสันนวิาส นอกจากนี ้ได้จดัท�าส่ือประชาสัมพนัธ์

ในรปูแบบส่ือส่ิงพิมพ์และออนไลน์ ได้แก่ หนงัสอืประเพณสีงกรานต์สองภาษา ไทย-องักฤษ เพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ

ถึงวันปีใหม่ไทย สิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติในประเพณีสงกรานต์ และยังมีบัตรอวยพรส่งความสุขเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

   (๔) จดังานประเพณบีญุหลวงและการละเล่นผตีาโขน	มหกรรมหน้ากากนานาชาต	ิประจ�าปี	๒๕๖๑

เพ่ือสืบทอดและสร้างความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือ 

ในการแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมและเชื่อมโยงกับนานาชาต ิ

ด้านการท่องเท่ียวเชงิวฒันธรรม ระหว่างวนัที ่๑๖-๑๘ มิถนุายน ๒๕๖๑  

ณ บริเวณหน้าที่ว ่าการอ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กิจกรรม  

ประกอบด้วย ขบวนแห่ผตีาโขน ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทยีม 

และคณะพ่อแสน พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

พื้นเมือง การประกวดหน้ากากผีตาโขน รวมทั้งการแสดงหน้ากาก

นานาชาติ โดยมีคณะนักแสดงจากประเทศสมาชิกอาเซียน และ

ประเทศคู่เจรจาเข้าร่วมงาน ๕ ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 

เมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐเกาหลี

	 	 ๒.๒.๒	 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม

   (๑) ยกระดับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ	ด�าเนินการปรับเปล่ียนรูปแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ทั่วประเทศทั้งในเรื่องของการจัดรูปแบบการจัดแสดงให้น่าสนใจ มีความทันสมัย โดยการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ 

ให้บริการ พร้อมท้ังจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกให้พร้อมบริการนักท่องเที่ยวและรองรับแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุในรูปแบบ 

อารยสถาปัตย์ (Friendly Design) โดยมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติส�าคัญที่ได้รับการยกระดับการให้บริการ ดังนี้

    (๑.๑) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 พระนคร	 ได ้ปรับห้องจัดแสดงในหมู ่พระวิมาน  

จ�านวน ๔ ห้องนิทรรศการ ได้แก่ ๑) อิสริยพัสตราภูษาภัณฑ์ : ณ พระท่ีนั่งอุตราภิมุข จัดแสดงผ้าและเครื่องแต่งกาย 

ที่แสดงราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ในราชส�านัก และแสดงยศถาบรรดาศักดิ์ของขุนนาง 

และบคุคลชัน้สงู รวมถงึผ้าและเครือ่งประดบัทีเ่กีย่วเนือ่ง ๒) โลหศลิป์ : ประณตีศลิป์ในงานโลหกรรม ณ พระทีน่ัง่ปัจฉมิาภมิขุ 

จดัแสดงศลิปวตัถเุครือ่งโลหะของไทย ทีส่ะท้อนถงึวถิชีวีติความเป็นอยูข่องผูค้นในแต่ละยคุผ่านรปูลักษณ์และประโยชน์ใช้สอย 

สื่อถึงค่านิยม คติความเชื่อ และธรรมเนียมประเพณีของแต่ละสมัย ๓) นาฏดุริยางค์ : มหรสพและการละเล่นของหลวง  

ณ พระทีน่ัง่ทกัษิณาภมิขุ จดัแสดงศลิปวตัถทุีเ่กีย่วเนือ่งกบันาฏศลิป์ชัน้สงูในราชส�านกัไทย และ ๔) ศสัตราวธุ : ศาสตร์และศลิป์ 

ในการสงคราม ณ พระท่ีน่ังบูรพาภิมุข น�าเสนอเรื่องราวของอาวุธโบราณแบบต่าง ๆ ในส่วนพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน 

เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนจากพิพิธภัณฑ์ช่ือดัง 

ระดับโลก เช ่น  โบราณวัตถุชิ้ นส� าคัญจากประเทศญี่ ปุ ่ น  

จ�านวน ๑๐๖ รายการ ๑๓๐ ชิ้น มาจัดแสดงในโอกาสครบรอบ  

๑๓๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น นิทรรศการ “พุทธปฏิมาวิจักษ์ 

จากภารตะสู่สุวรรณภูมิ” ซึ่งเป็นนิทรรศการหมุนเวียนที่รวบรวม 

พุทธศิลป์ชิ้นเอกจากทั่วประเทศ มาจัดแสดงไว้

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๔
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     ทัง้นี ้สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิทรงเปิด 

นิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ เรื่อง “จากบ้านสู่เมือง : รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย 

(From Village to Early State: The Transformation of Culture in Our Land) เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑  

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

    (๑.๒)	 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 เชียงใหม่ ได้รับการปรับปรุงทั้งเนื้อหาการจัดแสดง  

อาคารสถานท่ี และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและ 

เป็นแหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรมทีน่่าสนใจยิง่ขึน้ โดยมกีารจดัแสดง ๖ ส่วน ได้แก่ ๑) แสดงภมูหิลังแผ่นดนิล้านนา เป็นเรือ่งราว 

ทางธรณีวิทยาและชีวิตดึกด�าบรรพ์ ภูมิประเทศ และสภาพแวดล้อมของภาคเหนือ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัยก่อน

ประวัติศาสตร์ รวมไปถึงเรื่องราวของชนเผ่าลัวะและหริภุญไชย รัฐแรกในภาคเหนือ ๒) แสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ 

ราชอาณาจักรล้านนา เริ่มจากการสถาปนานครเชียงใหม่ ความรุ่งเรือง และความเสื่อมของราชอาณาจักร ๓) แสดงเรื่องราว 

ของนครเชียงใหม่ใต ้ร ่มอาณาจักรสยาม ตั้งแต่การกอบกู ้

เอกราชจากพม ่า  การตั้ ง เมือง เชียงใหม ่ เ ม่ือป ี  ๒๓๓๙  

และความสัมพันธ์กับอาณาจักรสยาม ๔) แสดงเรื่องราวการค้า 

และเศรษฐกิจในระยะแรก ระหว่างปี ๒๓๓๙-๒๔๖๓ และ

ระยะที่ ๒ ระหว่างปี ๒๔๖๗-๒๔๘๒ เมื่อมีการก่อสร้างเส้นทาง

รถไฟสายเหนือ ๕) แสดงเรื่องราวการด�ารงชีวิตและพัฒนาการ

ทางสังคม เช่น การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การเงิน  

การธนาคาร ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ รวมถึงการศึกษา

และการสาธารณสุข และ ๖) แสดงถึงวิวัฒนาการของศิลปกรรม 

ล้านนาและศิลปะในประเทศไทย 

    (๑.๓) พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ	

บ้านเชยีง ได้มกีารปรบัปรงุการจดัการแสดงใน ๕ ส่วน ประกอบด้วย 

๑) อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นอาคาร 

ศูนย์รวมส่วนบริการต่าง ๆ ๒) อาคารกัลยาณิวัฒนา เป็นอาคาร

จัดแสดงนิทรรศการหลัก ๓) อาคารนิทรรศการไทพวน จัดแสดง

เรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของ 

ชาวไทพวนซึ่งเป็นผู ้ตั้งถิ่นฐานในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง 

ในปัจจุบัน ๔) หลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรี ตั้งอยู ่ในวัดโพธิ์ศรีใน 

ห่างออกไปจากพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิบ้านเชยีง ทางทิศตะวนัออก 

ราว ๕๐๐ เมตร และ ๕) เรือนไทพวนอนุสรณ์

   (๒) ก่อสร้างพพิิธภณัฑ์กลางแจ้ง	ธรณพีบิติัภยัสนึาม	ิณ บ้านน�า้เค็ม ต�าบลบางม่วง อ�าเภอตะกัว่ป่า 

จงัหวดัพงังา เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูเ้กีย่วกบัปรากฏการณ์ธรณพีบิตัภัิยสนึาม ิศลิปวฒันธรรมชมุชนท้องถ่ิน และเป็นแหล่งท่องเทีย่ว 

แห่งใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย โดยจะมีการรวบรวมและอนุรักษ์สิ่งของอันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร ์

จากเหตุการณ์ภัยพิบัติคลื่นสึนามิ บ้านน�้าเค็ม และพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เช่น เรือประมง ๒ ล�า เป็นสัญลักษณ์หลัก  

รวมทั้งสิ่งของต่าง ๆ  จากเหตุการณ์น�ามาจัดแสดงและน�าเสนอต่อสาธารณะ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการระลึกถึงเหตุการณ์

ธรณีพิบัติภัยสึนามิ พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ และเป็นศูนย์รวมกิจกรรม 

ของชุมชนในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น ที่สามารถสร้างงาน สร้างรายได้  

สร้างโอกาส ให้แก่ชุมชนท้องถ่ิน ตลอดจนเป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเครือข่าย  

การท่องเที่ยวในภูมิภาค และเป็นสถานที่จัดพิธีกรรมการระลึกถึงเหตุการณ์สึนามิของพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยคาดว่า

จะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๒

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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   (๓) พัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	 ให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ 

และเป็นศนูย์กลางการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้างศลิปวฒันธรรมแห่งภมูภิาคเอเชยี หรอื Asia Cultural Gateway โดยระยะที ่๑ 

ประกอบด้วย ๑) อาคารกระทรวงวฒันธรรม เป็นสถานท่ีท�างานของหน่วยงานต่าง ๆ  ของกระทรวงออกแบบให้เป็นศลิปะไทย

ร่วมสมยั ปัจจบุนักระทรวงวฒันธรรมสามารถใช้เป็นสถานทีท่�างานได้แล้ว ๒) อาคารหอศลิปวัฒนธรรมร่วมสมยั ประกอบด้วย 

ห้องแสดงศิลปะ ระเบียงปฏิมากรรม ร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึก และ ๓) ลานวัฒนธรรม เป็นพื้นที่จัดการแสดง 

ทางศิลปวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย เช่น ดนตรี ละคร การละเล่นพื้นเมือง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๒  

ส�าหรบัการก่อสร้างระยะที ่๒ ประกอบด้วย ๑) โรงละครแห่งใหม่ ๒,๕๐๐ ทีน่ัง่ ๒) อาคารศูนย์ประชุมสัมมนาและจดักจิกรรม

ถ่ายทอดความรู้ และ ๓) ศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม

   (๔)	 ส่งเสรมิการท่องเทีย่วต้นไม้ใหญ่	“รกุข	มรดกของแผ่นดิน	ใต้ร่มพระบารมี” โดยได้รวบรวม 

ข้อมลูต้นไม้ พร้อมทัง้น�าข้อมลูไปใช้ในการสบืค้น เผยแพร่และใช้ประโยชน์ในการเรยีนรู ้และส่งเสรมิการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 

รวมทั้งเพื่อปลูกจิตส�านึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

อนุรักษ์ ฟื ้นฟู ดูแลรักษาต้นไม้ และสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม 

ทางธรรมชาติเพิ่มข้ึน โดยได้มีการประกาศต้นไม้ทรงคุณค่า  

และจัดพิมพ์เป็นหนังสือรุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี 

จ�านวน ๒ เล่ม ในปี ๒๕๖๐ จ�านวน ๖๕ ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม 

๒๕๖๐ และในปี ๒๕๖๑ จ�านวน ๖๓ ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรต ิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส

ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา เม่ือวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๑ 

ทัง้นี ้ได้มีการต่อยอดพฒันาพืน้ทีบ่รเิวณรอบต้นไม้ทรงคณุค่าร่วมกบั 

หน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วข้อง หน่วยงานท้องถิน่ และประชาชนในพืน้ที่ 

เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญของชุมชน

   (๕)	 ส่งเสรมิเมอืงศลิปะ	จ�านวน ๓ แห่ง ใน 

จังหวัดเชียงราย นครราชสีมา และกระบี่ โดยอาศัยความร่วมมือ 

และการบูรณาการของชุมชนท้องถ่ิน เครือข่ายผู ้สร ้างสรรค์ 

งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ 

หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยดึงเอาจุดเด่นของจังหวัด  

น�ามาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู ้ เป็นหอศิลป์หรือศูนย์การเรียนรู ้  

หรือพัฒนาให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว หรือพัฒนาไปในมิติอื่น ๆ 

เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเข้ามาเที่ยวในจังหวัด ช่วยสร้างเม็ดเงิน 

หรือรายได้จากภาคธุรกิจบริการมากยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ  

เช่น เวทีการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม แสดงสินค้าทางวัฒนธรรม 

แสดงผลงานศิลปะกับพื้นที่ ตลาดนัดภูมิปัญญา และตลาดนัดศิลปะ 

รวมถึงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

	 	 ๒.๒.๓	 เสริมสร้างค่านิยม	 ส่งเสริมภาพลักษณ์	 

อัตลักษณ์ความเป็นไทย	 และประวัติศาสตร์ชาติไทย ด�าเนิน

กิจกรรมเพื่อปลูกฝังค่านิยมและจิตส�านึกที่ดี ส่งเสริมค่านิยม 

ความเป็นไทย รวมท้ังสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพื้นที่

สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยมีกิจกรรมส�าคัญ ดังนี้ 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๔
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   (๑)	 ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย	ได้จัดเสวนา “ย้อนรอย ต่อยอด บุพเพสันนิวาส”  

เมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อต่อยอดกระแสความนิยม 

ต่อละครโทรทศัน์ “บพุเพสนันวิาส” ส่งผลท�าให้เกดิกจิกรรมต่าง ๆ  ในพืน้ที ่ถอืเป็นการส่งเสรมิธรุกิจการท่องเทีย่วและเศรษฐกจิ

ในชุมชนเป็นอย่างดี ท�าให้เด็ก นักเรียน เยาวชนคนรุ่นปัจจุบัน และประชาชนทั่วไป หันมาเรียนรู้และให้ความส�าคัญศึกษา

ประวัติศาสตร์ของชาติอย่างถูกต้อง ต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งในด้านการใช้ภาษา การแต่งกาย ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรม 

ความเชื่อและวิถีชีวิต รวมถึงอาหารการกินที่ถือเป็นการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม 

ให้เกดิมลูค่าเพิม่ มผีูร่้วมงานประมาณ ๔๐๐ คน นอกจากนี ้ภายในงานยงัมกีารแสดงเพลงเรอื ชดุ “เพลงเรอื กรงุเก่า เล่าขาน 

สานต่อความเป็นไทย” ตอน บุพเพสันนิวาส โดยคณะแม่บัวผัน สุพรรณยศ พร้อมกิจกรรมออกร้านอาหารยอดนิยมต่าง ๆ 

เช่น มะม่วงน�้าปลาหวาน ขนมไทย

   (๒) ด�าเนนิโครงการวฒันธรรมสญัจร	เรือ่ง	“ตามรอยบพุเพสนันวิาส	ศกึษาประวตัศิาสตร์และ

วรรณกรรมอยุธยา” โดยน�าประชาชนร่วมศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ภาษา วรรณกรรม และจารีตประเพณี สมัยอยุธยา  

ณ โบราณสถานส�าคัญ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียน 

นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป 

เข้าร่วมกิจกรรมวันละ ๖๐ คน ทั้งนี้ มีกิจกรรมทัศนศึกษาตามสถานที่ 

ทีเ่กีย่วข้องกับตัวละครและในบทนวนยิาย เช่น โบราณสถานป้อมเพชร 

วดัถนนจนีพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิเจ้าสามพระยา พระราชวงัโบราณ 

วัดพระศรีสรรเพชญ์ หมู่บ้านโปรตุเกส วัดพุทไธสวรรย์ วัดนักบุญ

เซนต์โยเซฟ และวัดไชยวัฒนาราม พร้อมทั้งจัดการเสวนา ในหัวข้อ 

“ตามรอยบพุเพสนันวิาส ศกึษาประวตัศิาสตร์และวรรณกรรมอยธุยา” 

โดยวทิยากรผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามเชีย่วชาญด้านภาษาและวรรณกรรม 

ด้านโบราณคดี และด้านประวัติศาสตร์และจารีตประเพณี ตลอดจน 

รับชมการแสดงจากส�านักการสังคีต กรมศิลปากร

   (๓)	 จดักจิกรรมเนือ่งในวนัภาษาไทยแห่งชาต	ิปี	๒๕๖๑ ระหว่างวนัที ่๒๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยมีกิจกรรมที่ส�าคัญ เช่น 

    (๓.๑) มอบเข็ม โล่เชิดชูเกียรติ และรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกยกย่องเป็นปูชนียบุคคล 

ด้านภาษาไทย ผูใ้ช้ภาษาไทยดเีด่นชาวไทยและต่างชาต ิผู้ใช้ภาษาไทยถิน่ดเีด่น ผู้มคุีณปูการต่อการใช้ภาษาไทยประเภทบคุคล

และประเภทองค์กร เยาวชนผูใ้ช้ภาษาไทยดเีด่นท่ีมคีวามสามารถด้านการพดู การอ่าน การเขยีน รางวัลการประกวดการเห่เรอื 

รางวัลการประกวดส่งเสริมการใช้ภาษาไทยถิ่นและศิลปินนักร้องที่ได้รับรางวัลเพชรในเพลง รวมทั้งมอบเกียรติบัตร 

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประจ�าประเทศไทยที่ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ๑๓ ประเทศ

    (๓.๒) จัดพิมพ์หนังสือหายาก ได้แก่ โคลงโลกนิติจ�าแลง พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และโคลงโลกนิติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศร แจกผู้เข้าร่วมงานเมื่อวันที่ 

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

    (๓.๓) เชิญชวนเอกอัครราชทูต และผู้แทนสถานทูตแต่ละประเทศถ่ายคลิปวิดีโอรณรงค ์

การใช้ภาษาไทย มีสถานทูต ๑๓ ประเทศร่วมกิจกรรม เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ส�าคัญเสริมสร้างความสัมพันธ์ เกียรติภูมิ และภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อน�าความเป็นไทยสู่สากล 

โดยมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานทูตที่ร่วมกิจกรรมด้วย

    (๓.๔) สัมมนาทางวิชาการ “พลังของภาษา ปัญญาสังคมไทย” ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๙ 

อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

    (๓.๕) จดักจิกรรมในต่างจงัหวัด เช่น การอ่านท�านองเสนาะ การแสดงละครวรรณคด ีการแข่งขนั 

สะกดค�า ประกวดสุนทรพจน์ การเสวนาเกี่ยวกับภาษาไทยและภาษาถิ่น นิทรรศการภาษาไทย และตอบปัญหาภาษาไทย 

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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   (๔)	 จัดนิทรรศการ	 “ปฏิบัติการถ�้าหลวง	 :	 วาระแห่งโลก” ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม- 

๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยจัดแสดงข้อมูลและภาพเหตุการณ์การช่วยชีวิตเด็กและ 

ผู้ช่วยโค้ชทีมนักฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี ทั้ง ๑๓ คน ที่ติดอยู่ ณ ถ�้าหลวง วนอุทยานถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน อ�าเภอแม่สาย 

จังหวัดเชียงราย การจัดงานในครั้งน้ี ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวบรวมข้อมูลและ 

ภาพเหตุการณ์น�ามาจัดนิทรรศการ “ปฏิบัติการถ�้าหลวง : วาระแห่งโลก” เพื่อถอดบทเรียนในมิติวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 

ในสังคมไทย เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เรียนรู้ในเรื่องความมีน�้าใจไมตรี วินัย จิตอาสาและความสามัคคี  

ตลอดจนการแสดงน�้าใจ ความห่วงใย และความช่วยเหลือจาก 

คนทัว่โลก รวมทัง้เผยแพร่ความรูใ้นเรือ่งของธรรมชาต ิธรณสัีณฐาน 

ลักษณะทางกายภาพของถ�้าหลวง และข้อควรระวังในการเข้าไป 

ภายในถ�้าหรือป่าเขาและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นิทรรศการ

ดงักล่าว แบ่งเป็น ๗ โซน ได้แก่ ๑) เมือ่	๑๓	ชวีติ	คดิพชิติถ�า้หลวง 

๒) นาทีชีวิตวิกฤตเสี่ยงตาย ๓) วิกฤตใหญ่รวมใจไทยเป็นหนึ่ง 

๔) ปฏบัิตกิารถ�า้หลวงวาระแห่งโลก ๕) คารวะผูก้ล้าสดดุจ่ีาแซม 

๖) บทเรียนที่โลกทึ่ง และ ๗) จารึกปฏิบัติการถ�้าหลวง	๑๙	วัน 

แห่งการช่วยเหลือ รวมทั้งได ้จัดท�าบันทึกเหตุการณ์และ 

ภาพประวัติศาสตร์การช่วยชีวิตเด็กและผู้ช่วยโค้ชทีมนักฟุตบอล

หมูป่าอะคาเดมี ทั้ง ๑๓ คน เป็น ๓ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย 

อังกฤษ และจีน การจัดงานครั้งนี้มีผู ้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 

เฉลี่ยวันละ ๒,๐๐๐ คน

   (๕) ขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑	(พ.ศ.	๒๕๕๙-๒๕๖๔) โดยมีเป้าหมาย 

ให้สังคมไทยมีคุณธรรม คนไทยปฏิบัติตนตามหลักค�าสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาปฏิบัติ ธ�ารงรักษาไว้ซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลกอย่างยั่งยืน โดยเน้นปลูกฝังให้คนไทยยึดมั่นในคุณธรรม ๔ ประการ คือ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา”  

ได้แก่

จัดนิทรรศการ 
“ปฏิบัติการถ�้าหลวง : 

วาระแห่งโลก” 
มีผู้เยี่ยมชมเฉลี่ยวันละ 

๒,๐๐๐ คน

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๔
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    (๕.๑)	 ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม โดยเริ่มต้นจากแนวคิดที่ว่า “สังคมคุณธรรมจะเกิดขึ้น 

ได้จริง ต้องท�าในระดับพ้ืนท่ี” จนเกิดรูปธรรมเป็นจังหวัดคุณธรรม ๖ จังหวัด โดยมีศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  

เป็นผู้ให้การสนับสนุนในด้านองค์ความรู้ การประสานงาน และงานด้านอื่น ๆ ท�าให้เกิดกระแสความตื่นตัวในวงกว้าง  

ท�าให้เกิดการเชื่อมโยงและขยายผลไปสู่เครือข่ายระหว่างโรงเรียน ชุมชน โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    (๕.๒) ส่งเสริมองค์กรคุณธรรม คือ องค์กรหรือหน่วยงานที่ผู้น�าและสมาชิกขององค์กร 

แสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นด�าเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม โดยม ี

การบรหิารจดัการองค์กรตามหลกัคุณธรรม ธรรมาภิบาล หรอืหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ีส่งเสรมิสนบัสนนุให้สมาชกิ

ในองค์กรยึดม่ันคุณธรรมเป็นฐานในการด�าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน 

ชุมชน หรือเครือข่ายขององค์กรคุณธรรม ปัจจุบันมีองค์คุณธรรม จ�านวนทั้งสิ้น ๓,๑๔๔ องค์กร

    (๕.๓)	 ส่งเสริมชุมชนคุณธรรม ๔	 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ ชุมชนเข้าร่วมโครงการ  

จ�านวน ๑,๗๗๐ ชมุชน ระดบัที ่๒ ชมุชนส่งเสรมิคุณธรรม คือ ชมุชนทีแ่สดงเจตนารมณ์และด�าเนนิการตามกระบวนการพฒันา

ชุมชนคุณธรรม จ�านวน ๓,๒๗๕ ชุมชน ระดับที่ ๓ ชุมชนคุณธรรม คือ ชุมชนส่งเสริมคุณธรรมที่มีกระบวนการพัฒนาชุมชน

คุณธรรมท่ีได้มาตรฐาน และผลของการด�าเนินงานท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของคนในชุมชนที่ส่งผลกระทบ 

ให้ความดีเพิ่มขึ้น จ�านวน ๒,๑๔๐ ชุมชน และระดับที่ ๔ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ คือ ชุมชนคุณธรรมที่ด�าเนินการส่งเสริม

คุณธรรมจนประสบความส�าเร็จในเชิงประจักษ์ จ�านวน ๑,๐๖๖ ชุมชน รวมทั้งสิ้น ๘,๒๕๑ ชุมชน 

    (๕.๔)	 จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ	ครั้งที่	๙	ภายใต้แนวคิด	“พอเพียง	วินัย	สุจริต	

จิตอาสา	สร้างคนดีสู่สังคม” เร่งขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม หวังเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ การเสวนาการขับเคลื่อนเชิงนโยบายด้านคุณธรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดการความรู้ 

และเวทีทางวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการ การยกย่องเชิดชูบุคคล องค์กรท่ีเป็นแบบอย่าง และกิจกรรมสาระบันเทิง 

สอดแทรกคุณธรรม ท้ังน้ี ยังเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ให้สังคมรับรู้และ 

มีส่วนร่วมในการขยายผลน�าไปสู่การปฏิบัติ และหาแนวทางขับเคล่ือนสังคมคุณธรรมร่วมกัน น�าไปสู่การเปล่ียนประเทศ 

อย่างเป็นรปูธรรม Let’s Change ประเทศไทยสู ่“ประเทศมคีวามมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพฒันา 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

ต่อไปในอนาคต

  ๒.๒.๔	 เพิม่มลูค่าทางธรุกจิด้านวฒันธรรมตามนโยบาย	ม่ันคง	ม่ังคัง่	ยัง่ยืน โดยจดักจิกรรมทีส่�าคญั ดงันี้

   (๑) ส่งเสรมิตลาดประชารฐั	ตลาดวฒันธรรม	ถนนสายวฒันธรรม	เพือ่สร้างรายได้ทางเศรษฐกจิ 

ให้แก่ครอบครัว ชุมชน เพื่อกระตุ้นจิตส�านึกให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

ฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและต่อยอดสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัว 

เพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกร ให้สามารถด�ารงชวีติบนพืน้ฐานของความพอเพยีง ซึง่จะน�าไปสูก่ารยกระดบัมาตรฐานทางเศรษฐกจิ

และรายได้ที่ยั่งยืนของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งน้ี ได้มีการจัดงานตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม  

ทั่วประเทศ จ�านวน ๙๑ แห่ง สร้างรายได้หมุนเวียนกว่า ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

   (๒)	 ก�าหนดจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติระดับโลก	 Thailand	 Biennale,	 Krabi	 2018	

ระหว่างวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมจังหวัดกระบี่ในฐานะเมืองศิลปะ ยกระดับ 

งานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยัให้เป็นระดบันานาชาต ิภายใต้แนวคดิ	“Edge	of	the	Wonderland”	หรอื	“สดุขอบฟ้าแห่งดนิ

แดนมหศัจรรย์” โดยผลงานศลิปร่วมสมยัจากศลิปินทีม่ชีือ่เสยีงชาวไทยและชาวต่างชาตจิากทัว่โลกกว่า ๗๐ คน จะถกูจดัวาง 

อยู่กลางแจ้งในพื้นที่ทางธรรมชาติหลายพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ ในรูปแบบ Site-Specific Installation ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ

หาดนพรัตน์ธารา อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อ่าวไร่เลย์ เกาะปอดะ และศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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	 	 ๒.๒.๕	 แลกเปลีย่นและเรยีนรูศ้ลิปวฒันธรรมและน�าความเป็นไทยสูส่ากลและประชาคมอาเซยีน โดยมี

การด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

   (๑) จัดนิทรรศการพิเศษฉลองความสัมพันธ์การทูต	

    (๑.๑) นิทรรศการ	 เรื่อง	 “พุทธปฏิมาวิจักษณ์จากภารตะสู่สุวรรณภูมิ”	 (Featuring	 

Buddhist	Imagery	from	Bharata	to	Suvarnabhumi)	เนือ่งในวาระครบรอบ	๗๐	ปี	ความสมัพนัธ์ทางการทตูไทย-อนิเดยี 

โดยเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินไปยัง 

พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ทรงเปิดนิทรรศการดังกล่าว และยังเป็นวาระครบรอบ ๒๕ ปี  

ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐอินเดียกับกลุ่มประเทศ

อาเซียน ส�าหรับนิทรรศการในครั้งน้ีน�าโบราณวัตถุที่เกี่ยวเน่ืองกับ 

พระพุทธศาสนาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลาง  

ส่วนภูมิภาค และคลังกลาง จ�านวน ๖๒ รายการ และของสะสม 

ของเอกชนอีก ๒ รายการมาจัดแสดง โดยแบ่งโบราณวัตถุออกเป็น 

๓ ประเภท ได้แก่ โบราณวัตถุศิลปะอินเดีย โบราณวัตถุศิลปะไทย 

ทีไ่ด้รบัอิทธพิลศลิปะอนิเดยี และโบราณวตัถุศลิปะประเทศในภมูภิาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีได้รับอิทธิพลศิลปะอินเดีย โดยนิทรรศการ

เปิดให้ประชาชนท่ัวไปเข้าชมตั้งแต่วันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐- 

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

    (๑.๒) นทิรรศการ	เรือ่ง	“วถิแีห่งศรทัธาจากศลิปทศัน์ญีปุ่น่”	(The	History	of	Japanese 

Art:	Life	and	Faith)	ในโอกาสครบรอบ	๑๓๐	ปี	แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม 

๒๕๖๐-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่งเป็นครั้งแรก 

ที่มีการน�าศิลปะญี่ปุ่นทุกยุคสมัยมาจัดแสดงในประเทศไทย เพื่อช่วยส่งเสริมให้ชาวไทยสนใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น 

รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนสัมพันธภาพของท้ังสองประเทศ 

ให้มัน่คง ยัง่ยนื และเพือ่ตอบแทนไทยทีน่�าโบราณวัตถ ุศิลปวตัถุ

ชิ้นเยี่ยมไปจัดนิทรรศการพิเศษ “ความรุ่งโรจน์แห่งพระพุทธ

ศาสนาในดินแดนไทย” (Thailand : Brilliant Land of the 

Buddha) ไปจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โตเกียว 

และพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิควิช ูเนือ่งในโอกาสครบ ๑๓๐ ปี 

ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญ่ีปุ ่น ส�าหรับโบราณวัตถุ  

ศิลปวัตถุ ที่น�ามาจัดแสดงในครั้งนี้ เป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

ตัง้แต่ยคุก่อนประวตัศิาสตร์ สมยัโจมน จนถงึยคุประวติัศาสตร์ 

สมัยเอโดะ รวม ๑๐๖ รายการ (๑๓๐ ชิ้น) โดยมีโบราณวัตถุ 

ศิลปวัตถุที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกชาติ จ�านวน ๓ รายการ และมรดกวัฒนธรรมส�าคัญ จ�านวน ๒๕ รายการ

รวมอยู่ด้วย 

   (๒)	 จัดงานเทศกาลหุ่นร่วมสมัยเยาวชนนานาชาติ	 ๒๐๑๘	 (Korat	 International	 Youth	

Puppet	 Festival	 2018)	 ระหว่างวันท่ี ๑๑-๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ลานกิจกรรมอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ�าเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา มีกิจกรรมประกอบด้วย ขบวนพาเหรดคณะหุ่นร่วมสมัยเยาวชนนานาชาติ ซึ่งเป็นนักแสดง ๒๐ คณะ 

จาก ๘ ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)  

สาธารณรฐัแห่งสภาพเมยีนมา สาธารณรัฐสงัคมนยิมเวยีดนาม สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว และราชอาณาจกัรไทย  

การแสดงพิธีเปิดชุด “puppet for peace” การแสดงคณะหุ่นเยาวชนจากทั่วประเทศและจากนานาชาติจ�านวนมากกว่า  

๓๐ คณะ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ การเสวนา/workshop เกี่ยวกับหุ่นเยาวชน และกิจกรรมอื่น ๆ 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๔
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   (๓)	 จัดนิทรรศการเฉลิมฟิล์มกระจกฉลองมรดกความทรงจ�าแห่งโลก	 (Celebrating	 the	

National	 Glass	 Plate	 Negatives	 Registered	 as	 UNESCO 

Memory	 of	 the	 World) ระหว่างวันที่  ๒๖ พฤษภาคม- 

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป  

ถนนเจ ้าฟ ้า กรุงเทพมหานคร เพื่อร ่วมเฉลิมฉลองในโอกาส 

ที่ฟิล์มกระจกและต้นฉบับภาพถ่ายชุดหอพระสมุดวชิรญาณของ 

ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดก

ความทรงจ�าแห่งโลก โดยองค์การยูเนสโก ประกอบด้วย นิทรรศการ 

๘ หัวข้อ ได้แก่

    (๓.๑) มองสยามผ ่านฟ ิล ์มกระจก  

น�าเสนอการถ่ายภาพตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว เป็นต้นมา

    (๓.๒) สัญลักษณ์ของชาติ น�าเสนอ 

ภาพทีเ่กีย่วข้องกบัสญัลกัษณ์ของชาตไิทย ได้แก่ ช้างไทยและศาลาไทย 

    (๓.๓) พระราชพิธี พิธี และเหตุการณ์

ส�าคญั เช่น ภาพทีเ่ก่ียวกับพระราชพธิบีรมราชาภเิษกของพระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีโสกัณต์ พระราชพิธีเปิดพระบรมรูปทรงม้า พระราชพิธีจรด  

พระนังคัลแรกนาขวัญ 

    (๓.๔) การพฒันาประเทศ น�าเสนอภาพทีส่ะท้อนให้เห็นถงึความเปล่ียนแปลงของววิฒันาการ

ความเจริญก้าวหน้าและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ถูกน�าเข้ามาใช้ในบ้านเมือง

    (๓.๕) ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี เช่น ภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ท่ีพักอาศัย  

การเดินทาง การประกอบอาชีพ การค้าขาย การแต่งกายของบุรุษและสตรีไทยและการแสดงนาฏศิลป์ 

    (๓.๖) อาคารสถานที ่น�าเสนอภาพเกีย่วกบัโบราณสถาน วดั อาคารสถานที ่สถาปัตยกรรมต่าง ๆ  

ที่สร้างขึ้นในช่วงสมัยนั้น

    (๓.๗) บุคคล น�าเสนอภาพบุคคลส�าคัญที่มีบทบาทต่อสังคมสมัยรัชกาลที่ ๔ ถึงรัชกาลที่ ๕

    (๓.๘) สยามกับสังคมโลก น�าเสนอภาพการเสด็จประพาสต่างประเทศ ซ่ึงสะท้อนให้เห็น 

ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับนานาประเทศได้เป็นอย่างดี

	 	 ๒.๒.๖	 ส่งเสริมศิลปินทุกแขนง	 เพื่อสร้างอาชีพ	 สร้างงาน	 สร้างรายได้ โดยมีผลการด�าเนินการ 

ที่ส�าคัญ ดังนี้

   (๑) ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ รวมทั้งปรับปรุงสวัสดิการศิลปินแห่งชาติ  

ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยประกาศในปี ๒๕๕๗ จ�านวน ๑๒ คน ปี ๒๕๕๘ จ�านวน ๘ คน ปี ๒๕๕๙  

จ�านวน ๑๒ คน และปี ๒๕๖๐ จ�านวน ๑๗ คน รวมทั้งสิ้น ๔๙ คน

   (๒) ประกาศยกย่องบูรพศิลปิน เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของศิลปินผู้ล่วงลับไปแล้ว  

ให้สาธารณชนได้รับรู ้ และให้อนุชนได้มีโอกาสเรียนรู ้และซาบซึ้ง พร้อมสืบทอดผลงานท่ีเหล่าศิลปินได้สร้างสรรค ์

ไว้เป็นสมบัติอยู่คู่กับแผ่นดินไทย จ�านวน ๖๙๕ คน ปี ๒๕๕๘ จ�านวน ๑๘๗ คน และปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๒๔๐ คน  

และปี ๒๕๖๐ จ�านวน ๒๖๘ คน

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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   (๓) ประกาศยกย่องศิลปินร่วมสมัยเป็นศิลปินศิลปาธร ปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑ ปีละ ๗ คน  

๗ สาขา จ�านวน ๑๔ คน 

   (๔) จัดท�าท�าเนียบศิลปินแห่งชาติ ๓ สาขา ๒๗๗ คน ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์ จ�านวน ๗๙ คน 

วรรณศิลป์ จ�านวน ๔๙ คน และศิลปะการแสดง จ�านวน ๑๔๙ คน

   (๕) จัดท�าท�าเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้าน ๘ ประเภท ได้แก่ การแสดงขับซอ หมอล�า ลิเก โนรา  

กลองล้านนา อุปรากรจนี (งิว้) หนงัตะลงุ และการแสดงพืน้บ้านประเภทอืน่ ๆ  เช่น เพลงพืน้บ้าน เพลงโคราช โดยได้ข้อมลูต่าง ๆ  

ประกอบด้วย รายชื่อคณะนักแสดง รายชื่อผู้ประสานงาน จ�านวนคณะนักแสดงในคณะ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

อัตราจ้าง เพื่อให้ผู ้สนใจหรือหน่วยงานต่าง ๆ น�าไปใช้ประโยชน์ในการติดต่อประสานงานกับคณะนักแสดงโดยตรง  

เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างอาชีพ สร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับศิลปินพื้นบ้านสาขาต่าง ๆ

   (๖) ส่งเสริมศิลปินทุกแขนงให้จัดตั้งสมาคม จ�านวน ๘ สมาคม ได้แก่ สมาคมศิลปินขับซอล้านนา 

สมาคมลิเกประเทศไทย สหพันธ์สมาคมโนราแห่งประเทศไทย สมาคมหมอล�าอีสาน สมาคมกลองและศิลปะการแสดง 

ล้านนา สมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางประเทศไทย สมาคมหนังตะลุงภาคใต้ และสมาคมอุปรากรจีน

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๔
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