คำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี แถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนำยน พุทธศักรำช 2561
กำรศึกษำ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิต ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาโดยพัฒนาคุณภาพและเตรียมความพร้อมให้กับเด็กปฐมวัย จานวน 980,900 คน เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาไม่น้อยกว่า 829,600 คน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี แก่ประชากร
วัยเรียน รวมถึงเด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาในทุกสังกัด ไม่น้อยกว่า 12 ล้านคน สนับสนุน
การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แก่โรงเรียน ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลไม่น้อยกว่า 30,400 โรง พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ ไม่น้อยกว่า 4,500 โรง สนับสนุนทุนการศึกษาสาหรับเด็ก เยาวชน และครู
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือมีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก
ทั้งในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 10,600 คน ส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้ จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 46,100 แห่ง สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
ปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่น สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ทัศนคติที่ดี และมีอาชีพที่มั่นคง ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ในทุกระดับ ครูผู้สอน 50,000 คน ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานทุกสังกัดได้รับการพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์และศิลปศาสตร์ (STEM &
STEAM Education) จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 58,461 คน
สร้างความร่วมมือการพัฒนาทักษะวิชาชีพผ่านประสบการณ์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานหรือองค์กร
ระหว่างประเทศ เพื่อตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก (New Engine of Growth)
จานวน 2,500 คน ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จานวน 5,337 คน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างให้คนไทยมีศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ จิตสานึกและค่านิยมที่ดีงาม โดยนาหลักธรรมทางศาสนาเป็นแนวทาง
ในการดารงชีวิต

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
รายละเอียด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กาหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไป
ตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยกาหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิธีการการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล
รวมทั้งกาหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดาเนินการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
วิสัยทัศน์:
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนา
1. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นความมั่ น คง มี เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ส าคั ญ คื อ ประเทศชาติ มั่ น คง
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย
เอกราช อธิ ปไตย และมี ความสงบเรี ยบร้ อยในทุ กระดั บ ตั้ งแต่ ระดั บชาติ สั งคม ชุ มชน มุ่ งเน้ นการพั ฒนาคน
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
ภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความ
มั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับ
ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
ทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออานวยประโยชน์ต่อการดาเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กาหนด
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอด
อดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ
นามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคม
โลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศใน
มิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล
และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่า
ใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ
แผนยุทธศาสตร์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564)

1

เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการ
ต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถ
สร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้าของคนใน
ประเทศได้ในคราวเดียวกัน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่
3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การ
เป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สาคัญที่ให้ความสาคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทาเพื่อส่วนรวม การ
กระจายอานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทา
ประโยชน์ แก่ครอบครั ว ชุมชน และสั งคมให้ นานที่สุด โดยรัฐ ให้ หลั กประกันการเข้าถึงบริการและ
สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สาคัญเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุ ดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดาเนินการบนพื้นฐานการ
เติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสาคัญกับการสร้าง
สมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่
ทาหน้าที่ในการกากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรม
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงาน
เทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
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เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุก
ภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสานึกในการ
ปฏิเสธไม่ย อมรั บ การทุจ ริ ตประพฤติมิช อบอย่ างสิ้ นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชั ด เจน
มีเพียงเท่าที่จาเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การลดความเหลื่อมล้า
และเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
และการอานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
ความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ กับนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ด้านความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าวในเรื่องการพัฒนา
ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน เนื่องจากกองทุนฯ ส่งเสริมและสนับสนุน
การเข้าถึงการศึกษาของผู้ด้อยโอกาส ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการยกระดับ
ผลิ ตภาพแรงงานด้ว ยทัก ษะที่ เชี่ยวชาญและหลากหลายและพัฒ นาบริ ษั ท
SMEs สู่ระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุ ท ธศาสตร์ ข องกองทุ น ฯ สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ดั ง กล่ า วในเรื่ อ งการ
ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงและปลูกฝัง
ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึง ประสงค์ เนื่องจากเป้าประสงค์
ของกองทุ น ฯ สามารถยกระดั บ การศึ ก ษาของผู้ ด้ อ ยโอกาสได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง
ทั้งยังสามารถสร้างจิตสานึกที่ดีในการสร้างความรู้ความเข้าใจกับการชาระหนี้คืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าวในเรื่องการสร้างความ
มั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากกองทุนฯ มี
ความสามารถในการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับผู้ด้อยโอกาสทางทุนทรัพย์ผ่านเงิน
ให้กู้ยืม เพื่อสร้างอาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้กู้
ยุทธศาสตร์ที่ 6: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว เนื่องจากกองทุนฯ จะ
สามารถวางระบบบริ หารจั ดการได้ แบบบู รณาการและด าเนิ นงานได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง รวมทั้งมีการกากับดูแลการดาเนินงานที่
ส่งผลให้กองทุนฯ มีการดาเนินงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ แผนการ
ยกระดับความพึงพอใจของผู้กู้ยังส่งผลให้กองทุนฯ สามารถให้บริการผู้กู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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2. นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
รายละเอียด
จุดประสงค์ของนโยบาย: สร้างความเข้มแข็ง แก่องค์กรการปกครองทุกระดับตั้งแต่
ท้องถิ่นจนถึงประเทศ
แนวทางการกาหนดนโยบาย: แนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หั ว
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และความต้องการของประชาชน
นโยบาลรัฐบาลประกอบด้วย 11 นโยบาย ดังต่อไปนี้
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ใช้มาตรการ ทางกฎหมาย มาตรการ
ทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
ดาเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ รัฐบาลให้ความสาคัญต่อการ
เตรียมความพร้อม สู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน
ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมข้ า มชาติ การสร้ า งความไว้ ว างใจกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น และการ
เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน
3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่ มั่นคง แก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้ง
ยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนา
ทั ก ษะ ฝี มื อ แรงงานในทุ ก ระดั บ อย่ า งมี ม าตรฐาน ทั้ ง จะเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล และการ
ดาเนินการระหว่ างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนเพื่อให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่
และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูก
กฎหมายมากขึ้น
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
- ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุ นการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึก ษา
และปรั บ ปรุ ง และบู ร ณาการระบบการกู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ การศึ ก ษาให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ เพิ่ ม โอกาสแก่ ผู้ ย ากจนหรื อ ด้ อ ยโอกาส จั ด ระบบการ
สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งใน
ระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็น
แนวทางหนึ่ง
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- ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างแรงงานที่มี
ทักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒ นาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
- ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิด
พื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน รัฐบาลจะ
วางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพของประชาชนโดยเน้นความทั่วถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจะดาเนินนโยบายเศรษฐกิจ เป็น 3
ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ค้างคา
อยู่และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
7. การส่ งเสริ มบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน การเร่งดาเนินการ
เตรี ย มความพร้ อมทั้ งในเรื่ องความเชื่ อมโยงด้ านระบบ การขนส่ งและโลจิ สติ กส์ ด้ าน
กฎระเบียบ การอานวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด่านชายแดน และการเตรียมการด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และ
พัฒนานวัตกรรม รัฐบาลให้ความสาคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้าง
นวั ต กรรมเพื่ อ น าไปสู่ ก ารผลิ ต และบริ ก ารที่ ทั น สมั ย โดยมี ก ารสนั บ สนุ น การเพิ่ ม
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น รั ฐ บาลมี น โยบายที่ จ ะรั ก ษาความมั่ น คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติโ ดยสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ อย่ าง
ยั่งยืน เนื่องจากในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ทาลายป่ามากขึ้น
10. การส่ ง เสริ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี ธ รรมาภิ บ าล และการป้ อ งกั น
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิช อบในภาครัฐ ระบบราชการและเจ้า หน้ าที่
บางส่ ว นกลายเป็ น สาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคม ตั้ งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดั บ ประเทศ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การพั ฒ นาประเทศเพราะติ ด ขั ด ที่ ก ฎระเบี ย บ
นานาประการซึ่งมีมาแต่อดีต และยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก
รัฐบาลจึงกาหนดนโยบายในส่วนนี้
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รัฐบาลจะเร่งปรับปรุงประมวล
กฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย รวมไปถึงปรับปรุงระบบการ
ช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ กับนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 3: ด้านการลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
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- ยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาให้ แก่
ผู้ด้อยโอกาส ดังนั้นกองทุนฯ จึงสามารถสร้างโอกาส อาชีพ และรายได้ที่มั่นคง
ให้ แก่บุ คลากรที่เข้าสู่ ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรีและผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้ง
ยกระดับคุณภาพแรงงานได้อย่างมีนัยสาคัญ
ข้อ 4: ด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ ได้มีการจัดสรรงบประมาณตาม 4 วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อสนั บ สนุ นการศึกษาให้ สอดคล้ องกับความจาเป็นของผู้ เรียน และความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้ กองทุนฯ ยังได้มีการมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มการเข้าถึงโอกาสให้แก่ผู้
ยากจนและผู้ด้อยโอกาส
- ยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตั้ง แต่ชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายและอาชีว ะขึ้ น ไป ท าให้ ก ารสนั บสนุ นของกองทุนฯ
ครอบคลุมอาชีวะศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมนุมทั่วประเทศ
- ยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ ได้มีการมุ่งเน้นการสื่อสารและประชาสัมพันธ์และการ
อบรมผู้ กู้และพันธมิตรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการชาระหนี้คืน
ดังนั้ น เป้ าหมายและภารกิจของกองทุนฯ นั้นได้เสริมสร้างจิตส านึกที่ดีและ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง
3. ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
รายละเอียด
กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศในการนาเสนอนโยบายและมาตรการ
เพื่อตอบสนอง ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เสาหลักทางการคลังและ
เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” และมีพันธกิจ 4 ประการ ประกอบด้วย 1) เสนอแนะนโยบาย
การคลังและเศรษฐกิจ 2) บริหารการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ 3) บริหารการเงินแผ่นดิน 4) บริหารจัดการ
ทรั พย์ สิ น ภาครั ฐ ซึ่งกาหนดยุ ทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่ อนทางการคลั งและเศรษฐกิจรวม ทั้งสิ้ น
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและ
เป็นมืออาชีพ
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ความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ กับนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว เนื่องจากนโยบายและภารกิจหลัก
ของกองทุนฯ มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางทุนทรัพย์ให้สามารถเข้าถึง
การศึกษาซึ่งหมายถึงการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตให้แก่ฐานราก
ยุทธศาสตร์ที่ 6: การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ สอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์ดังกล่าว เนื่องจากกองทุนฯ จะสามารถ
วางระบบบริหารจัดการได้แบบบูรณาการและดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กร
ที่มีสมรรถนะสูง รวมทั้งมีการกากับดูแลการดาเนินงานที่ส่งผลให้กองทุนฯ มีการดาเนินงานที่
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ แผนการยกระดับความพึงพอใจของผู้กู้ยังส่งผลให้
กองทุนฯ สามารถให้บริการผู้กู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนยุทธศาสตร์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564)

7

