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สว่นที ่๒ 
                                                 ยทุธศาสตร ์“ประชารฐั” 
 
              ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” คือ การรวมเอาพลังทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะอยู่ในภาคประชาชน ภาคธุรกิจ 
หรือภาครัฐ มาใช้ โดยมองบนพ้ืนฐานว่า “คนไทยทุกคน ก็คือ ประชาชนของชาติ” ซึ่งถือเป็นพลังอ านาจที่
ส าคัญในการแก้ไขปัญหา ในการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกมิติและทุกด้าน
อย่างยั่งยืน โดยการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” แบ่งได้เป็น 2 ยุทธศาสตร์ย่อย คือ 
                    ๑) “รัฐบาล” กับ “ประชาชน” : โดย “รัฐ” หรอืรัฐบาล จะเป็นผู้อ านวยความสะดวก 
สนับสนุน และเปิดช่องทางให้ “ประชา” หรือภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมตาม
กระบวนการประชาธิปไตย เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจการบริหารงานของรัฐบาลในเรื่องต่างๆ และไม่สร้างความ
ขัดแย้งให้เกิดข้ึนระหว่างประชาชนกับรัฐบาล 
                   ๒) “ประชาชน” กับ “เจ้าหน้าที่รัฐ” คือ การท างานร่วมกันของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการสร้าง “เครือข่ายประชารัฐ” ในทุกด้าน ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญท่ีเชื่อมโยง
และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน อันเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาลปัจจุบัน เพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณของรัฐมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์
สูงสุด ทั้งต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาสิทธิและสวัสดิการของรัฐเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชน ไม่ให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคมเช่นที่ผ่านมา 
              ส าหรับหัวใจส าคัญของยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” คือ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ทุกคน เนื่องจากการแก้ปัญหา การปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน จะส าเร็จหรือเห็นผลเป็น
รูปธรรมไม่ได้เลย หากขาดซึ่งความร่วมมือร่วมใจและการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ และ
รัฐบาล 
             จากเป้าหมายในอนาคตของยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” เมื่อ “ประชาชน” และ “รัฐ” ได้ท างาน
ร่วมกันแล้ว จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งและความมั่นคงของประเทศในด้านต่างๆ ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว หรือการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ อันจะน ามาซึ่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงหรือได้รับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไท้เกิดปัญหาความ
เหลื่อมล้ าในสังคมเหมือนในอดีต ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะส่งผลดีต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของ
ประชาชนทุกคนทั้งในทางตรงและทางอ้อม ประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” ได้ง่ายๆ โดยเริ่มได้ท่ีตัวเอง เช่น 
                   ๑. การติดตามท าความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการแก้ปัญหาของรัฐบาลและหน่วยงาน
ของรัฐ 
                   ๒. การเข้ามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์และเป็น
ประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ผ่านเวทีหรือช่องทางที่ถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งรัฐบาลและหน่วยงาน
ต่างๆ ได้เปิดไว้จ านวนมาก 
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                   3. การเคารพและปฏิบัติตนตามกฎหมายเพ่ือความสงบเรียบร้อยของชุมชนและสังคมส่วนรวม 
                   4. การเรียนรู้สิทธิและหน้าที่ของตนในฐานะพลเมือง และการเคารพสิทธิของผู้อ่ืนอย่าง 
เท่าเทียม 
                   5. การมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือและเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืนที่ด้อยโอกาส ต่อชุมชน ต่อสังคม 
และประเทศชาติ 
                การน ายุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” สู่การพัฒนาการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการ 
สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า “โรงเรียนประชารัฐ” ดังนี้ 
                  ๑. การด าเนินการโครงการ “โรงเรียนประชารัฐ” เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ๓ 
หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ก าหนดแนวทางความร่วมมือใน
ประเด็นต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเชิงคุณภาพ เช่น พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และความรู้ของครู พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและระบบข้อมูลการศึกษาของโรงเรียน เป็นต้น และ
เป้าหมายเชิงปริมาณ โดยคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่มาจากทุกต าบลในประเทศไทย ต าบลละ ๑ โรงเรียน  
รวมทั้งสิ้น ๗,๔๒๔ โรงเรียน เพ่ือเข้ารับการพัฒนาในระยะแรกจ านวน ๓,๓๔๒ โรงเรียน 
                 ๒. การด าเนินงาน ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐาน
และการพัฒนาผู้น า เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีระยะเวลา
ด าเนินงานตามโครงการในระยะแรก ๓ ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๙   สิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 
และด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ ระหว่างวันที่ 
๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพ่ือสร้างความเข้าใจและชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงานแก่รองผู้อ านวยการเขต
พ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด โดยมีการระดมความคิดและร่วมกัน
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนให้มีความชัดเจน และจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือในระดับเขต
ตรวจราชการทั้ง ๑๙ เขตตรวจราชการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
สูงสุด 
 
                แนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานสู่การปฏิบัติในโรงเรียน รวมถึงสามารถบริหารงาน
โครงการโรงเรียนประชารัฐแบบมีส่วนร่วมได้ ซึ่งมีกิจกรรมการน าเสนอยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการ
ประชารัฐ โดยคณะท างานกลุ่มย่อยทั้ง ๕ กลุ่ม ได้แก่ 
                    กลุ่มท่ี ๑ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับคุณภาพทางการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาและการเปิดเผยข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล 
                    กลุ่มท่ี ๒ การพัฒนาหลักสูตรต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ การประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จิตสาธารณะ และด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
                    กลุ่มท่ี ๓ การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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                    กลุ่มท่ี ๔ การพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ การสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของชาติ 
                    กลุ่มท่ี ๕ การพัฒนาความเป็นเลิศในด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีแห่งอนาคตและ
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของผู้น าเยาวชนรุ่นใหม่เพ่ือมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาค 
                โครงการโรงเรียนประชารัฐจึงเป็นโครงการที่ทั้ง 3 ภาคส่วนได้มาร่วมมือกันขับเคลื่อนซึ่งก าหนด
เป้าหมายให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาที่ใช้กลไกลจากประชารัฐร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อยกระดับ
การศึกษา การลดความเหลื่อมล้ า การเพิ่มคุณภาพคน และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะท าให้
เกิดความเชื่อมโยง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ท าให้แต่ละฝ่ายเข้าใจความต้องการซึ่งกันและ
กันมากขึ้น นับว่าเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้ อันจะส่งผลให้การด าเนิน
โครงการโรงเรียนประชารัฐ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์น าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 
 


