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แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

คํานํา 

 

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธ ีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

พ.ศ. 2546 มาตรา 9 กําหนดให (1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด  สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ไวเปนการลวงหนา (2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของขั้นตอน

ระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ

ภารกิจและตัวช้ีวัดความสําเร็จของภารกิจ  

คําสั ่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที ่ 19/2560 เร ื ่อง การปฏิร ูปการศึกษาในภูม ิภาค 

 ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหจัดต้ังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อปฏิบัติ

ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนดการปฏิบัติราชการ

ตามอํานาจหนาที่ นโยบาย และยุทธศาสตรของสวนราชการตาง ๆ ที่มอบหมาย โดยอํานาจหนาที่มอบหมายให

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในขอ 11 (2) คือ การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

(ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) จ ังหว ัดสุราษฎรธาน ี  เพ ื ่อใชเป นกรอบแนวทางใน 

การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ดานการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีสาระสําคัญประกอบดวย 

สวนท่ี  1  สาระส ําค ัญของแผนปฏิ บัต ิ ราชการประจ ํ าป งบประมาณ พ.ศ.2565  

                               (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) จังหวัดสุราษฎรธานี   

สวนท่ี  2  บริบทท่ีเกี่ยวของดานการศึกษา 

สวนท่ี  3  สวนท่ี 3 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจํา ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

                     (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) จังหวัดสุราษฎรธานี   

สวนท่ี  4  โครงการ/งบประมาณ 

สวนท่ี  5  การติดตามประเมินผลแผน 

ขอขอบคุณหนวยงานทุกภาคสวนที ่ม ีสวนเกี ่ยวของในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2565 (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับนี้  

ซึ่งเปนเครือขายที่เขมแข็งในการสงเสริมสนับสนุน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาเปนอยางดีและหวังเปน

อยางยิ่งวาหนวยงานทุกภาคสวนจะมีสวนรวมขับเคลื่อนภารกิจดานการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี  

ใหบรรลุตามเปาประสงคของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับจัดทําคําของบประมาณ

รายจายประจําป) จังหวัดสุราษฎรธานีตอไป 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธาน ี

           พฤษภาคม 2564 
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บทสรุปผูบริหาร 

 

ช่ือเอกสาร/แผน แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

ลักษณะเอกสาร แผนระยะส้ัน 1 ป 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  

เหตุผลและความเปนมา 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีความตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา วาเปน

ปจจัยของการสร างเสถียรภาพในทุกมิต ิ ทั ้งด านสังคม ว ัฒนธรรม เศรษฐกิจและความมั ่นคง  

ซึ่งในสภาวการณปจจุบันไดปรากฏขอเท็จจริงถึงสภาพปญหาในการจัดการศึกษาในสวนภูมิภาคของ

ประเทศวา เกิดจากปญหาการสั ่งการ การบริหารจัดการที ่ไมมีประสิทธิภาพและไมเปนเอกภาพ 

เปนปญหาสําคัญ 

สืบเนื่องจากคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน

ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการใหจัดตั้งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี ่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตาม 

ที่กฎหมายกําหนดการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ นโยบายและยุทธศาสตรของสวนราชการตาง ๆ  

ท่ีมอบหมาย โดยอํานาจหนาท่ีขอหนึ่งท่ีมอบหมายใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด รับผิดชอบในขอ 11 (2) 

คือ การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

จังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) โดยยึดนโยบายดังกลาวมาเปนกรอบ

สาระสําคัญในการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับบริบทและความตองการของพื้นท่ี 

ที่เชื ่อมโยงสอดคลองกับประเด็นปฏิรูปการศึกษา ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร 

การพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด โดยมีสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2565 จังหวัดสุราษฎรธานี (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) ดังนี้ 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

           ทิศทางการพัฒนาการศึกษาเสมือนเปนเข็มทิศนําทางใหการดําเนินการบรรลุเปาหมาย  

ซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรสําคัญ เปาประสงค และตัวช้ีวัดความสําเร็จของการ

ดําเนินการขับเคลื่อนใหเปนไปตามทิศทางที่ไดกําหนดไวนั้น จะทําใหเกิดผลผลิต ผลลัพธตามเสนทาง 

ท่ีไดชวยกันกําหนดข้ึน ดังนี้ 
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วิสัยทัศน (Vision)  

“ยกระดับคุณภาพการศึกษา สรางคนดี มีคุณธรรม เปนสังคมแหงการเรียนรู มีคุณภาพชีวิตท่ีดี           

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ (Mission) 

1. สงเสริมความมั่นคงแกสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 

และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชบายสูการปฏิบัติ 

2. ผลิต พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพกําลังคนใหมีความพรอมรอบรับการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี 

3. พัฒนาศักย ภาพและการเรียนรูตลอดชวงอายุอยางมีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 

21 และรองรับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี 

4. เสริมสรางโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาอยางท่ัวถึงตามศักยภาพของผูเรียน 

เพื่อลดความเหล่ือมล้ําทางการศึกษา 

5. สรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

7. สงเสริมและประสานความรวมมือจากองคกรภาคีเครือขายและทุกภาคสวนของสังคมใน 

การพัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหเปนคนดี ตลอดจนการยกยอง เชิดชูเกียรติและใหเปนแบบอยาง 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategy Issue) 

ยุทธศาสตรท่ี  1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี  2 พัฒนาผูเรียนใหไดมาตรฐานตามหลักสูตรและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน                

ยุทธศาสตรท่ี  3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตรท่ี  4 สรางโอกาสความเสมอภาคและลดความเหล่ือมล้ําทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี  5 สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี  6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการในพื้นท่ีใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรท่ี  7 สงเสริมและประสานความรวมมือระหวางหนวยงานทางการศึกษากับองคกร 

ภาคีเครือขาย และทุกภาคสวนของสังคมในการสรางคนดี 

เปาประสงค (Goals) 

1.  ผูเรียนมีความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยเปนประชุม 

2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบาย 

3. ผูเรียนมีความรู ทักษะ และมีภูมิคุมกันจากปญหาภัยคุกคามในทุกรูปแบบ 

4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพตอบสนองตอความตองการของจังหวัด 
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5. ผูเรียนมีวิจัย ส่ิงประดิษฐ เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพิ่มในการรองรับ 

การพัฒนาจังหวัด 

6. ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูทุกชวงวัยท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

และสงเสริมทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

7. คนทุกชวงวัยของจังหวัดไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ 

พหุปญญาและมีคุณภาพในการดํารงชีวิตท่ีดี 

8. คนทุกชวงวัยของจังหวัดเขาถึงการศึกษาโดยผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

9. คนทุกชวงวัยไดรับโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ ตอบสนอง 

ความตองการผูเรียนทุกชวงวัยและผูท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

10. คนทุกชวงวัยมีจิตสํานึกและพฤติกรรมรักษส่ิงแวดลอม 

11. หนวยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

12. ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการใหเปนคนดี การไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ สามารถเปน

แบบอยางท่ีดีของสังคม 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (Key Success Indicators) 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรท่ี 1 จํานวน  2  ตัวช้ีวัด  (1 - 2) 

2. ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรท่ี 2 จํานวน 14 ตัวช้ีวัด  (3 - 16) 

3. ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรท่ี 3 จํานวน 17 ตัวช้ีวัด  (17 - 33) 

4. ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรท่ี 4 จํานวน  3  ตัวช้ีวัด  (34 - 36) 

5. ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรท่ี 5 จํานวน  1  ตัวช้ีวัด  (37) 

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรท่ี 6 จํานวน 14 ตัวช้ีวัด  (38 - 51) 

7. ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรท่ี 7 จํานวน  6  ตัวช้ีวัด  (52 - 58) 

กลยุทธ/มาตรการ (Strategy) 

1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ  

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชบายสู

การปฏิบัติ 

3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามในทุกรูปแบบ 

4. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีทักษะ สมรรถนะตรงตามความตองการของตลาด แรงงานของจังหวัดฯ 

5. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน 

การพัฒนาจังหวัดฯ 

6. สงเสริม สนับสนุนระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี 21 
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7. สงเสริม สนับสนุนพหุปญญา   ผานครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอม รวมท้ัง 

ส่ือต้ังแตระดับปฐมวัย 

8. สงเสร ิม สนับสนุนการพัฒนาผู ม ีความสามารถพิเศษใหมีบทบาทเดนในระดับตาง ๆ  

ท้ังดานกีฬา ภาษา และวรรณกรรม สุนทรียศิลปตลอดจนการวิจัย 

9. สงเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 

10. เพิ่มโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการ

ผูเรียนทุกชวงวัยและผูท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

11. พัฒนากระบวนการจัดทําระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาของภาคและระบบการรายงาน

ผลของฐานขอมูลโดยเช่ือมโยงขอมูลการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาท่ีเปนเอกภาพ เปนปจจุบัน

และมีมาตรฐานเดียวกัน 

12. สงเสริมและสนับสนุนการสรางจิตสํานึกและพฤติกรรมรักษส่ิงแวดลอมของคนทุกชวงวัย 

13. ปรับเปล่ียนคานยิม วัฒนธรรมดานส่ิงแวดลอม 

14. ปรับปรุงกลไกและการบริหารจัดการองคกรใหทันสมัยเหมาะสมตอการเปล่ียนแปลง คลองตัว 

มีประสิทธิภาพ 

15. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

16. สงเสริมและประสานความรวมมือกับทุกองคกร ภาคีเครือขาย และทุกภาคสวนของสังคมใน

การสรางและสนับสนุน ยกยอง “คนดี” 

ซึ่งในการจัดทําแผนไดระบุไวในชวงระยะเวลา 3 ป นั ้นมีการกําหนดเปาหมายที่ตองการจะ

ขับเคล่ือนไปใหประสบความสําเร็จ ท้ังนี้มีการจัดทําแผนงาน/โครงการท่ีจําแนกไวในสวนภารกิจท่ีสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดจะตองปฏิบัติและดําเนินการใหบรรลุเปาหมายและในสวนของหนวยงานผูจัดการศึกษา

ทุกระดับภายในจังหวัดท่ีจะตองดําเนินการภายใตบทบาท อํานาจหนาท่ีและภารกิจเฉพาะของตนเองไวดวย

ทั้งนี้ เมื่อแตละหนวยงานไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการดําเนินการเปนรายปงบประมาณแลว 

จะไดมีการปรับแผนและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อนําไปสูการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ หรือ

กิจกรรมนั้นใหบรรลุเปาหมายตอไป 

            โครงการแผนงานที ่บรรจุในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565  

(ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) จังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจาก

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแลว 
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สวนท่ี 1 

ขอมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัด 

1. ขอมูลท่ัวไปของจังหวัด (ท่ีต้ัง อาณาเขตภูมิประเทศ การปกครองและประชากร) 

 วิสัยทัศนจังหวัดสุราษฎรืธาน ี

 “สุราษฎรธานี เปนเมืองแหงคนดีท่ีนาอยู ศูนยกลางการเกษตรครบวงจร และผูนําการทองเท่ียวเชิงคุณภาพท่ี

ยั่งยืนในภูมิภาค”  

  1.1 ลักษณะทางกายภาพ 

       1.1.1 ทําเลท่ีต้ัง 

 

      จังหวัดสุราษฎรธานีตั้งอยูบน

ฝงตะวันออกของภาคใตหางจากกรุงเทพฯ            

โดยทางรถยนตประมาณ 645 กิโลเมตร         

มีเนื ้อที่ประมาณ 13,079.61 ตารางกิโลเมตร    

หรือ 8,174,756.25 ไร มีเนื ้อที ่มากเปน  

อันดับ 6 ของประเทศและมีพื้นที่มากที่สุด    

ในภาคใตฝ งทะเลดานอาวไทยในจังหวัด       

สุราษฎรธานี มีความยาวประมาณ 156 

กิโลเมตรมีเกาะขนาดใหญ ไดแก อําเภอ  

เกาะสมุย เนื้อท่ี 227.25 ตารางกิโลเมตร 

อําเภอเกาะพะงัน มีเนื ้อท่ี 194.2 ตาราง

กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีหมูเกาะอางทอง      

และเกาะบริวาร 42 เกาะ เกาะสมุย เปนเกาะ

ที ่ใหญที ่ส ุดในจังหวัดหางจากฝ งทะเล

ประมาณ  20 กิโลเมตร จังหวัดสุราษฎรธานีมี

อาณาเขต ดังนี ้

 ภาพท่ี 1 แผนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 
 

ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และอาวไทย 

ทิศใต  ติดตอกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และกระบ่ี 

ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดพังงา 

ทิศตะวันออก ติดตอกับอาวไทย และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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         1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศประมาณรอยละ 49 ของพื้นที่เปน

ภูเขา ภูเขาสําคัญของจังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก เทือกเขาบรรทัด เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งทอดยาวผานเนื้อท่ี

จังหวัดใกลเคียงหลายจังหวัด เปนตนกําเนิดลุมนํ้าใหญนอย รวม 14 ลุมนํ้า จากฝงตะวันตกพื้นท่ีลาดเอียงไปทางทิศ

ตะวันออกซึ่งมีลักษณะคลายกระทะหงาย ภูมิประเทศของจังหวัดสุราษฎรธานี โดยสรุปมีลักษณะดังตอไปนี้   

- ภูมิประเทศเปนท่ีราบสูง ภูเขาสลับซับซอน ไดแก พื้นท่ีในเขตอําเภอคีรีรัฐนิคม พระแสง 

พนม ทาฉาง ไชยา ทาชนะ เวียงสระ  ชัยบุรี และอําเภอวิภาวดี 

- ภูมิประเทศเปนท่ีราบสูงดานตะวันออก ไดแก พื้นท่ีอําเภอเมือง ดอนสัก กาญจนดิษฐ เวียงสระ      

และบานนาสาร 

- ภูมิประเทศท่ีเปนท่ีราบสูงตอนกลางสวนใหญอยูในอําเภอเมือง พุนพิน เคียนซา พระแสง 

พนม บานนาเดิม ทาชนะ ทาฉาง และไชยา 

- ภูมิประเทศเปนท่ีราบชายฝงทะเล ไดแก พื้นท่ีอําเภอเมืองและพุนพิน 

       1.1.3 ลักษณะภูมิอากาศและฤดูกาลจังหวัดสุราษฎรธานีจะไดรับอิทธิพลจากลม

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเปนสวนใหญ จะมีแหลงกําเนิดบริเวณทะเลจีนใตและอาวไทย ทําใหจังหวัดสุ

ราษฎรธานีไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผานอาวไทยและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต

จากมหาสมุทรอินเดีย จึงมีชวงฤดูฝนยาวนานระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคม โดยจังหวัดสุราษฎร

ธานี มีอุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 21.16 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.51 องศาเซลเซียส  มีปริมาณ

นํ้าฝนเฉล่ีย 129.59 มิลลิเมตรตอป  

        1.2 การปกครองและประชากร 

       1.2.1 การปกครอง จังหวัดสุราษฎรธานีมี 19 อําเภอ 131 ตําบล 1,074 หมูบาน 

493,636 บานหลังคาเรือน (ณ ธันวาคม 2561) การบริหารงานจังหวัดภายใตการบริหารจัดการของผูวาราชการ

จังหวัด มุงเนนการบูรณาการ และการเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน 

             1.2.2 ประชากร จังหวัดสุราษฎรธานี มีประชากรทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

จังหวัดสุราษฎรธานี มีประชากร 1,068,010 คน เปนชาย 526,693 คน หรือคิดเปนรอยละ 49.3 ของประชากร

ทั้งหมด เปนหญิง 541,317 คน หรือคิดเปนรอยละ 50.7 ของ ประชากรทั้งหมด มีประชากรที่อาศัยอยูในเขต 

เทศบาล 440,525 คน หรือรอยละ 41.2 และมี ประชากรที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล 627,485 คน หรือรอยละ 

58.8 อําเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด คือ อําเภอเมืองสุราษฎรธานี รองลงมาอําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอพุนพิน และ

อําเภอพระแสง จํานวนบาน 493,636 ครัวเรือน อาชีพหลักของประชากรจังหวัดสุราษฎรธานี คือ ดานการเกษตร 

ปศุสัตว ประมง อุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังมีประชากรแฝงของจังหวัด เนื่องจากจังหวัดสุราษฎรธานีเปนจังหวัด

ที่มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในทุกดาน เศรษฐกิจมีความมั่นคง ประชากรมีรายไดคอนขางสูง ทําใหมีการจาง

งานเพิ่มขึ้นในธุรกิจและสถานประกอบการตาง ๆ จํานวนมาก สงผลใหมีประชากรจากพื้นที่จังหวัดตาง ๆ ท้ัง       
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ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต อพยพมาทํางานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานีจํานวนมาก ประชากรแฝงทั้งหมด 

103,649 คน (ประชากรท้ังจังหวัด พ.ศ. 2562 1,050,913 คน) แยกเปน ประชากรแฝงกลางวัน 1,724 คน         

รอยละ 1.7 ประชากรแฝงกลางคืน 101,925 คน รอยละ 98.3          
(ที่มา : สํานักสถิติจังหวัดสุราษฎรธานี 2563)   

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามกลุมอายุ (วัยเด็ก วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) 
 

ชวงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม 

วัยเด็ก (0-14 ป) 103,192 97,287 201,249 

วัยแรงงาน (15-59 ป) 342,962 347,874 690,836 

วัยสูงอายุ (60 ปข้ึนไป) 72,974 91,964 164,938 

จําแนกอายุไมได 6,588 4,885 11,473 

รวม 525,716 542,010 1,067,726 

ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน (เฉพาะผูมีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 2563,กรมการปกครอง 

2. สถานการณและแนวโนมดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.1 ดานแรงงาน  

 ขอมูลจากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรของจังหวัดสุราษฎรธานี ในไตรมาส4 

ป2563 พบวามีประชากรอายุ 15 ปขึ ้นไป จํานวน 881,447 คน คิดเปนรอยละ 82.55 ของประชากร

ทั้งหมด มีประชากรที่อยู ในกําลังแรงงานแรงงาน จํานวน 618,425 คน คิดเปนรอยละ 70.16 ของ

ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ผูมีงานทํา จํานวน 603,227 คน คิดเปนรอยละ 97.54 ของประชากรที่อยูใน

กําลังแรงงานแรงงานผูวางงาน จํานวน 15,198 คน คิดเปนรอยละ 2.46 ของประชากรท่ีอยูในกําลังแรงงาน

แรงงาน และสําหรับผูไมอยูในกําลังแรงงาน จํานวน 263,022 คน คิดเปนรอยละ 29.84 (สวนใหญเปน

เด็ก/ผูสูงอายุ/ผูทํางานบาน/เรียนหนังสือ) และมีอัตราการวางงาน 1.72 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนประชากร จําแนกตามสถานภาพแรงงาน 

สถานภาพแรงงาน รวม ชาย หญิง 

ประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป 881,447 428,438 453,009 

ผูอยูในกําลังแรงงาน 618,425 343,365 275,060 

ผูมีงานทํา 603,227 335,741 267,485 

ผูวางงาน 15,198 7,623 7,575 

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน 263,022 85,073 177,949 

ที่มา : สถิติสํารวจภาวะการทํางานของประชากร (สํานักงานสถิติแหงชาติ)  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) 2563,สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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          2.2 ดานเศรษฐกิจ 

  2.2.1 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) สําหรับผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ที่ใช

วิเคราะหสถานการณดานเศรษฐกิจในครั้งนี้เปนแบบ Bottom up ท่ีเก็บรวบรวมขอมูลและคํานวณโดยวิธี

ทางตรงของแตละจังหวัด ซึ่งเปนความรวมมือระหวาง สศช. กรมบัญชีกลาง และจังหวัด โดยมีสํานักงาน

คลังจังหวัดเปนแกนกลางในการดําเนินงาน โดยผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสุราษฎรธานีธานี พ.ศ.2560      

ณ ราคาประจําป มีมูลคา 211,048 ลานบาท (ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ) เพิ่มข้ึนจากปท่ีผานมา 16,668 ลานบาท มีขนาดใหญเปนลําดับท่ี 16 ของประเทศ และเปนอันดับท่ี 2 

ของภาคใตรองจากจังหวัดภูเก็ต ประกอบดวย ภาคเกษตร มีมูลคาเพิ่มเทากับ 47,266 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 

45,756 ลานบาท ในปท่ีผานมาเทากับ 1,510 ลานบาท มีอัตราการเจริญเติบโต เพิ่มข้ึน 3.30 และภาคนอกเกษตร  

มีมูลคาเพิ่มเทากับ 163,781 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 148,624 ลานบาท ในปที่ผานมาเทากับ 15,157 ลานบาท      

มีอัตราการเจริญเติบโตในภาพรวม เพิ่มข้ึน 10.20 ซึ่งแตละสาขาของภาคนอกเกษตร สวนใหญมีการปรับตัวสูงข้ึน 

สาขาของภาคนอกเกษตรที่มีผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสูงสุด ไดแก ที่พักแรมและบริการดานอาหาร (42,365 

ลานบาท) คิดเปนรอยละ 20.07 มีอัตราการเจริญเติบโต เพิ่มขึ้น 17.11 รองลงมา ไดแก อุตสาหกรรม (33,840 

ลานบาท) คิดเปนรอยละ 16.03 มีอัตราการเจริญเติบโต เพิ่มขึ้น 17.35  การขายสงและการขายปลีก การซอม

ยานยนตและจักรยานยนต (27,448 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 13.01 มีอัตราการเจริญเติบโต เพิ่มข้ึน 10.15 และ

กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (9,951 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 4.72 มีอัตราการเจริญเติบโต เพิ่มข้ึน 

3.61 ท้ังนี้ ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัว (GPP per capita) ป 2560 ของจังหวัดสุราษฎรธาน ีเทากับ 200,471 

บาท ตอคนตอป เพิ่มข้ึนจาก 185,608 บาท ตอคนตอป เทากับ 14,863 บาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 8.01 เปนลําดับ

ท่ี 18 ของประเทศ และเปนลําดับท่ี 4 ของภาคใตรองจากจังหวัดภูเก็ต  พังงา และกระบ่ี 

  2.2.2 โครงสรางการผลิตของจังหวัดสุราษฎรธานี ณ ราคาประจําป ประกอบดวย ภาค

เกษตรสัดสวนรอยละ 22.40 และภาคนอกเกษตร สัดสวนรอยละ 77.60 โดยสาขาการผลิตที่สําคัญของจังหวัดสุ

ราษฎรธานี 5 อันดับแรก ไดแก 1. ดานที่พักแรมฯ 2. ดานอุตสาหกรรม 3. ดานการขายสง และการขายปลีกฯ       

4. ดานกิจกรรมทางการเงินฯ 5. สาขาการบริหารราชการฯ 

  2.2.3 อัตราการขยายตัวของมูลคาเพิ่ม ณ ราคาคงท่ี -ยายตัวรอยละ 3.6 ในป 2560 

โดยภาคนอกเกษตรขยายตัวรอยละ 6.1 จากที่ขยายตัวรอยละ 4.8 ในป 2559 เปนผลจากการชะลอตัว

ของสาขาบริการดานอสังหาริมทรัพยฯ สาขาไฟฟา ประปา และสาขาการขนสงท่ีชะลอตัว สําหรับสาขาการ

ผลิตท่ีหดตัวไดแก สาขาเหมืองแรและยอยหิน สวนภาคเกษตร หดตัวรอยละ 4.3 ในป 2560  

  2.2.4 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัว (GPP per capita) ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด

ตอหัวมีมูลคาเทากับ 200,471 บาทตอคนตอป เพิ่มข้ึน 14,863 บาท ในป 2559 หรือขยายตัวรอยละ 7.41

ตามการขยายตัวของการผลิตภาคนอกเกษตร 
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  2.2.5 ดัชนีราคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดอุดรธานี (GPP Implicit Price Deflator)

ขยายตัวรอยละ 0.4 จากท่ีหดตัวรอยละ 0.7 ในปท่ีผานมา โดยดัชนีภาคนอกเกษตร ขยายตัวรอยละ 1.6 

จากท่ีหดตัวรอยละ 0.3 ในปท่ีผานมา สวนภาคเกษตร หดตัวรอยละ 7.2 ตอเนื่องจากท่ีหดตัวรอยละ 3.3 

ในปท่ีผานมา 

  2.2.6 โครงสรางทางดานเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎรธานี การวิเคราะหโครงสราง

ทางดานเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎรธานี  พบวา ภาคเกษตรสําคัญของจังหวัด สุราษฎรธานี  คือ           

1) ยางพาราและปาลมนํ้ามัน และ 2) ไมผลและการประมง และจากการวิเคราะหปจจัยแวดลอมเบื้องตน 

พบวา สถานการณท่ีเกิดข้ึนถึงแมจังหวัดสุราษฎรธานีจะมีจุดแข็งท่ีเปนฐานการผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ 

แตมีจุดออนและอุปสรรคสําคัญท่ีกระบวนการทางเศรษฐกิจยังเนนท่ีการผลิตวัตถุดิบข้ันตน ซึ่งมีมูลคาทาง

เศรษฐกิจตํ่าและจากภาวะคุกคามจากการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราและปาลมนํ้ามันในภูมิภาคอื่น ๆ ของ

ประเทศ ประเทศในภูมิภาคอินโดจีนและประเทศจีนจํานวนมากสงผลกระทบตอปริมาณความตองการและ

ราคายางพาราและปาลมนํ้ามันจากประเทศไทยในอนาคต ดังนั้น การเพิ่มศักยภาพการแขงขันภาคเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีเปาหมายในการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้ 

ความกาวหนาของวิทยาการและเทคโนโลยีสงผลใหเกิดการวิจัยพัฒนาการเกษตรกวางขวางรวดเร็ว และ

ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมูลคาสินคาเกษตร และจังหวัดสุราษฎรธานี มีสถาบันการศึกษาในพื้นท่ี

สามารถวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสรางมูลคาแกผลผลิตทางการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและการ

บริหารจัดการดังนั้น การกําหนดเปาประสงคการพัฒนา “การเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของยางพาราและ

ปาลมนํ้ามันใหสูงขึ ้น” จึงเปนเปาหมายหลักในการพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนาที่มีจุดมุ งเนน ดังนี้ 

พัฒนาภาคการผลิตและอุตสาหกรรมยางพาราและปาลมนํ้ามันแบบครบวงจร (การผลิตการแปรรูป 

การตลาด) เพื่อเพิ่มมูลคาและศักยภาพในการแขงขัน ทิศทางของกระแสโลกที่การเพิ่มขึ ้นของจํานวน

ประชากรโลก ทําใหความตองการสินคาเกษตรและอาหารมีปริมาณสูงและผูบริโภคใหความสําคัญกับ

กิจกรรมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและสินคาเกษตรปลอดภัย  ดังนั้นจึงกําหนดเปาประสงคการพัฒนา “ไมผล 

สินคาประมง และผลิตภัณฑอาหารพื้นบาน มีคุณภาพและความปลอดภัยระดับมาตรฐาน” เปนเปาประสงค

หลัก โดยมีกลยุทธการพัฒนาที่มีจุดมุงเนน ดังนี้ สงเสริมและพัฒนายกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร (พืช/

ประมง/ปศุสัตว) โดยใชมาตรฐาน GAP ซึ่งเปนมาตรฐานระดับนานาชาติเปนมาตรการสําคัญ 

ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัว (GPP per capita) ป 2560  ของ

จังหวัดสุราษฎรธานี เทากับ 200,471 บาท ตอคนตอป เพิ่มขึ้นจาก 185,608 บาท ตอคนตอป เทากับ  

14,863  บาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 7.41  เปนลําดับท่ี 18 ของประเทศ  และเปนลําดับท่ี 4 ของภาคใตรองจาก

จังหวัดภูเก็ต  พังงา และกระบ่ี 
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ตารางท่ี 3 แสดงมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม จําแนกรายดาน/สาขาผลิตภัณฑ จังหวัดสุราษฎรธานี 

สาขาการผลิต มูลคา 

(ลานบาท) 

รอยละของมูลคา 

ผลิตภัณฑมวลรวม

จังหวัด 

ภาคเกษตร  47,266 22.40 

ดานการเกษตร (สาขาเกษตรกรรม การปาไมและการ

ประมง) 

47,266 22.40 

ภาคนอกเกษตร 163,781 77.60 

ดานการทําเหมืองแร และเหมืองหิน 3,262 1.55 

ดานอุตสาหกรรม   33,840 16.03 

ดานการไฟฟา กาซ ไอนํ้าและระบบปรับอากาศ 3,498 1.66 

ดานการจัดหานํ้า การจัดการและการบําบัดนํ้าเสียของเสียและ

ส่ิงปฏิกูล 

622 0.29 

ดานการกอสราง 3,749 1.78 

ดานการขายสง และการขายปลีกฯ 27,448 13.00 

ดานการขนสง และสถานท่ีเก็บสินคา 7,294 3.46 

ดานท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร   42,365 20.07 

ดานขอมูลขาวสารและการส่ือสาร 1,351 0.64 

ดานกิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย 9,951 4.71 

ดานกิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย  5,944 2.82 

ดานกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร และกิจกรรมทางวิชาการ  216 0.10 

ดานกิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน  2,172 1.03 

ดานการบริหารราชการ การปองกันประเทศ 

และการประกันสังคมภาคบังคับ  

8,361 3.96 

ดานการศึกษา  7,778 3.68 

กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห  4,417 2.09 

ดานศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ  510 0.24 

กิจกรรมและบริการดานอื่น  ๆ 1,003 0.47 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 211,048 100 

GPP Per capita (Baht) 200,471  

Population (1,000 Persons) 1,053  
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2.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 

 2.3.1 ปาไม 

จังหวัดสุราษฎรธานีมีเนื ้อที ่จํานวนทั ้งหมด 8,174,644.93 ไร มีพื ้นที่ปาซึ ่งกําหนดเปน 

ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 26 แหง เนื ้อที ่ 3,643,559 ไร และมีพื ้นที ่ปาอนุรักษซึ ่งสวนใหญทับซอนกับ 

พื้นท่ีปาสงวนแหงชาติ คือ อุทยานแหงชาติ จํานวน 5 แหง พื้นท่ีเตรียมการประกาศเปนอุทยานแหงชาติ จํานวน 

1 แหง เขตรักษาพันธสัตวปา จํานวน 4 แหง เขตหามลาสัตวปา จํานวน 2 แหง, สวนรุกขชาติ จํานวน 1 แหง ในป 

พ.ศ. 2562 มีเนื้อท่ีปาคงเหลือ 2,352,357.38 ไร คิดเปนรอยละ 28.79 ของเนื้อท่ีจังหวัด  

เมื่อแยกเปนรายจังหวัดในภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานี เปนจังหวัดที่มีเนื้อที่ปามากที่สุด 

จํานวน 2,352,357.38 ไร ซึ่งคิดเปนรอยละ 28.79 ของเนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัด จากขอมูลยอนหลัง 3 ป 

(พ.ศ. 2560-2562) พบวาพื้นท่ีปาไมของจังหวัดสุราษฎรธานีในป พ.ศ.2562 มีพื้นท่ีปาลดลง -1,055.34 ไร    

โดยมีคาเฉล่ียรอยละ -0.04 ของพื้นท่ีปาในป พ.ศ.2561 

    ตารางท่ี 4  การเปรียบเทียบขอมูลพื้นท่ีปาของจังหวัดสุราษฎรธานี ป พ.ศ. 2560-2562 

พื้นที่ปา (ไร) การเปลี่ยนแปลงไรรอยละ (+/-) 

ป พ.ศ. 2560 - 2561 ป พ.ศ. 2561 - 2562 ไร รอยละ 

2,353,412.71 2,352,357.38 -1,055.34 -0.04 

  ที่มา: สํานักงานจัดการที่ดิน  กรมปาไม 6 เมษายน 2564 

2.3.2 ทรัพยากรแร 

                     จังหวัดสุราษฎรธานี จัดเปนพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพมาก เพราะเปนแหลงของทรัพยากรแรและ

เช้ือเพลิงธรรมชาติท่ีหลากหลายท่ีสุดในกลุมพื้นท่ีภาคใตตอนบน มีแหลงแรเศรษฐกิจหลายชนิด ซึ่งกระจายอยู

เกือบทุกอําเภอ อาทิ ดีบุก แบไรต ยิปซั่ม พลวง เหล็กแดง ดินขาว หินคารบอเนต แหลงผลิตสําคัญอยูใน

อําเภอเวียงสระ บานนาสาร ดอนสัก กาญจนดิษฐ คีรีรัฐนิคม เมือง และพุนพิน ทําใหมีศักยภาพเปน 

แหลงสงแรออกไปพื้นท่ีอื่นท้ังในและตางประเทศ      

นอกจากสินแรตาง ๆ เหลานี้สุราษฎรธานียังมีแหลงเชื ้อเพลิงธรรมชาติ ไดแก ลิกไนต 

ปโตรเลียม ทั้งนํ้ามันดิบ และกาซธรรมชาติทั้งในบริเวณนอกชายฝงดานอาวไทย และบนฝง โดยเฉพาะ 

แหลงปโตรเลียมนอกชายฝง 2 แหลง คือ แหลงนางนวล มีอัตราไหลสูง 10,000 บารเรลตอวันและ 

แหลงสุราษฎรธานี 2 มีอัตราการไหล 1,900 บารเรล 
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3. ขอมูลพื้นฐานดานการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับของจังหวัด 

3.1 ดานโอกาสทางการศึกษา 

3.1.1 จํานวนสถาบัน/สถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี 

           จังหวัดสุราษฎรธานีสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานีมีทั ้งสิ ้น 666 แหงจําแนกเปน

สถานศึกษาในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการจํานวน 614 แหง คิดเปนรอยละ 92.19 และสถานศึกษาสังกัด

หนวยงานอื่น ๆ 52 แหง คิดเปนรอยละ 7.81 

   นักเรียนนักศึกษาของสถาบันทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี มีจํานวนท้ังส้ินจํานวน 

222,395 คน จําแนกเปนนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 188,162 คน คิดเปน

รอยละ 84.61 นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

จํานวน 16,809 คนคิดเปนรอยละ 7.56 นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน 16,253 

คน คิดเปนรอยละ 7.31 นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ จํานวน 581 คน คิดเปน

รอยละ 0.26 นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 507 คน คิดเปนรอยละ 0.23 

นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 0.04 

   ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี มีจํานวนท้ังส้ิน

จํานวน 12,275 คน จําแนกเปนครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 11,451 คน คิด

เปน  รอยละ 93.29 นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  จํานวน 

724 คน คิดเปนรอยละ 5.89 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 51 คน คิดเปนรอย

ละ 0.41 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 0.40  

ตารางท่ี 5 จํานวนสถานศึกษา นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานีอัตราสวน

ครู:นักเรียน จําแนกตามสังกัด ปการศึกษา 2563 

สังกัด สถานศึกษา 

(แหง) 

นักเรียน 

(คน) 

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

(คน) 

อัตราสวน 

ครู:นักเรียน 

1.  กระทรวงศึกษาธิการ   614   188,162   11,451  1:16 

     1.1  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  103   50,095  2,071  1:24 

            1.1.1  สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน 

84 41,133 2,135 1:19 

                      - โรงเรียนเอกชนในระบบ

จังหวัดสุราษฎรธานี  

    

            1.1.2  สํานักงานสงเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 

สุราษฎรธานี 

19     8,962   n/a n/a 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

สังกัด สถานศึกษา 

(แหง) 

นักเรียน 

(คน) 

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

(คน) 

อัตราสวน 

ครู:นักเรียน 

     1.2  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 

499  123,994      9,005  1:14 

             1.2.1  สพป.สุราษฎรธานี เขต  1 119 26,028 1,897 1:14 

             1.2.2  สพป.สุราษฎรธานี เขต  2 180 30,776 2,422 1:13 

             1.2.3  สพป.สุราษฎรธานี เขต  3 154 27,346 2,044 1:13 

             1.2.4  สพม.สฎ ชพ (สุราษฎรธานี) 44 39,074 2,527 1:15 

             1.2.5  โรงเรียนสังกัดสํานัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษจังหวัดสุราษฎรธานี   

2 770 115 1:7 

     1.3  สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

12    14,073  375 1:38 

            1.3.1  วิทยาลัยอาชีวศึกษาของ

รัฐบาล 

8 12,084 274 1:44 

            1.3.2  วิทยาลัยอาชีวศึกษาของ

เอกชน 

  

4     1,989   101 1:20 

2.  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 4 581 49 1:12 

     - โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวน

ชายแดนจังหวัดสุราษฎรธานี 

4 581 49 1:12 

3.  สํานักนายกรัฐมนตรี 4 83 n/a n/a 

     - โรงเรียนสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดสุราษฎรธานี 

4 83 n/a n/a 

4.  กระทรวงมหาดไทย 40 16,253 n/a n/a 

     - โรงเรียนสังกัดองคการปกครองสวน

ทองถ่ิน 

40 16,253 n/a n/a 

5.  กระทรวงสาธารณสุข 1 507 51 1:10 

     - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัด 

สุราษฎรธานี 

1 507 51 1:10 

6.  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม 

3 16,809 724 1:23 

รวม  666   222,395    12,275 1:18 
ที่มา  ขอมูล EDU statistics ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

แผนภาพท่ี 1 จํานวนหองเรียนในสถานศึกษาระดับตาง ๆ ของจังหวัดสุราษฎรธานี 

 

10.2 ขอมูลปการศึกษาเฉลี่ย 

            ปการศึกษาเฉล่ีย หมายถึง จํานวนปท่ีไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือเทียบเทาของประชากร

โดยเฉลี่ย ที่คํานวณแบบถวงนํ้าหนักีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย เปนตัวชี้วัดตามแผนการศึกษาแหงชาติ    

พ.ศ. 2560-2579 ที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาของรัฐบาล ที่สะทอนใหเห็นถึง

ศักยภาพและคุณภาพของรัฐบาลท่ีไดลงทุนและลดความเหล่ือมล้ําทางดานการศึกษาของประเทศตอการพัฒนาดาน

การศึกษาในกลุมวัยเรียนและนอกวัยเรียน ใหสอดคลองเหมาะสมกับชวงอายุและศักยภาพของผูเรียนท่ีแตกตางกัน 

โดยมีเปาหมายใหประชากรไทยไดรับการศึกษาสูงข้ึนอยางตอเนื่อง สําหรับดัชนีสําคัญท่ีเปนตัวช้ีวาประชากรของ

ประเทศไทยไดรับการศึกษาเพิ่มขึ ้นมากนอยเพียงใด พิจารณาไดจากจํานวนปที ่ไดรับการศึกษาโดยเฉลี่ยของ

ประชากรไทย ซึ่งจังหวัดสุราษฎรธานีไดผลการศึกษาปการศึกษาเฉล่ียของประชาชนในจังหวัดสุราษฎรธานี ดังนี้ 

ตารางท่ี 6  ปการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนในจังหวัดสุราษฎรธานี รวมชายหญิง จําแนกตามชวงอายุ            

ป 2560 - 2562 

ป พ.ศ. ชวงอายุ (ป) 

15 ปข้ึนไป 15 - 39 ป 40 - 59 ป 15 - 59 ป 60 ปข้ึนไป 

2560 8.4 9.8 7.8 8.9 5.7 

2561 8.52 9.53 8.51 9.09 5.85 

2562 8.67 10.02 8.50 9.36 5.62 
ที่มา : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คํานวณจากขอมูลตัวอยางของการสํารวจการทํางานของประชากรทั่วราชอาณาจักร รอบที่ 3 สํารวจโดย

สํานักงานสถิติแหงชาติ ขอมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 
 

กอนประถม, 1656, 

17%

ประถม, 4125, 43%
มัธยมตน, 1313, 14%

มัธยมปลาย, 773, 8%

ปวช., 309, 3%

ปวส., 145, 1%

อุดมศึกษา, 1362, 

14%

ก่อนประถม ประถม มธัยมตน้ มธัยมปลาย ปวช. ปวส. อดุมศกึษา



- 15 - 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

10.1.3 ขอมูลจํานวนนักเรียน/นักศึกษา ออกกลางคัน ปการศึกษา 2562ของจังหวัดสุราษฎรธานี 

 นักเรียน/นักศึกษา ออกกลางคัน ปการศึกษา 2562 ของสถาบันทางการศึกษาในจังหวัด     

สุราษฎรธานีระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีจํานวนทั้งสิ้น 10 คน จําแนกเปนมีปญหาการปรับตัว 5 คน คิด

เปนรอยละ 50.00 อพยพตามผูปกครอง 3 คน คิดเปนรอยละ 30.00 สมรส 1 คน คิดเปน รอยละ 10.00     

ตองคดี/ถูกจับ 1 คน คิดเปนรอยละ 10.00 เจ็บปวย/อุบัติเหตุ 1 คน คิดเปนรอยละ 10.00 

 

ตารางที่ 7 จํานวนนักเรียนออกกลางคัน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นท่ี

จังหวัดสุราษฎรธานี ระดับมัธยมศึกษาตอนตนจําแนกตามสังกัดแยกตามประเภทออกกลางคัน 

ประเภทออกกลางคัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สพป.1 สพป.2 สพป.3 สพม.สฎ.ชพ โรงเรียนสังกัด 

สศศ. 

รวม 

มีปญหาในการปรับตัว 0 1 0 4 0 5 

สมรส 0 0 0 1 0 1 

ตองคดี/ถูกจับ 0 0 0 0 0 0 

เจ็บปวย/อบุัติเหตุ 0 0 0 1 0 1 

หาเลี้ยงครอบครัว 0 0 0 0 0 0 

อพยพตามผูปกครอง 0 0 0 3 0 3 

ฐานะยากจน 0 0 0 0 0 0 

มีปญหาครอบครัว 0 0 0 0 0 0 

อายุนอกเกณฑ 0 0 0 0 0 0 

กรณีอื่น ๆ  0 0 0 0 0 0 

รวม 0 1 0 9 0 10 
ที่มา  ขอมูลระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียน (Data Management Center) ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 
 

 นักเรียน/นักศึกษา ออกกลางคัน ปการศึกษา 2562 ของสถาบันทางการศึกษาในจังหวัด     

สุราษฎรธานีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจํานวนทั้งสิ้น 13 คน จําแนกเปนมีปญหาการปรับตัว 4 คน      

คิดเปนรอยละ 30.76 สมรส 4 คน คิดเปนรอยละ 30.76 มีปญหาครอบครัว 3 คน คิดเปนรอยละ 23.08 

อพยพตามผูปกครอง 1 คน คิดเปนรอยละ 7.70 เจ็บปวย/อุบัติเหตุ 1 คน คิดเปนรอยละ 7.70 
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(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ตารางท่ี 8 จํานวนนักเรียนออกกลางคัน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                ในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จําแนกตามสังกัด 

                 แยกตามประเภทออกกลางคัน 

ประเภทออกกลางคัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สพป.1 สพป.2 สพป.3 สพม. สฎ.ชพ โรงเรียนสังกัด 

สศศ. 

รวม 

มีปญหาในการปรับตัว 0 2 0 2 0 4 

สมรส 0 0 0 4 0 4 

ตองคดี/ถูกจับ 0 0 0 0 0 0 

เจ็บปวย/อบุัติเหตุ 0 0 0 1 0 1 

หาเลี้ยงครอบครัว 0 0 0 0 0 0 

อพยพตามผูปกครอง 0 0 0 1 0 1 

ฐานะยากจน 0 0 0 0 0 0 

มีปญหาครอบครัว 0 0 0 3 0 3 

อายุนอกเกณฑ 0 0 0 0 0 0 

กรณีอื่น ๆ  0 0 0 0 0 0 

รวม 0 2 0 11 0 13 
ที่มา  ขอมูลระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียน (Data Management Center) ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 

 

10.1.4 จํานวนนักเรียนจบช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 ของจังหวัดสุราษฎรธานี 

นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. มีจํานวน

ท้ังส้ิน  12,982 คน จําแนกเปนศึกษาตอจังหวัดเดิม สพท. เดิม 12,484 คน คิดเปนรอยละ 96.16 ศึกษาตอ

อื่น ๆ 619 คน คิดเปนรอยละ 4.77 ไมศึกษาตอ 114 คน คิดเปนรอยละ 0.88 ติดตามไมได 793 คน คิด

เปนรอยละ 6.11 

นักเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561 ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. มีจํานวนท้ังส้ิน  

10,126 คน จําแนกเปนศึกษาตอจังหวัดเดิม สพท. เดิม 6,892 คน คิดเปนรอยละ 68.06 ศึกษาตออื่น ๆ 

745 คน คิดเปนรอยละ 7.35 ไมศึกษาตอ 111 คน คิดเปนรอยละ 1.10 ติดตามไมได 634 คน คิดเปนรอย

ละ 6.26 

นักเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. มีจํานวนท้ังส้ิน  

6,037 คน จําแนกเปนศึกษาตอจังหวัดเดิม สพท. เดิม 4,442 คน คิดเปนรอยละ 73.58 ศึกษาตออื่น ๆ 

619 คน คิดเปนรอยละ 10.25 ไมศึกษาตอ 114 คน คิดเปนรอยละ 1.88 ติดตามไมได 793 คน คิดเปน

รอยละ 13.13 
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3.2 ดานคุณภาพทางการศึกษา 

นิยามศัพทเฉพาะ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) 

หมายถึง การทดสอบเพื่อวัดความรูและความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 6 ตามมาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ใน 4 กลุม

สาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) กลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา V-NET (Vocational National ducational 

Test) หมายถึง การทดสอบเพื่อวัดความรูและความคิดของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปที ่ 3      

(ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปท่ี 2 (ปวส.2) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 

2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

การทดสอบการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET (Non-Formal National Education Test) หมายถึง 

การทดสอบเพื่อวัดความรูใหแกนักเรียนท่ีกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 ท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 

และภาคเรียนท่ี 2 ของปการศึกษา 

 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานพระพุทธศาสนา B-NET (Buddhism National Educational 

Test ) หมายถึง การทดสอบเพื่อวัดความรูและความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 ในวิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวิชาวินัย 
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สวนท่ี 2 

บริบทท่ีเก่ียวของดานการศึกษา 
 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจาย

ประจําป) จังหวัดสุราษฎรธานี ไดนําบริบทที่เกี่ยวของดานการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี มาเชื่อมโยงกับ

อํานาจหนาที ่ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีและกําหนดเปนกรอบแนวทางในการจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โดยมีรายละเอียดบริบทท่ีเกี่ยวของดานการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี ตามหัวขอดังนี้  

 1. พระบรมราโชบายดานการศึกษา   

 2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

 3. ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  

 4. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

 5. แผนการปฏิรูปประเทศ  

 6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564    

 7. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  

 8. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  

 9. นโยบายความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564)  

 10. เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  

 11. 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเรงดวน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 12. แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 

 13. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 14. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค  

  15. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี 
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1. พระบรมราโชบายดานการศึกษา   

 พระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 

การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน 

  1. มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

   1) มีความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง 

   2) ยึดมั่นในศาสนา 

   3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย 

   4) มีความเอื้ออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน 

  2. มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง – มีคุณธรรม 

   1) รูจักแยกแยะส่ิงท่ีผิด – ชอบ / ช่ัว – ดี 

   2) ปฏิบัติแตส่ิงท่ีชอบ ส่ิงท่ีดีงาม 

   3) ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ส่ิงท่ีช่ัว 

   4) ชวยกันสรางคนดีใหแกบานเมือง 

  3. มีงานทํา – มีอาชีพ 

   1) การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝกฝนอบรมในสถานศึกษาตองมุงใหเด็กและ

เยาวชน รักงาน สูงาน ทําจนงานสําเร็จ 

   2) การฝกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ตองมีจุดมุงหมายใหผูเรียนทํางานเปน

และมีงานทําในท่ีสุด 

   3) ตองสนับสนุนผูสําเร็จหลักสูตรมีอาชีพมีงานทํา จนสามารถเล้ียงตัวเองและครอบครัว 

  4. เปนพลเมืองดี 

   1) การเปนพลเมืองดี เปนหนาท่ีของทุกคน 

   2) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการ ตองสงเสริมใหทุกคนมีโอกาส 

ทําหนาท่ีเปนพลเมืองดี 

   3) การเปนพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะทําเพื่อบานเมืองไดก็ตองทํา” เชน งานอาสาสมัคร 

งานบําเพ็ญประโยชน งานสาธารณกุศล ใหทําดวยความมีนํ้าใจ และความเอื้ออาทร 
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2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเปนกฎหมายหลักในการปกครอง

ประเทศ มีประเด็นสําคัญที่เกี ่ยวกับการจัดการศึกษา การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและ 

การเขารับบริการการศึกษาของประชาชน ไดแก 

หมวดหนาท่ีของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหนาท่ีเขารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 

 หมวดหนาท่ีของรัฐ มาตรา 54 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป 

ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายรัฐตองดําเนินการใหเด็ก

เล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม 

และสติปญญา ใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามา 

มีสวนรวมในการดําเนินการดวยรัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการใน 

ระบบตาง ๆ รวมทั้งสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิตและจัดใหมีการรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดําเนินการ กํากับ สงเสริมและ

สนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษา

แหงชาติซึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติและการดําเนินการและ

ตรวจสอบการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวยการศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียน 

ใหเปนคนดี มีวินัยภูมิใจในชาติ สามารถเชี ่ยวชาญไดตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอ

ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับ การดูแลและพัฒนาตาม 

วรรคสอง หรือใหประชาชนไดรับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับ

การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตนใหจัดตั้งกองทุนเพื่อใชในการชวยเหลือ 

ผูขาดแคลนทุนทรัพย เพื ่อลดความเหลื่อมลํ้า  ในการศึกษาและเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพครู  โดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณใหแกกองทุนหรือใชมาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมท้ัง 

การใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุนไดรับประโยชนในการลดหยอนภาษีดวย ทั้งนี ้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ซึ่งกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองกําหนดใหการบริหารจัดการกองทุนเปนอิสระและกําหนดใหมีการใชจาย

เงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 

 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศในดานการศึกษาใหเกิดผล

ดังตอไปนี้ 

(1) ใหสามารถเริ ่มดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา                  

ตามมาตรา 54 วรรคสอง เพื่อใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา

ใหสมกับวัยโดยไมเก็บคาใชจาย 

 (2) ใหดําเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ใหแลวเสร็จภายใน

หนึ่งป นับต้ังแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 
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 (3) ใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารยใหได      

ผู มีจิตวิญญาณแหงความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับ

ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ                 

ผูประกอบวิชาชีพครู 

 (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัด      

และปรับปรุงโครงสรางหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยสอดคลองกันท้ังในระดับชาติ      

และระดับพื้นท่ีดังกลาว 

 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ.ดานการศึกษาใหมี

คณะกรรมการท่ีมีความเปนอิสระคณะหนึ่ง ท่ีคณะรัฐมนตรีแตงต้ังดําเนินการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะ

และรางกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการ 
 

3. ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  

คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ป โดยกําหนด

วิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตร ดังนี้  

 วิสัยทัศน  

 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

ความมั่นคง หมายถึง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง                        

ท้ังภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจก

บุคคลและมีความมั ่นคงในทุกมิติ ทั ้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ ่งแวดลอม และการเมือง  

เชน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย

ทรงเปนพระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยว

จิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีมั่นคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใส

ตามหลักธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน 

มีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที ่มั ่นคง พอเพียงกับ 

การดํารงชีวิตมีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และนํ้า มีที ่อยู อาศัย และ 

ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

 ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน 

จนเขาสู กลุ มประเทศรายไดสูง ความเหลื ่อมลํ ้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู ดีม ี สุข 

ไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวน  

มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจ 
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ในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงข ันก ับประเทศตาง ๆ                   

ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ เพื่อใหสามารถสรางรายไดทั ้งจากภายในและภายนอกประเทศ 

ตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพื่อใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงไป 

และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟน

กับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื ่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต 

การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพื่อใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณในทุน 

ที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื ่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เปน

เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนใหเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใช การรักษาและ

การฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอ

ส่ิงแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึน

และสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน

สวนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ งประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ

ประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา

อยางสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 

โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ

พัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน

หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและ        

ความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม และมีภาครัฐ             

ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 

ประกอบดวย  

 1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

   2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 

   3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

   4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

   5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

   6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ  
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  ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) มี 6 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั ่นคง

ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย 

และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี     

และระบบฐานขอมูลขนาดใหญ ใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุก

ระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึน

ในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการท้ังกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรท่ีไมใชรัฐ 

รวมถึงประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ ท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออํานวยประโยชนตอการ

ดําเนินการของยุทธศาสตรชาติดานอื่น  ๆใหสามารถขับเคล่ือนไปไดตามทิศทางและเปาหมายท่ีกําหนด 
 

  2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่ม ุงเนน                  

การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก  

  1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถี

ชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอื่น 

ๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลก

สมัยใหม 

  2) “ปรับปจจุบัน” เพื ่อปูทางสู อนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานของประเทศ 

ในมิติตาง ๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัลและการ

ปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 

  3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม 

รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับอนาคต บน

พื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทย

สามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนใน เวทีโลก ควบคูไปกับการ

ยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพิ่มข้ึนของคนช้ันกลางและลดความเหล่ือมล้ําของคนในประเทศไดใน

คราวเดียวกัน 

 3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมาย                   

การพัฒนาที ่สําคัญเพื ่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทย 

มีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ 

รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ       

มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ

ภาษาทองถ ิ ่น ม ีน ิส ัยร ักการเร ียนร ู และการพัฒนาตนเองอยางต อเน ื ่องตลอดช ีว ิตส ู การเปน 
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คนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตาม 

ความถนัดของตนเอง 

 4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมาย 

การพัฒนาที่สําคัญที่ใหความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน 

ทองถิ่น มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการรวมคิด รวมทําเพื่อสวนรวม  

การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสราง                  

ความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทย ท้ังในมิติสุขภาพ 

เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทําประโยชนแกครอบครัว 

ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปน

ธรรมและท่ัวถึง 

 5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติดาน สังคม 

เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันท้ังภายในและภายนอก

ประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นท่ีเปนตัวต้ังในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของ

ไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดโดยเปนการดําเนินการ บนพื้นฐาน 

การเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสราง

สมดุลท้ัง 3 ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง 

  6. ย ุทธศาสตร ชาต ิด านการปร ับสมดุลและพ ัฒนาระบบการบร ิหารจ ัดการภาครัฐ  

มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน

สวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐที่ทําหนาท่ี        

ในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่ม ีการแขงขันมีขีดสมรรถนะสูงยึดหลักธรรมาภิบาล                 

ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัยและพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอ

การเปล่ียนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการ

ทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ัง มีลักษณะเปด

กวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน           

ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยม ความซื่อสัตยสุจริต       

ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ ้นเชิง นอกจากนั้น 

กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปนมีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการ

ลดความเหลื่อมลํ้าและเอื ้อตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรม มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม          

ไมเลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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 4. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ตามพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติวา เมื่อมีพระบรมราชโองการ 

ประกาศใชยุทธศาสตรชาติแลว ใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติแตละดานจัดทําแผนแมบทเพื่อบรรลุ

เปาหมายตามที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ เสนอคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอตอ

คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนแมบทเพื ่อบรรลุเปาหมายตามที ่ก ําหนดไว                          

ในยุทธศาสตรชาติ มีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐที่เกี ่ยวของจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมท้ัง 

การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปตองสอดคลองกับแผนแมบทดวย โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ประกอบดวย 6 ดาน 23 ประเด็น ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง  

  1) แผนแมบทประเด็นความมั่นคง 

  2) แผนแมบทประเด็นการตางประเทศ 

 2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

  3) แผนแมบทประเด็นการพัฒนาการเกษตร 

  4) แผนแมบทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

5) แผนแมบทประเด็นการทองเท่ียว 

6) แผนแมบทประเด็นการพัฒนาพื้นท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ 

7) แผนแมบทประเด็นโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล 

   8) แผนแมบทประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหมและวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม 

     9) แผนแมบทประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

          23) แผนแมบทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

  10) แผนแมบทประเด็นการปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม 

  11) แผนแมบทประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

  12) แผนแมบทประเด็นการพัฒนาการเรียนรู 

  13) แผนแมบทประเด็นการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี      

     14) แผนแมบทประเด็นการพัฒนาศักยภาพการกฬีา 

 4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   

  15) แผนแมบทประเด็นการเสริมสรางพลังทางสังคม 

    16) แผนแมบทประเด็นการพัฒนาความเสมอภาค และสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
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                    17) แผนแมบทประเด็นการสรางหลักประกันทางสังคม 

 5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

     18) แผนแมบทประเด็นการสรางการเติบโตอยางยั่งยืน 

     19) แผนแมบทประเด็นการบริหารจัดการนํ้าท้ังระบบ 

    6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  20) แผนแมบทประเด็นการพัฒนาการบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 

                     21) แผนแมบทประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                     22) แผนแมบทประเด็นการพัฒนากฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
 

5. แผนการปฏิรูปประเทศ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กําหนดใหรัฐจัดใหมียุทธศาสตรชาติ เพื่อเปน

เปาหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 กําหนดใหทําการปฏิรูป

ประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสูประเทศที่ม ีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอยางยั ่งยืน  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และ 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยจะตองดําเนินการปฏิรูปอยางตอเนื่องในชวงหาปขางหนา เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนการปฏิรูปแตละดาน คือ 1) ดานการเมือง 2) ดานการบริหารราชการแผนดิน 

3) ดานกฎหมาย 4) ดานกระบวนการยุติธรรม 5) ดานเศรษฐกิจ 6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ ่งแวดลอม 7) ดานสาธารณสุข 8) ดานสื ่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ดานสังคม  

10) ดานพลังงาน 11) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีประเด็นท่ีเกี่ยวของ

กับภารกิจของหนวยงานทางการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 7 ดาน ดังนี้ 

 1. แผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง 

    การธํารงไวซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ที่มีความมั่นคง มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กอใหเกิดประโยชนสุขแกประเทศชาติ 

บานเมืองและประชาชน สรางการมีสวนรวม รู จักยอมรับความเห็นที ่แตกตางกัน พรรคการเมือง 

ดําเน ินกิจกรรมโดยเปดเผยและตรวจสอบไดและพัฒนาเปนสถาบันทางการเม ืองของประชาชน  

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบตอประชาชนในการปฏิบัติ

หนาที่ของตน และสรางใหเกิดการแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี โดยมีเปาหมาย 

และประเด็นการปฏิรูปท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานทางการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี ดังนี้ 

  เปาหมายที่ 1 ใหประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี ่ยวกับการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดท้ัง                   
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การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ รู จ ักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกตางกัน และ 

ใหประชาชนใชสิทธิเลือกต้ังและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงําไมวาดวยทางใด 

   ประเด็นปฏิรูปที่ 1 การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีสวนรวมของ

ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

    พันธกิจที่ 1 การใหการศึกษาและเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง                     

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของพลเมือง 

     กลยุทธ ท ี ่  1 การใหการศึกษาและเสร ิมสร างว ัฒนธรรมทางการเม ือง 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของพลเมือง 

     กลยุทธท่ี 2 จัดใหมีการใหความรูทางดานการเมืองการปกครอง (Political Education)  

วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯ          

 2. แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน 

  เปาหมายปรับเปลี่ยนภาครัฐ สูการเปน “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน” ตามยุทธศาสตรชาติ 

ที ่ย ึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการของประชาชน อันจะสงผลใหภาครัฐไดรับ 

ความเชื ่อถือไววางใจจากประชาชน (Public Trust)  แผนปฏิรูประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน

กําหนดประเด็นปฏิรูปไว 6 ประการ และกําหนดกลยุทธ แผนงาน ไวในแตละประเด็นปฏิรูป ในสวนของ

หนวยงานทางการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานีเกี่ยวของอยู 2 ประเด็นปฏิรูป 

  ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 : ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน กาวสูรัฐบาลดิจิทัล  

   กลยุทธท่ี 2 นําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 

    แผนงานท่ี 1 การพัฒนาหรือนําระบบดิจิทัลมาใชปฏิบัติงานและการบริหารราชการ 

     เปาหมาย : หนวยงานภาครัฐสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชงาน 

      กิจกรรม : พัฒนาหรือนําระบบดิจิทัล เพื่อรองรับทํางานตามภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 

      กิจกรรม  : พัฒนาหรือนําระบบดิจิทัล เพื่อรองรับงานพื้นฐานของหนวยงาน  

เชน งานสารบรรณ งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบรหิารบุคคล เปนตน 

    กลยุทธท่ี 3 บูรณาการขอมูลของหนวยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผนดิน 

    แผนงานท่ี 1 การปรับปรุงพัฒนาการจัดทํา รวบรวมและวิเคราะหขอมูลดิจิทัล 

ของหนวยงานภาครัฐ   

       เปาหมาย : หนวยงานภาครัฐมีการจัดทําขอมูลสําคัญตามมาตรฐานท่ีกําหนด  

และเช่ือมโยงขอมูลกับหนวยงานภายนอกได 

      กิจกรรม : จัดทําชุดขอมูลสําคัญของหนวยงานใหอยูในรูปแบบดิจิทัลที่เปนไป

ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
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     เปาหมาย :  ผูบริหารระดับสูงมีขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน ทันสมัย สําหรับใชในการ

ตัดสินใจและการบริหารราชการแผนดิน 

      กิจกรรม :  เชื ่อมโยงขอมูลสําคัญของตนเขาสู ศูนยขอมูลกลางภาครัฐ 

เพื ่อใหผู บริหารระดับสูงสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและการบริหารราชการแผนดินไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

    แผนงานที่ 3 สนับสนุนใหนําขอมูลไปใชประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน 

การบริการประชาชน และการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

     เป าหมาย :  บุคลากรภาคร ัฐม ีสมรรถนะด านการบร ิหารจ ัดการข อมูล                         

การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 

      กิจกรรม : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในดานการบริหารจัดการขอมูล

การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลและการใชประโยชนรวมกัน 

  ประเด็นปฏิรูปท่ี 3 : โครงสรางภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวไดเร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

   กลยุทธที ่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/

ละลายความเปนนิติบุคคลของกรม 

    แผนงานท่ี 1 การดําเนินการจัดทําแผนปฏิรูปองคการ 

        เปาหมาย : สวนราชการมีการจัดทําแผนปฏิรูปองคการ โดยมีการทบทวน               

4 ดาน ไดแก โครงสราง กระบวนงาน บุคลากร และกฎหมาย 

      กิจกรรม : การดําเนินการจัดทําแผนปฏิรูปองคการ 

    แผนงานท่ี 2 การปฏิรูประบบราชการ (Government Reform) 

     เปาหมาย : ปรับปรุงประสิทธภิาพการบรกิารภาครัฐ 

      กิจกรรม : การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) 

 3. แผนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย 

  กฎหมายเปนเครื่องมือสนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศใหทันตอ  

การพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน เปนธรรม และขจัดความเหล่ือมล้ําในสังคม โดยมีเปาหมายและประเด็น           

การปฏิรูปท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานทางการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี ดังนี้ 

  เปาหมายท่ี 1 มีกลไกใหการออกกฎหมายเปนกฎหมายท่ีดีและเทาท่ีจําเปน รวมท้ังมีกลไก 

ในการทบทวนกฎหมายท่ีมีผลบังคับแลวเพื่อใหสอดคลองกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย 

   ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 : มีกลไกใหการออกกฎหมายเปนกฎหมายท่ีดีและเทาท่ีจําเปน  

รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมาย ที่มีผลบังคับแลวเพื่อใหสอดคลองกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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    กิจกรรม จัดทํากฎหมายเพื่อกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดทํารางกฎหมายการ

กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการตรวจสอบความจําเปนในการ ตรากฎหมาย การรับฟงความคิดเห็นของ 

ผูเกี่ยวของ การวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย เพื่อเปนหลักเกณฑประกอบการจัดทําราง

กฎหมายรวมท้ังกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับแลว 

 6. แผนการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมไดร ับการรักษา ฟ นฟ ูให สมบูรณและยั ่งยืน 

เปนรากฐานในการพัฒนาประเทศอยางสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม มีการใชประโยชน

ทรัพยากรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสังคม เกิดความสมดุลระหวางการคุมครองรักษาและการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน รวมท้ังมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีสวนรวม

ของภาคสวนตาง ๆ โดยมีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี ่ยวของกับหนวยงานทางการศึกษาของ

จังหวัดสุราษฎรธานี ดังนี้ 

  เปาหมายท่ี 1 ระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหลงกําเนิดมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมและคุณภาพชีวิตท่ีดีสําหรับประชาชน 

   ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 : เสริมสรางระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหลงกําเนิดใหมีประสิทธิภาพ 

    กิจกรรม  ใหความรูและทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัดแยกขยะแตละ

ประเภท รวมท้ังผนวกความรูเรื่องการคัดแยกขยะเขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 

 8. แผนการปฏิรูปประเทศดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  การสรางดุลยภาพระหวางเสรีภาพของการทําหนาที ่ของสื ่อบนความรับผิดชอบกับ 

การกํากับท่ีมีความชอบธรรม และการใชพื้นท่ีดิจิทัลเพื่อการส่ือสารอยางมีจรรยาบรรณ ดํารงรักษาเสรีภาพ

ของการแสดงออก การรับรู ของประชาชน ดวยความเชื ่อวาเสรีภาพของการสื่อสาร คือ เสรีภาพของ

ประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย ส่ือเปนโรงเรียนของสังคม ในการใหความรูแกประชาชน ปลูกฝง

วัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝงทัศนคติท่ีดี โดยมีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูปท่ีเกี่ยวของกับหนวยงาน

ทางการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี ดังนี้ 

  เปาหมาย  

   1. การมุงเนนการสรางดุลยภาพระหวางเสรีภาพของการทําหนาท่ีของส่ือบนความรับผิดชอบ

กับการกํากับที่มีความชอบธรรม และการใชพื้นที่ดิจิทัล เพื่อการสื่อสารอยางมีจรรยาบรรณดํารงรักษา

เสรีภาพของการแสดงออก การรับรูของประชาชนดวยความเชื่อวาเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพของ

ประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย 

   2. ส่ือเปนโรงเรียนของสังคม ในการใหความรูแกประชาชน ปลูกฝงวัฒนธรรมของชาติ 

และปลูกฝงทัศนคติท่ีดี 

   ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 การปฏิรูปการรูเทาทันส่ือของประชาชน 
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    กิจกรรม การจัดสัมมนาเรื่อง “การรูเทาทันส่ือ” ในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัย

และในสถานท่ีสาธารณะสําหรับกลุมเปาหมายท่ีอยูนอกสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด

อยางตอเนื่อง      

 9. แผนการปฏิรูปประเทศดานสังคม 

  คนไทยมีหลักประกันทางรายไดในวัยเกษียณที่เพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ

และมีการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมไปสูการมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ ้น สังคมไทยเปนสังคมแหงโอกาสและ 

ไมแบงแยก ภาครัฐมีขอมูลและสารสนเทศดานสังคมท่ีบูรณาการทุกหนวยงานและเปดโอกาสใหประชาชน

สามารถเขาถึงได และใหชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการชุมชนไดดวยตนเอง  

โดยมีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูปท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานทางการศึกษาของจังหวัดตาก ดังนี้ 

   เปาหมาย คนไทยมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปสูการมีจิตสาธารณะเพิ่มข้ึน  

    ประเด็นการปฏิรูปท่ี 5 การมีสวนรวม การเรียนรู การรับรูและการสงเสริมกิจกรรมทางสังคม 

       กิจกรรม สรางพลังแผนดิน 
 

 11. แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับการทุจริต มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการของหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน และยกระดับการบังคับใชมาตรการทางวินัยและกฎหมายตอเจาพนักงานของรัฐ  

โดยมีเปาหมายและประเด็นการปฏิรูปท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานทางการศึกษาของจังหวัดตาก ดังนี้ 

  เปาหมาย ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions  

Index : CPI) อยูใน 20 อันดับแรกของโลกในป 2579 

   ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 ดานการปองกันและเฝาระวัง 

     กลยุทธที ่ 1 เร งสรางการรับรู และจิตสํานึกของประชาชนในการตอตาน                          

การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

      กิจกรรม  สรางทัศนคติ ความรูและปลูกฝงเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ

ใหรังเกียจการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอรรัปช่ันตอประเทศชาติ 

   ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2 ดานการปองปราม 

     กลยุทธท่ี 2 ใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูบังคับบัญชา                  

มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ 

เปนตัวอยางในการบริหารงานดวยความซื ่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปลอยปละละเลยไมดําเนินการ 

ใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดอาญา 

      กิจกรรม  ปลุกจิตสํานึกใหเจาหนาที ่ของรัฐมีคุณธรรม ความซื ่อตรง 

(Integrity) โดยเนนความซื่อตรงตอหนาที่ (ซื ่อสัตยสุจริตตามเปาหมายอยางดีที ่สุด) และซื่อตรงตอ

ประชาชน 
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(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

     กลยุทธที ่ 3 เสริมสรางหนวยงานตรวจสอบภายในใหเปนกลไกอิสระและ                       

มีการเฝาระวังการทุจริตในหนวยงาน 

      กิจกรรม  วางระบบการประเมินความเส่ียงตอการทุจริตประพฤติมิชอบใน

สวนราชการเปนประจําทุกป และรายงานผลการปฏิบัติตอผูบังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาท่ีกําหนด          

     กลยุทธท่ี 4 ทําใหการใหสินบนแกเจาหนาท่ีของรัฐเปนเรื่องท่ีนารังเกียจไมพงึ กระทํา 

      กิจกรรม  พัฒนาแนวทางการกําหนดมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

เพื ่อใชในองคกรภาครัฐและเอกชนในการปองกัน การใหสินบนและการเรียกรับสินบนของเจาหนาที่ของรัฐ                                                                   

ในทุกรปูแบบ 

 นอกจากนี้จากแนวทางการสนับสนุนจังหวัดในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร แผนการปฏิรูป

ประเทศ การพัฒนาจังหวัดระดับพื้นท่ี ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0505/ว 135 ลงวันท่ี 

27 มีนาคม 2563  สาระสําคัญ ระบุ “คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการสนับสนุนจังหวัดในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และทิศทางการพัฒนาจังหวัดในระดับพื้นท่ี โดยใหหนวยงานของรัฐท่ี

ปฏิบัติงานในจังหวัดที่จะดําเนินการหรือปฏิบัติงานใด ๆ  ที่อาจมีผลกระทบตอประชาชนในพื้นท่ีแจงใหผูวา

ราชการจังหวัดทราบกอน ที่จะดําเนินการในทุกเรื่อง โดยเปนไปตาม 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และที่แกไขเพิ่มเติม  มาตรา 57(4) กําหนดใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจและ

หนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใชราชการสวนภูมิภาคของขาราชการซึ่งประจําอยูในจังหวัดนั้น ให

ปฏิบัติราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั ่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของ

คณะรัฐมนตรี หรือการส่ังการของนายกรัฐมนตรีไวช่ัวคราวแลวรายงาน กระทรวง ทบวง กรมท่ีเกี่ยวของ  และ 

 มาตรา 57 (8) กําหนดใหผูวาราชการาจังหวัดมีอํานาจและหนาท่ีกํากับการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานองคการ

ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ใหมีอํานาจทํารายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของ

องคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจตอรัฐมนตรีเจาสังกัดองคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ และพระราช

กฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 10 (3) (4) และ (5) 

กําหนดใหผูแทนหัวหนาสวนราชการท่ีมีสํานักงานอยูในจังหวัด ไมวาจะมีฐานะเปนราชการบริหารสวนภูมิภาค

หรือราชการบริหารสวนกลาง ผูแทนรัฐวิสาหกิจท่ีดําเนินกิจการอยูในจังหวัด และผูแทนหัวหนาหนวยงานอื่น

ของรัฐที่มีสํานักงานอยูในจังหวัด เปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)  

ซึ่งขอเสนอแนวทางการสนับสนุนจังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรขาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และ 

ทิศทางการพัฒนาจังหวัดในระดับพื้นท่ี เพื่อเปนการวางแนวทางการกํากับดูแลการปฏิบัติราชการ หรือกํากับ

การปฏิบัติหนาที่หนวยงานของรัฐที่ปฏิบัติงานในจังหวัด ตามมาตรา 57(4) และ (8) แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหาราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือ

ประทับ ศธ.ท่ี 02136/ว6569 วันท่ี 22 เมษายน 2563) ดังนี้ 
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(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 1) ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีคําส่ังการเปนหนังสือใหหัวหนาหนวยงานของรัฐท่ีปฏิบัติงาน

ในจังหวัดดําเนินกิจการหรือปฏิบัติงานในพื้นท่ีจังหวัดใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 

ทิศทางการพัฒนาของจังหวัด ตามท่ีผูวาราชการจังหวัดส่ังการหรือมอบหมายอยางเครงครัด 

 2) ใหหนวยงานของรัฐที่ปฏิบัติงานในจังหวัดที่จะดําเนินกิจการหรือปฏิบัติงานใด ๆ ที่อาจมี

ผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ และตองแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบกอนดําเนินการในทุกเรื่อง และ 

ในกรณีที ่ผู วาราชการจังหวัดเห็นวาการดําเนินการดังกลาวอาจมีผลกระทบตอแผนการพัฒนาจังหวัด  

ใหหารือกับหัวหนาหนวยงานของรัฐโดยเร็ว เพื่อรวมกันกําหนดแนวทางการดําเนินการท่ีเหมาะสม 
 

6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี12 พ.ศ. 2560-2564 สําหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป ซึ่งเปน

การแปลงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป สู การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพื ่อเตรียมความพรอมและ

วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศที ่พัฒนาแลว มีความมั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน  

ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการท่ีสําคัญ คือ  

 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื ่อใหเกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ                      

อยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ มกันและการบริหารจัดการความเสี ่ยงที ่ ดี  

ซึ่งเปนเงื ่อนไขที่จําเปนสําหรับการพัฒนาที่ยั ่งยืนซึ ่งมุ งเนนการพัฒนาคน มีความเปนคนที่สมบูรณ 

สังคมไทยเปนสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปดโอกาสใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และ 

อยูรวมกัน อยางสมานฉันท 

 2) ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”มุงสรางคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สําหรับคนไทย 

พัฒนาคนใหมีความเปนคนที่สมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี 

รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ

อยางมีคุณภาพ รวมถึงการสรางคนใหใชประโยชนและอยูกับสิ ่งแวดลอมอยางเกื้อกูล อนุรักษ ฟ นฟู 

ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางเหมาะสม 

 3) ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทย               

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564 วิสัยทัศน “ประเทศไทย                           

มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

 4) ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทย ป 2579” ที ่เปนเปาหมายในยุทธศาสตร ชาติ  

ระยะ 20 ป มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา 

ควบคูกับกรอบเปาหมายท่ียั่งยืน (SDGs)  
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(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

 5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมลาและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 

จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” 

 6) ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์      

ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว”  

 วัตถุประสงค 

  1. เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยคานิยมท่ีดี 

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกง 

ท่ีมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

  2. เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง

ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็ง

พึ่งพาตนเองได 

  3. เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็ง

ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็ง

ของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และนํ้า 

  4. เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุน                         

การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

5. เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางาน                    

เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

6. เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ                    

การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม 

7. เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตาง ๆ ทั้งใน

ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทย 

มีบทบาทนําและสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ ท้ังใน

ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

 เปาหมายรวม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายรวมการพัฒนา

ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบดวย 

  1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที ่สมบูรณ มีว ิน ัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม 

บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื ่นรู  มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรู เทาทัน

สถานการณมีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม

ทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเปนไทย 
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  2 .  ความเหล ื ่อมล ํ ้ าทางด านรายได และความยากจนลดลง เศรษฐก ิจฐานราก 

มีความเขมแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคม 

ท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเปนธรรม  

  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจ                      

ฐานบริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดเล็กที่เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ 

มีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพิ่มสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ

ฐานความรูช้ันสูงใหมๆ ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการใหบริการ 

สูภูมิภาคเพื่อลดความเหล่ือมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

  4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตร                       

กับส่ิงแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และนํ้า  

 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของ

หนวยงานทางการศึกษาของจังหวัดตาก 9 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

  ยุทธศาสตรที ่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ใหความสําคัญกับ 

การวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เริ่มต้ังแตกลุมเด็กปฐมวัยท่ีตองพัฒนาใหมีสุขภาพกายและ

ใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู  และทักษะชีวิต เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ควบคู กับ 

การพัฒนาคนไทยในทุกชวงวัยใหเปนคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกท่ีดี

ตอสังคมสวนรวมมีทักษะความรู และความสามารถปรับตัวเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว  

บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เขมแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 

สถาบันชุมชน และภาคเอกชนท่ีรวมกันพัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเปนทุนทางสังคมสําคัญใน

การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม ใหความสําคัญกับ             

การดําเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมใหท่ัวถึงโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษาและสาธารณสุข 

รวมทั้งการปดชองวางการคุมครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเปนการดําเนินงานตอเนื ่องจากที ่ได

ขับเคล่ือนและผลักดันในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และมุงเนนมากข้ึนในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและ

การใชนโยบายแรงงานท่ีสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสรางรายไดสูงข้ึน และการสรางโอกาส

ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอยางย ิ ่งการสนับสนุนในเร ื ่องการสร างอาชีพ รายได และ 

ใหความชวยเหลือท่ีเช่ือมโยง การเพิ่มผลิตภาพสําหรับประชากรกลุมรอยละ 40 รายไดต่ําสุด ผูดอยโอกาส

สตรี และผูสูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดยอม วิสาหกิจชุมชนและ

วิสาหกิจเพื ่อสังคมการพัฒนาองคกรการเง ินฐานรากและการเขาถึงเง ินทุนเพื ่อสร างอาชีพ และ 
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การสนับสนุนการเขาถึงปจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเปนธรรม เปนตน และในขณะเดียวกันก็ตองเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใชงบประมาณเชิงพื้นท่ีและบูรณาการเพื่อการลดความเหล่ือมล้ํา 

  ยุทธศาสตร ท่ี  3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงข ันไดอย างย ั ่ งยืน 

เนนใหเศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคสงออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและ

เปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มข้ึน การลงทุนภาครัฐและ

เอกชน มีการขยายตัวอยางตอเนื่องและมาจากความรวมมือกันมากข้ึน ประชาชนและผูประกอบการเขาสูระบบ

ภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเนนให

เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอยางเขมแข็ง ภาคการเกษตรเนนเกษตรกรรมยั่งยืนและใหเกษตรกรมีรายได

เพิ่มข้ึน มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การทองเท่ียวสามารถทารายไดและแขงขันไดมากข้ึน วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และ 

ใชว ิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นกาวหนาที ่เขมขนมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  

การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของกําลังคน และความคิดสรางสรรคในการขยายฐานเศรษฐกิจ การพัฒนา

พื้นท่ีเศรษฐกิจใหมและการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเขากับการคาและ

การเตรียมความพรอมของภาคบริการใหสามารถรองรับการแขงขันท่ีเสรีข้ึน  

  ยุทธศาสตรที ่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอมเพื ่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ประเด็นทาทายที่ตองเรงดําเนินการในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดแก การสรางความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพส่ิงแวดลอม เพื่อสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและ

คุณภาพชีวิตของประชาชน เรงแกไขปญหาวิกฤติสิ ่งแวดลอมเพื ่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และ 

การบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปรงใสเปนธรรม สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับ

สิ ่งแวดลอมเปนวงกว างมากขึ ้นต องเร ง เตร ียมความพร อมในลดการปลอยกาซเร ือนกระจกและ 

เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมท้ังบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียง

ดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง

และยั่งยืน ใหความสําคัญตอการฟนฟูพื้นฐานดานความมั่นคงท่ีเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความเห็นตางทางความคิดและ

อุดมการณบนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขและการเตรียมการ

รับมือกับภัยคุกคามขามชาติซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยยะสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ ในระยะ 20 ปขางหนา 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ

ธรรมาภิบาลสังคมไทย เปนชวงเวลาสําคัญที่ตองเรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

อยางจริงจัง เพื ่อใหเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญที ่จะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในทุกดานให 
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ประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ 

ตรวจสอบไดอยางเปนธรรม และประชาชน มีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบ 

ที่เหมาะสม ระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อใหบรรลุตามกรอบเปาหมาย

อนาคตในป 2579 

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส มุงเนนการขยาย                

ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักและ

สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุมในสังคม สนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียน                 

อยางเปนระบบ โดยมีโครงขายเช่ือมโยงภายในประเทศท่ีสนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตาง ๆ                

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกํากับดูแลใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทฺธ ิภาพ      

การดําเนินการสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการพื้นฐาน และการคุมครองผูบริโภค การพัฒนา

อุตสาหกรรมตอเนื่องเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ และการพัฒนาผูประกอบการในสาขา    

โลจิสติกสและหนวยงานท่ีมีศักยภาพเพื่อไปทําธุรกิจในตางประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหความสําคัญ

กับการใชองคความรูทางวิทยาศาสตร ผลงานวิจัยและพัฒนา ความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและ

ความคิดสรางสรรคอยางเขมขนทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งใหความสําคัญกับ 

การพัฒนาสภาวะแวดลอมหรือปจจัยพื้นฐานท่ีเอื้ออํานวยท้ังการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา

บุคลากรวิจัย โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อชวยขับเคล่ือน

การพัฒนาประเทศใหกาวสูเปาหมาย  

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ ประเทศไทยตองใชประโยชน

จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นท่ี และการดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อเสริมจุดเดนในระดับภาค

และจังหวัดในการเปนฐานการผลิตและบริการท่ีสําคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมือง

จะเปนโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายไดของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองใหเปนเมือง

นาอยูและมีศักยภาพในการรองรับการคาการลงทุน รวมท้ังลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนา

ในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสูภูมิภาค นอกจากนี้ การเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยังเปนโอกาสในการเปดพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเชื่อมโยงการคาการลงทุนในภูมิภาคของไทย 

กับประเทศเพื่อนบานอีกดวย 
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7. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579  

  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เปนแผนที่วางกรอบเปาหมายและทิศทาง 

การจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาค          

ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนใหมีสมรรถนะ             

ในการท ํ า ง านท ี ่ สอดคล  อ งก ั บความต  อ งก ารของตลาดแรง ง านและการพ ัฒนาประ เ ทศ  

แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสําคัญในการจัดการศึกษาประกอบดวย  

หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเทาเทียม และท่ัวถึง 

(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวม

ของสังคม (All For Education) อีกท้ังยึดตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development 

Goals : SDGs 2030 )  ประ เด ็นภายในประเทศ (Local Issues)  อาท ิ  ค ุณภาพของคนช วงวัย  

การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศ ความเหล่ือมล้ําของการกระจายรายได และวิกฤติดานส่ิงแวดลอม 

โดยนํายุทธศาสตรชาติมาเปนกรอบความคิดสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรู ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพดํารงชีวิต                   

อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

 วัตถุประสงค 

  1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

  2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 

  3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี 

และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  4. เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมลํ้า

ภายในประเทศลดลง 

 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงานทางการศึกษา

ของจังหวัดตาก ท้ัง 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

  เปาหมาย 

  1. คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  2. คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นท่ีพิเศษไดรับ

การศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

  3. คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 
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  แนวทางการพัฒนา 

  1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ                         

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  2. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ

กิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

  3. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูงพื้นท่ี

ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม                

กลุมชน-ชายขอบ และแรงงานตางดาว) 

  4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม 

อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัตใิหม 

ภัยจากไซเบอร เปนตน 

 ยุทธศาสตรท ี ่  2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจ ัย และนวัตกรรมเพื ่อสราง                               

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

  เปาหมาย 

  1. กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและ                       

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

  2. สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ 

เปนเลิศเฉพาะดาน 

  3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่ม

ทางเศรษฐกิจ   

  แนวทางการพัฒนา 

  1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาดงานและ                      

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

  2. สงเสรมิการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 

  3. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและ

มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

  เปาหมาย 

  1. ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะ 

ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
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  2. คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ

มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 

  3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู ตามหลักสูตรได 

อยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 

  4. แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน และ

ประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 

  5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 

  6. ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล 

  7. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

  แนวทางการพัฒนา 

  1. สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 

  2. สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ใหมีคุณภาพ

มาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 

  3. สรางเสริมและปรับเปล่ียนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

  4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

  5. พัฒนาคลังขอมูล ส่ือ และนวัตกรรมการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

  6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

  7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

  เปาหมาย 

  1. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

  2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 

  3. ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน                       

เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 

  แนวทางการพัฒนา 

  1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 

  3. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเขาถึงได 
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 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาหมาย 

  1. คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 

  2. หลักสูตร แหลงเรียนรู  และสื ่อการเรียนรู ที ่สงเสริมคุณภาพชีว ิตที ่เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 

  3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร

กับส่ิงแวดลอม 

  แนวทางการพัฒนา 

  1. สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และ 

นําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 

  2. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และส่ือการเรียนรูตาง ๆ 

ท่ีเกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

  3. พัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร

กับส่ิงแวดลอม  

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

  เปาหมาย 

  1. โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจนและ

สามารถตรวจสอบได 

  2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 

  3. ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของ

ประชาชนและพื้นท่ี 

  4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ                         

ท่ีแตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ 

  5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม สรางขวัญ

กําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 

  แนวทางการพัฒนา 

  1. ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา 

  2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

  3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 



- 41 - 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

  4. ปรับปรุงกฎหมายเกี ่ยวกับระบบการเง ินเพื ่อการศึกษาที ่สงผลตอคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

  5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 

8. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  

  นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื ่อวันพฤหัสบดีท่ี  

25 กรกฎาคม 2562 โดยไดกําหนดนโยบายไว เปนนโยบายหลัก 12 ดาน และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง 

โดยมีนโยบายท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานทางการศึกษาของจังหวัดตาก ดังนี้    

 1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย   

    สถาบันพระมหากษัตริยมีความสําคัญยิ่งตอประเทศและประชาชนชาวไทย รัฐบาลถือเปน

หนาท่ีสําคัญท่ีจะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยและปกปองรักษาพระบรมเดชานุภาพ ดวยความจงรักภักดี 

ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายดําเนินการ ดังนี้  

    1.1 สืบสาน รกัษา ตอยอดศาสตรพระราชาและโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนหลักสําคัญในการบําบัดทุกข และบํารุงสุขใหประชาชน และ 

พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมท้ัง สงเสริมการเรียนรูหลักการทรงงาน การนํามาประยุกตใชใน

การปฏิบัติราชการและการพัฒนา ประเทศ เพื่อประโยชนในวงกวาง รวมทั้งเผยแพรศาสตรพระราชาและ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไปสูเวทีโลกเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาอยางยั่งยืน  

    1.2 สรางความตระหนักรู เผยแพร และปลูกฝงใหประชาชนมีความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง

และเปนจร ิงเก ี ่ยวก ับสถาบันพระมหากษัตร ิย และพระราชกรณียก ิจ เพ ื ่อประชาชน ตลอดจน 

พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยทุกพระองค เพื ่อกอใหเกิด การมีสวนรวมอยางถูกตองกับ 

การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในบริบทของไทย  

 2. การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  

    ปลูกจิตสํานึก เกียรติภูมิ และศักดิ ์ศรีความเปนชาติไทย การมี จิตสาธารณะและ 

การมีสวนรวมทําประโยชนใหประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติ  ความสามัคคีปรองดองและ 

ความเอื้อเฟอเผื่อแผระหวางกันของประชาชน  โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝงวินัยของคนในชาติ 

หลักคิดที่ถูกตอง สรางคานิยม “ประเทศไทยสําคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม  

ปรับสภาพแวดลอมทั ้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาใหเอื ้อตอการมีค ุณธรรม จริยธรรม และ 

จิตสาธารณะ   

 3. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม    

    รัฐบาลใหความสําคัญกับการสงเสริมใหสถาบันทางสังคมรวมปลูกฝงคานิยม และ

วัฒนธรรมที่ดี รวมทั้งการทํานุบํารุงศาสนา การอนุรักษ ฟ นฟู ศิลปวัฒนธรรมไทย และการยอมรับ 
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ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีที ่มีความหลากหลาย เพื่อสรางสังคมใหมีคุณภาพ คุณธรรม และอยูรวมกัน  

ไดอยางมีความสุข ดังนี้ 

    3.1 ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม กตัญู ความซื่อสัตย  

การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีสวนรวม ทําประโยชนใหประเทศ และเปนพลเมืองท่ีดี 

โดยสงเสริม  ใหสถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชนเปนฐานในการบมเพาะ สงเสริมใหภาคเอกชน 

ดําเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล ใหส่ือ มีบทบาทกระตุนและสรางความตระหนักในคานิยมท่ีดี รวมถึงผลิตส่ือ

ท่ีมีคุณภาพและมีความรับผิดชอบ และเปดพื้นท่ีสาธารณะใหประชาชนไดแสดงออกอยางสรางสรรค  

    3.2 สรางความรู ความเขาใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบาน 

ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ  และ ชาวตางชาติที ่ม ีความหลากหลาย  

ในลักษณะพหุสังคมที ่อยู รวมกัน โดยสนับสนุนการเรียนรู  ภาษาตางประเทศควบคูก ับการสงเสริม 

สรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรมท่ีเปนสากล เพื่อการเปน สวนหนึ่งของประชาคมโลก  

 4. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย   

    4.1 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม   

  4.1.1 สรางกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ ผู ประกอบการรายใหม                        

โดยการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเขาถึงเทคโนโลยี การวิจัย  และนวัตกรรม การปรับปรุงกฎระเบียบ

ใหเอื้อตอการพัฒนาผูประกอบการ การเขาถึงแหลงเงิน  การพัฒนาศูนยทดสอบหรือวจัิยและออกแบบท่ีได

มาตรฐานสากล และการใชสถาบันการศึกษาที่มีอยู ในพื้นที่มาสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่ม

คุณคาใหกับสินคาและบริการ  

  4.1.2 พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดลอมใหมีประสิทธิภาพในการสนับสนุน

ผูประกอบการ โดยการจัดทําแพลตฟอรมท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 

และกลุมวิสาหกิจเริ ่มตนในการสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑดวยการใชนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐาน การตลาด และการบัญชี เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบมเพาะผูประกอบการและสถาบันเฉพาะทางตาง ๆ 

ใหสามารถเปนกลไกหลักที่เขมแข็งในการรวมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาและบมเพาะศักยภาพ 

ผูประกอบการในการสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ  

 4.2 พัฒนาภาคการทองเท่ียว   

   สงเสริมใหเกิดการกระจายรายไดจากธุรกิจทองเท่ียวสูชุมชน โดยพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ

ใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหวางธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน และการพัฒนา

เชื ่อมโยงในเชิงกลุมพื้นที่ที ่มีศักยภาพ รวมทั้งพัฒนา ทักษะและองคความรูของทองถิ่น ชุมชน และ

สถาบันการศึกษา เพื่อสนับสนุนใหมีสวนรวม ในการพัฒนาและทําธุรกิจการทองเที่ยวในพื้นที่ใหมากข้ึน 

อาทิ การพัฒนายุวมัคคุเทศก  
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 4.3 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจยุคใหม   

  ดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงเขามาชวยบมเพาะผูประกอบการ ขนาดกลางและขนาดยอม                 

ยุคใหมของไทย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมขั้นสูง และเปดโอกาสใหผูประกอบการ                  

ขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหมของไทยสามารถทํางานรวมกับ นักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวจัิย

และพัฒนา ปจจัยแวดลอมอื่น ๆ ใหเอื้อตอการพัฒนา เทคโนโลยีข้ันสูง   

 5. การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก   

    รัฐบาลใหความสําคัญกับชุมชนในการนําความรูและทรัพยากรในพื้นที่ มาผลิตเปนสินคา

และบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากใหสามารถสรางรายได กระจายรายไดสู ช ุมชน 

สนับสนุนสินคาชุมชนและยกระดับวิสาหกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง พัฒนาชองทางการตลาดเช่ือมโยงกับ

ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และสรางพลังสังคม พลังชุมชน รวมท้ังสรางการเรียนรู ฝกอาชีพกลุมอิสระใน

การรวมขับเคล่ือนและพัฒนาประเทศ รัฐบาล จึงมีนโยบายดําเนินการ ดังนี้  

 5.1 สงเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑชุมชน   

  สงเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่อสรางงานในชุมชน  โดยพัฒนาระบบและกลไก รวมท้ัง

พัฒนากลุมอาชีพตามศักยภาพของประชาชนในพื้นท่ี  เพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจใหคนในชุมชนและ

ทองถิ่น แบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม  ลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ และลดอัตราการยายถ่ิน 

เพื ่อทํางานในเมือง สนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนตามความพรอมและศักยภาพในแตละพื้นท่ี  

ใชเศรษฐกิจดิจิทัลตอยอดการพัฒนาควบคูกับการสงเสริมการเรียนรูของชุมชนดวยการสงเสริมการเช่ือมโยง

ภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิต ท้ังในภาคอุตสาหกรรม บริการ และการทองเท่ียว 

 6. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย  

    6.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย   

  6.1.1 จัดใหมีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอยางตอเนื่องจนถึง เด็กวัยเรียนใหมีโอกาสพฒันา                 

ตามศักยภาพ เพื่อสรางคนไทยที่มีพัฒนาการเต็ม ตามศักยภาพผานครอบครัวที่อบอุนในทุกรูปแบบ

ครอบครัว เพื่อสงตอการพัฒนาเด็กไทย ใหมีคุณภาพสูการพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการใหความชวยเหลือ 

ท่ีคํานึงถึงศักยภาพ ของครอบครัวและพื้นท่ี เตรียมความพรอมการเปนพอแม ความรูเรื่องโภชนาการและสุขภาพ    

การอบรมเลี้ยงดู การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผานการใหบริการสาธารณะที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะ                     

การยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ัวประเทศใหไดมาตรฐาน และพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร

ทางการศึกษาและผูดูแลเด็กปฐมวัยใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ  

  6.1.2 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคํานึงถึงพหุปญญาที่หลากหลายของเด็ก 

แตละคนใหไดรับการสงเสริมและพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ ผานการออกแบบการจัดการเรียนรู 

ท่ีเช่ือมโยงกับระบบโรงเรียนปกติท่ีเปนระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน   
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 6.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม 

  6.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรูและการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ และอาชีพของคนทุกชวงวัย

สําหรับศตวรรษท่ี 21 โดยปรับโครงสรางหลักสูตรการศึกษา ใหทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีและการเรียนรู                 

ผานประสบการณจริงเขามามีสวนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิต

และพัฒนาคร ู ที ่น ําไปสู การมีคร ูสมรรถนะสูง เปนคร ูย ุคใหมที ่สามารถออกแบบและจัดระบบ 

การสรางความรู  สรางวินัย กระตุ น และสราง แรงบันดาลใจ เปดโลกทัศนมุมมองของเด็กและครู 

ดวยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหมากข้ึน ควบคูกับหลักการทางวิชาการ  

  6.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานเพื ่อพัฒนา สมรรถนะของผู เร ียน 

ทั้งในสวนฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความตองการของประเทศ 

ในอนาคต และเปนผูเรียนท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและสามารถกํากับการเรียนรูของตนเองได รวมถึงมีทักษะ

ดานภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสาร และแสวงหาความรูได มีความพรอมทั้งทักษะความรู 

ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตกอนเขาสูตลาดแรงงาน   

 6.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับ อุตสาหกรรม 4.0                        

โดยการจัดระบบและกลไกความร วมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนที ่ชัดเจนเปนระบบ 

ในการพัฒนากําลังคนที่มีทักษะขั้นสูงใหสามารถนําความรูและทักษะมาใช ในการแกไขปญหา รวมถึง 

การสรางและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งตองครอบคลุมการพัฒนากําลังคนที่อยูในอุตสาหกรรมแลว กําลังคน 

ที ่ก ําลังจะเขาสู อ ุตสาหกรรม และเตรียมการสําหรับผลิตกําลังคนในสาขาที ่ขาดแคลนเพื ่อรองรับ

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเรงรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝมือ

แรงงานในกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ และอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขน  

 6.4 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศ    

  6.4.1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีขั้นสูง                  

เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน สามารถตอบสนองตอ ความเปลี่ยนแปลง และสรางความเปนเลิศ

ของประเทศในอนาคต โดยมุงเนนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนในเชิงธรุกิจ 

กําหนดวาระการวิจัยแหงชาติ สงเสริม ความรวมมือและการเปนหุ นสวนของทุกฝายทั ้งภาครัฐ  

ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชน ในทุกสาขาการผลิตและบริการ สรางสภาพแวดลอมและ

องคประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมใหเขมแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมกับการนําไปใช ประโยชนในเชิงพาณิชย   

  6.4.2 สรางเครือขายการทําวิจัยระหวางภาคสวนตาง ๆ ปฏิรูป และบูรณาการระบบ 

การเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ใหเอื้อตอการเพิ่มศักยภาพ ดานนวัตกรรมของประเทศ  

เพื ่อสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวที การคาโลก สงเสริมกระบวนการ 

การทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมใหเปน
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ระบบเปด และมีการบูรณาการการทํางานกันอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับ

ภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรก ิจ โดยเฉพาะอยางยิ ่งการสรางนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที ่สามารถ 

สรางมูลคาเพิ่ม และยกระดับงานวิจัยสูการเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ  

 6.5 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย   

  6.5.1 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  เพิ่มประสิทธิภาพระบบบรหิาร                

จ ัดการศ ึกษาในทุกระด ับบนพ ื ้นฐานการสนับสนุนท ี ่ค ําน ึงถ ึง ความจ ําเป นและศ ักยภาพของ

สถาบันการศึกษาแตละแหง พรอมทั้งจัดใหมีมาตรฐานขั้นตํ่าของ โรงเรียนในทุกระดับ และสรางระบบ 

วัดผลโรงเรียนและครูที่สะทอนความรับผิดชอบตอผลลัพธ ที่เกิดกับผูเรียน คืนครูใหนักเรียนโดยลดภาระ

งานท่ีไมจําเปน รวมถึงจัดใหมีระบบฐานขอมูล เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการเช่ือมโยงหรือสงตอ

ขอมูลครอบครัวและผูเรียนระหวางหนวยงานตาง ๆ ต้ังแตแรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดชวงชีวิต ตลอดจน

พัฒนาชองทางใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  

  6.5.2 พัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรู ผานระบบดิจิทัล พรอมทั้ง สงเสริมใหมีการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสรางสรรคที ่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน ออนไลนแบบเปด 

ที่หลากหลายเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับชวงวัย ตลอดจนพัฒนา

แหลงเรียนรูและอุทยานการเรียนรูสําหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และสงเสริมการเรียน

การสอนท่ีเหมาะสมสําหรับผูท่ีเขาสูสังคมสูงวัย  

  6 .5 .3 ลดความเหลื ่อมลํ ้าทางการศึกษา โดยบูรณาการการดําเน ินงานระหวาง 

หนวยจัดการศึกษากับกองทุนเพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุ งเนนกลุ มเด็กดอยโอกาสและ 

กลุมเด็กนอกระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับความจําเปนของผูเรียน

และลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยง จับคูระหวางโรงเรียนขนาดใหญที่มีคุณภาพ

การศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการสงเสริมใหภาคเอกชน ชุมชน 

ในพื้นท่ีเขามามีสวนรวมในการออกแบบการศึกษาในพื้นท่ี สนับสนุนเด็กท่ีมีความสามารถแตไมมีทุนทรัพย

เปนกรณีพิเศษ ตลอดจนแกไขปญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสรางหนี้กองทุนเงินใหกูยืม 

เพื่อการศึกษา และทบทวนรูปแบบการใหกูยืมเพื่อการศึกษาท่ีเหมาะสม  

  6.5.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกชวงวัย โดยกําหนดระบบที่เอื ้อตอ การพัฒนาทักษะและ                    

เพิ่มประสิทธิภาพของทุกชวงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ใหเช่ือมโยงกับระบบคุณวุฒิ

วิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรูและ ประสบการณหนวยการเรียนที่ชัดเจน 

สงเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพดานกีฬาใหสามารถพัฒนา ไปสูนักกีฬาอาชีพ การกําหนดมาตรฐานฝมือ

แรงงาน การจัดใหมีระบบที่สามารถรองรับความตองการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกชวงวัย  

เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโนม

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในอนาคต   
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  6.5.5 สงเสริมหลักคิดที่ถูกตอง โดยสอดแทรกการปลูกฝงวินัย และอุดมการณที่ถูกตอง

ของคนในชาติ หลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกา

ของสังคมเขาไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคูไปกับ การสงเสริมกลไกสรางความเขมแข็งของ

สถาบันครอบครัวในทุกมิติอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษาใหเอื้อตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผูละเมิดบรรทัดฐานที่ดี 

ทางสังคม ตลอดจนสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการขับเคล่ือนประเทศ   

  6.6 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน  เนนออกแบบหลักสูตร

ระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะตาง ๆ ที่ใชในการดํารงชีวิตประจําวัน และทักษะอาชีพของคน 

ทุกชวงวัยในพื้นที่และชุมชนเปนหลัก พรอมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนา เปนรูปแบบธนาคารหนวยกิต  

ซ ึ ่ ง เป นการเร ียนเก ็บหน วยก ิตของว ิชาเร ียนเพ ื ่ อให  ผู เร ียนสามารถเร ียนข  ามสาขาว ิชาและ 

ขามสถาบันการศึกษา หรือทํางานไปพรอมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรท่ีสนใจ เพื่อสรางโอกาสของ

คนไทยทุกชวงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองท้ังในดานการศึกษาและการดํารงชีวิต   

 7. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  

     มุงเนนการจัดบริการสาธารณสุขและระบบความคุมครองทางสังคม ท่ีครอบคลุมประชากร                      

ทุกกลุมอยางเหมาะสมนําไปสูความเสมอภาค สรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมดานการศึกษา 

สุขภาพ การมีงานทําท่ีเหมาะสมกับประชากรทุกกลุม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาหมาย เพื่อชวยเหลือ

กลุมคนยากจนและกลุมผูดอยโอกาสโดยตรง จัดใหมีระบบบําเหน็จบํานาญ หลังพนวัยทํางาน ปฏิรูประบบ

ภาษีใหส งเสร ิมความเสมอภาคทางสังคม สร างความเสมอภาคทางการศึกษาผานกลไกกองทุน 

เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษา ผานการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมถึง

คุมครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบใหไดรับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทํางาน  

ไดรับรายได สวัสดิการ และสิทธิประโยชนท่ีเหมาะสมแกการดํารงชีพ  

 8. การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืน  

     แกไขปญหาการจัดการขยะและของเสียอยางเปนระบบ โดยเริ ่มจากการสงเสริมและ 

ใหความรูในการลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การนํากลับมาใชซํ ้า การคัดแยกขยะตั้งแต 

ตนทาง เพื่อลดปริมาณและตนทุนในการจัดการขยะของเมือง และสามารถนําขยะกลับมาใชประโยชนได

โดยงาย รวมท้ังพัฒนาโรงงานกําจัดขยะและของเสียอันตรายท่ีไดมาตรฐาน  
 

 9. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  

     เพื่อใหการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัล เขามาชวยในการใหบริการของ

ภาครัฐ และการบูรณาการการทํางานของหนวยงานตาง ๆ นอกจากนี้ กระบวนการยุติธรรมจะตองเปนท่ีพึง่
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ของประชาชนไดอยางแทจริง กฎหมายจะตอง ไดรับการปรับปรุงใหมีความทันสมัย เปนธรรม และ 

เกิดประโยชนตอประชาชนโดยรวม  โดยรัฐบาลไดกําหนดนโยบายการดําเนินการ ดังนี้  

     9.1 เปดเผยขอมูลภาครัฐสูสาธารณะ โดยหนวยงานของรัฐในทุกระดับ ตองเปดเผยและ

เชื ่อมโยงขอมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหวางหนวยงานของรัฐดวยกันเอง และระหวางหนวยงานรัฐกับ

ประชาชน เพื ่อใหทุกภาคสวนมีความเขาใจถึงสถานการณ  และแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ  

ของประเทศที่มีความซับซอน ปรับเปลี่ยนใหเปนการทํางานเชิงรุก เนนการยกระดับไปสูความรวมมือกัน

ของทุกภาคสวนอยางจริงจัง แสวงหาความคิดริเริ่ม และสรางนวัตกรรม โดยมีการคาดการณสถานการณ 

วิเคราะหความเสี่ยงและผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นไวลวงหนา เพื่อใหสามารถเตรียมความพรอมรองรับ

การเปล่ียนแปลงอยางฉับพลัน ในดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

     9.2 สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสราง ความเช่ือมั่น ศรัทธา 

และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาขาราชการ บุคลากร และเจาหนาที ่ของรัฐ อยางจริงจัง โดยเฉพาะ 

การปรับเปล่ียนกระบวนการทางความคิดใหคํานึงถึงผลประโยชนของชาติ และเนนประชาชนเปนศูนยกลาง 

พรอมกับยึดมั ่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและความรู ความสามารถพรอมตอ 

การปฏิบัติงาน ดําเนินการปรับปรุงสวัสดิภาพชีว ิต ความเปนอยู  ตลอดจนสรางขวัญกําลังใจและ 

ความผูกพนัในการทํางาน   

     รัฐบาลไดกําหนดเรื่องเรงดวนที่ตองดําเนินการ เพื่อบรรเทาปญหาและลดผลกระทบกับ

ประชาชน และระบบเศรษฐกิจ ดังนี้ นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง และในสวนที่เกี่ยวของกับหนวยงานทาง 

การศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี มีดังนี้  

 1. การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน  

     โดยลดขอจํากัดในการประกอบอาชีพของคนไทย การจัดการระบบการขนสงสาธารณะ                     

ผานเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวน รูปแบบและมาตรฐานหาบเรแผงลอยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล     

เพื ่อยังคงเอกลักษณของเมืองหลวงแหงรานอาหารริมถนน ทําใหบานเมืองเปนระเบียบเรียบรอยและ

สวยงาม แกไขปญหาหนี้สินและลดภาระหนี้สินของประชาชนในกองทุนหมูบาน กองทุนเงินใหกู ยืม 

เพื่อการศึกษา หนี้สินนอกระบบ การฉอโกงหลอกลวงประชาชนโดยครอบคลุมไปถึงการฉอโกงหลอกลวง 

ผานระบบออนไลน ปรับปรุงระบบภาษีและการใหสินเชื่อที่เอื้อใหประชาชนสามารถมีที่อยูอาศัยเปนของ

ตนเองไดตามความพรอม ปรับปรุงระบบที ่ดินทํากินใหเกษตรกรสามารถเขาถึงได จัดทําแนวทาง 

การกําหนดสิทธิและการจัดการสิทธิในท่ีดินของเกษตรกรท่ีเหมาะสม ลดอุปสรรคในธุรกิจ ประมงพาณิชย

และประมงชายฝง รวมท้ังชวยเหลือดูแลประมงพื้นบาน โดยยังตองสอดคลองกับมาตรฐานดานการประมง

ขององคกรระหวางประเทศ   
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 2. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21  

     โดยสรางแพลตฟอรมการเรียนรูใหม ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูมุงสูระบบ                    

การเร ียนการสอนว ิทยาศาสตร  เทคโนโลยี ด านว ิศวกรรม คณิตศาสตร  โปรแกรมเมอร  และ

ภาษาตางประเทศ สงเสริมการเรียน ภาษาคอมพิวเตอร (Coding) ตั้งแตระดับประถมศึกษา การพัฒนา

โรงเรียนคุณภาพในทุกตําบล สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลนของสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพื่อแบงปน

องคความรูของสถาบันการศึกษาสูสาธารณะเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ   

สรางนักวิจัยใหมและนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ  สรางความรู 

ความเขาใจการใชเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน และโครงขายสังคมออนไลนของคนไทย เพื่อปองกันและ 

ลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร และสามารถใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ

ในการกระจายขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง การสรางความสมานฉันทและความสามัคคีในสังคม รวมท้ังปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรมท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิต   

 3. การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นท่ีชายแดนภาคใต  

     โดยเรงรัดการแกไขปญหายาเสพติดโดยใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวม 

จากทุกภาคสวน และการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด รวมถึงการรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและ

ประเทศทุกภูมิภาค ปราบปรามแหลงผลิตและเครือขายผูคายาเสพติด ท้ังบริเวณชายแดนและพื้นท่ีภายใน 

ฟนฟูดูแลรักษาผูเสพผานกระบวนการทางสาธารณสุข สรางโอกาส สรางอาชีพ รายได และการยอมรับของ

สังคมสําหรับผูท่ีผานการฟนฟู  
 

9. นโยบายความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558-2564)   

  นโยบายความมั่นคงแหงชาติกําหนดขึ้นเพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินการดานความมั่นคง

ของภาครัฐในระยะ 7 ป แบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 นโยบายเสริมสรางความมั่นคงที่เปนแกนหลักของชาติ

และสวนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแหงชาติทั่วไป โดยกําหนดกรอบความคิดหลักจากการกําหนดนโยบายได

คํานึงถึงคานิยมหลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้   

  วิสัยทัศน “ชาติมีเสถียรภาพและเปนปกแผน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา                   

อยางตอเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามขามพรมแดน พรอมเผชิญวิกฤติการณ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม

อาเซียนและดําเนินความสัมพันธกับนานาประเทศอยางมีดุลยภาพ”  

  นโยบายความม่ันคงท่ีเก่ียวของกับภารกิจของหนวยงานทางการศึกษาของจังหวัดตาก มีดังนี้  

  นโยบายสําคัญเพื่อเสริมสรางความมั่นคงที่เปนแกนหลักของชาติ (ศธ. เปนหนวยหลัก) เกี ่ยวของ 

ใน 3 นโยบาย ดังนี้ 

นโยบายท่ี 1 เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

1.1) เสริมสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
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   นโยบายท่ี 2 สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ           

   2.4) สงเสริมใหประชาชนเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชาติ อยูรวมกันอยางสันติสุข  

มีความรัก ความภาคภูมิใจในความเปนชาติและเปนสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง  

   นโยบายท่ี 3 ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต              

   3.3) เสริมสรางสันติสุขและการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยใชกระบวนการมีสวนรวมของ                     

ทุกภาคสวนเปนพลังในการเขาถึงประชาชน 
  

10. เปาหมายการพัฒนาที ่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององคการ

สหประชาชาติ 

องคการสหประชาชาติจึงไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาโดยอาศัยกรอบความคิดท่ีมองการพัฒนา

เปนมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมใหมีความเชื ่อมโยงกันเรียกวาเปาหมาย 

การพัฒนาที ่ย ั ่งยืนหรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ ่งจะใชเปนทิศทางการพัฒนา 

ตั้งแตเดือนกันยายน ป 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ป โดยประกอบไปดวย  

17 เปาหมาย  คือ 

 เปาหมายท่ี 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบทุกท่ี 

 เปาหมายท่ี 2 ขจัดความหิวโหยบรรลุเปาความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการท่ีดีข้ึนและสงเสริม

เกษตรกรรมยั่งยืน 

 เปาหมายท่ี 3 ทําใหแนใจถึงการมีสุขภาวะในการดํารงชีวิตและสงเสริมความเปนอยูท่ีดีของทุกคน        

ในทุกชวงอายุ 

 เปาหมายท่ี 4 ทําใหแนใจถึงการไดรับการศึกษาท่ีไดคุณภาพอยางเทาเทียมและท่ัวถึงและสงเสริม

โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตแกทุกคน 

 เปาหมายท่ี 5 บรรลุถึงความเทาเทียมทางเพศและเสริมสรางพลังใหแกสตรีและเด็กหญิงทุกคน 

 เปาหมายท่ี 6 ทําใหแนใจวาเรื่องนํ้าและการสุขาภิบาลไดรับการจัดการอยางยั่งยืนและมีสภาพ

พรอมใชสําหรับทุกคน 

 เปาหมายท่ี 7 ทําใหแนใจวาทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานท่ีทันสมัยยั่งยืนเช่ือถือไดตามกําลังซื้อของตน 

 เปาหมายท่ี 8 สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั ่งยืนและทั่วถึงใหเปนไปอยางยั ่งยืน            

สงเสริมศักยภาพการมีงานทําและการจางงานเต็มท่ีและงานท่ีมีคุณคาสําหรับทุกคน 

 เปาหมายท่ี 9 พัฒนาโครงสร างพื ้นฐานที ่พร อมรับการเปลี ่ยนแปลงสงเสร ิมการปรับตัว                  

ใหเปนอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนและท่ัวถึงและสนับสนุนนวัตกรรม 

 เปาหมายท่ี 10 ลดความเหล่ือมล้ําท้ังภายในและระหวางประเทศ 

 เปาหมายท่ี 11 ทําใหเมืองและการตั้งถิ ่นฐานของมนุษยมีความปลอดภัยทั่วถึงพรอมรับการ

เปล่ียนแปลงและยั่งยืน 
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 เปาหมายท่ี 12 ทําใหแนใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

 เปาหมายท่ี 13 ดําเนินการอยางเรงดวนเพื่อตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ                  

ท่ีเกิดข้ึน 

 เปาหมายท่ี 14 อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทรทะเลและทรัพยากรทางทะเลสําหรับ           

การพัฒนาท่ียั่งยืนใหเปนไปอยางยั่งยืน 

 เปาหมายท่ี 15 พิทักษบูรณะและสงเสริมการใชประโยชนที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบกจัดการ           

ปาไม   อยางยั่งยืนตอสูกับการแปรสภาพเปนทะเลทรายหยุดยั้งและฟนฟูความเสื่อมโทรมของที่ดินและ

หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

 เปาหมายท่ี 16 สงเสริมใหสังคมมีความเปนปกติสุขไมแบงแยกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีการเขาถึง      

ความยุติธรรมโดยถวนหนาและสรางใหเกิดสถาบันอันเปนท่ีพึ่งของสวนรวมมีประสิทธิผลและเปนท่ียอมรับ       

ในทุกระดับ 

 เปาหมายท่ี 17 เสริมสรางความเขมแข็งในวิธีการปฏิบัติใหเกิดผลและสรางพลังแหงการเปน

หุนสวนความรวมมือระดับสากลตอการพัฒนาท่ียั่งยืน 

สวนท่ีเกี่ยวของดานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการพิจารณาตัวชี ้วัดหลักภายใต

เปาหมายที่ 4 ซึ่งประกอบดวย 10 เปาประสงค และมีตัวชี้วัดทดแทน (proxy) ในสวนของประเทศไทย 

จํานวน 17 ตัวชี ้วัด จําแนกเปนตัวชี ้วัดหลัก ตามที่ UN กําหนด จํานวน 8 ตัวชี ้วัด ตัวชี ้วัดทดแทน            

9 ตัวช้ีวัด  ดังนี้ 

เปาประสงคที ่ 4.1 สรางหลักประกันวาเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนสําเร็จการศึกษา 

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ เทาเทียมและไมมีคาใชจาย นําไปสูผลลัพธทางการเรียนท่ีมี

ประสิทธิผล ภายในป 2573 ใชตัวช้ีวัดทดแทน จํานวน 6 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดหลักท่ีองคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) กําหนด 

 4.1.1 รอยละของเด็ก/เยาวชนใน : (ก) ระดับชั้น ป.2 หรือ ป.3 (ข) ป.6 และ (ค) ม.3            

ที่มีความสามารถตามเกณฑขั ้นตํ ่าเปนอยางนอย ใน (1) ดานการอาน และ (2) ดานคณิตศาสตร หรือ            

การคิดคํานวณ จําแนกตามเพศ 

 ตัวช้ีวัดทดแทน/เพิ่มเติม 

 4.1.1 รอยละของนักเรียนระดับ ป.3 ที่มีผลคะแนนการทดสอบความสามารถพื้นฐาน          

ของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) ป.3 ผานเกณฑท่ีกําหนด* จําแนกรายดาน ดังนี้ 

  - ดานภาษา (Literacy) 

  - ดานคํานวณ (Numeracy) 

  - ดานเหตุผล (Reasoning Ability) 

  *เกณฑท่ีกําหนด : คะแนนเฉล่ียรอยละ 50 ข้ึนไป 
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เปาหมาย : 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 - 2565 พ.ศ.2566 – 2573 

40 50 60 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : ศธ. (สพฐ.) 

หนวยสนับสนนุ : ศธ. (สช., สป., สกอ.)/มท. (สถ.)/ตร. (บช. ตชด.)/กทม. (สํานักการศึกษา)/พัทยา 

 4 .1 .2 ร อยละของนักเรียนระดับ ป.6 และ ม.3 ที ่ม ีคะแนนเฉลี ่ยผลการทดสอบ            

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑท่ีกําหนด*  

  *เกณฑท่ีกําหนด : คะแนนเฉล่ียรอยละ 50 ข้ึนไป 

เปาหมาย : หากกําหนดตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

พ.ศ.2560 - 2564 พ.ศ.2565 - 2569 พ.ศ.2570 - 2573 

50 55 60 

ระยะ 5 ปแรก พิจารณาสถิติรอยละของนักเรียนท่ีไดคะแนนเฉล่ียสูงกวาคาเฉล่ีย (Mean)  

ของประเทศข้ึนไปควบคูดวย 

พ.ศ.2560 - 2564 พ.ศ.2565 - 2569 2570 - 2573 

สูงข้ึนจากปท่ีผานมา  

รอยละ 5 (รายป) 

N/A N/A 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : ศธ. (สทศ.) 

 4.1.3 รอยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะตั้งแตระดับพื้นฐานขึ้นไปในการทดสอบโครงการ

ประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ป 

เปาหมาย : จําแนกเปน 3 ดาน ดังนี้ 

ดาน พ.ศ. 2562 

(PISA 2018) 

พ.ศ.2565 

(PISA 2021) 

การรูเรื่องการอาน 50 N/A 

การรูเรื่องวิทยาศาสตร 47 N/A 

การรูเรื่องคณิตศาสตร 53 N/A 

*ระดับพื้นฐาน คือ ระดับ 2 นักเรียนเริ่มรูและใชประโยชนจากความรูในชีวิตได 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : ศธ. (สสวท.) 

 4.1.4 อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา 

เปาหมาย : กําหนดตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 - 2573 

100 100 100 
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หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : ศธ. (สกศ.) 

หนวยสนับสนนุ : ศธ. (ศทก. สป.) 

 4.1.5 อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา 

เปาหมาย : กําหนดตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 

ระดับ พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 - 2573 

ม.ตน 100 100 100 

ม.ปลาย 80 85 90 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : ศธ. (สกศ.) 

หนวยสนับสนนุ : ศธ. (ศทก. สป.) 

 4.1.6 อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เปาหมาย :  

ระดับ กศ. พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 - 2573 

- ประถมศึกษา 100 100 100 

- ม.ตน 100 100 100 

- ม.ปลาย    

   - สายสามัญ 90 95 100 

   - สายอาชีวศึกษา 

     (ปวช.) 

80 85 90 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : ศธ. (สกศ.) 

หนวยสนับสนนุ : ศธ. (ศทก. สป.) 

1.1.7 เด็กท่ีไมไดเรียนหนังสือ/เด็กท่ีอยูนอกระบบการศึกษา (Out of school rate) 

จําแนกเปน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เปาหมาย : 

พ.ศ. 2560-2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 – 2573 

N/A N/A N/A 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : ศธ. (สกศ.) 

หนวยสนับสนนุ : ทุกหนวยงานท่ีจัดการศึกษา 

เปาประสงคท่ี 4.2 สรางหลักประกันวาเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนเขาถึงการพัฒนา การดูแล

และการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในป 2573 เพื ่อให 

เด็กเหลานั ้นมีความพรอมสําหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในป 2573 ใชตัวชี ้ว ัดหลักท่ี  

UN กําหนด 2 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
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 ตัวช้ีวัดหลักท่ีองคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) กําหนด 

 4.2.1 รอยละของเด็กอายุตํ ่ากวา 5 ปที ่มีพัฒนาการทางดานสุขภาพ การเรียนรู และ

พัฒนาการทางดานสุขภาพ การเรียนรูและพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัยจําแนกตามเพศ 

เปาหมาย :  

พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 - 2573 

92 93 94 

หมายเหตุ : ใชรายงาน MICS จัดเก็บทุก ๆ 3 ป ทั้งนี้ รายป ใชสถิติรอยละของเด็ก 0 - 5 ป มีพัฒนาการ

สมวัย ท่ีกรมอนามัยจัดเก็บ 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : สสช. และ UNICEF สธ. (กรมอนามัย) 

หนวยสนับสนนุ : ศธ. (สป., สพฐ.) พม. (กรมกิจการเด็กฯ) / มท. (สถ.) / ตร. (บช. ตชด.) / กทม. 

4.2.2 อัตราการเขาเรียนปฐมวัย (1ป กอนถึงเกณฑอายุเขาเรียนประถมศึกษา) จําแนกตามเพศ  

เปาหมาย : กําหนดตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 - 2573 

90 100 100 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : ศธ. (สกศ.), สสช. 

หนวยสนับสนนุ : ศธ. (สป., สพฐ.) พม. (กรมกิจการเด็กฯ) / มท. (สถ.) / ตร. (บช. ตชด.) / กทม. 

 คํานิยาม  

 เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กต้ังแตปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ป 11 เดือน 29 วัน หรือต่ํากวา 6 ป 

โดยการจัดการศึกษาปฐมวัยตองเนนผูเรียนเปนสําคัญและจัดกระบวนการเรียนรู ตามความถนัดและ           

ความสนใจของผู เร ียน เนื ่องจากชวงปฐมวัยเปนชวงที ่ม ีการพัฒนาการดานสมอง และการเรียนรู                 

อยางรวดเร็วที่สุด ดังนั ้นจึงถือ    ไดวาชวงปฐมวัยเปนสชวงวัยที่ตองการการปลูกฝงดูแลเปนพิเศษ              

เพื ่อจะไดเปนรากฐานที ่สําคัญของการเรียนรู  และการพัฒนาตลอดชีวิตใหเติบโตเปนเด็กฉลาดและ            

ประสบความสําเร็จในชีว ิต (ที ่มา นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ป) ระยะยาว               

(พ.ศ. 2550 – 2559) 

เปาประสงคที่ 4.3 ใหหญิงและชายทุกคนเขาถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา 

รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีราคาที่สามารถจายไดและมีคุณภาพ ภายในป 2573 ใชตัวชี้วัดหลักที่ UN กําหนด            

1 ตัวช้ีวัด  โดยมีการจําแนกเปนตัวช้ีวัดยอย 4 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดหลักท่ีองคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) กําหนด 

 4.3.1 อัตราการเขาเรียนของเยาวชนและผูใหญท้ังในระบบ นอกระบบการศึกษา รวมท้ัง

การอบรม จําแนกตามเพศ โดยจําแนกเปนตัวช้ีวัดยอยตามระดับและประเภทการศึกษา จํานวน 4 ตัวช้ีวัดยอย ดังนี้  

  4.3.1.1 อัตราการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา 
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- สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีวศึกษา : สายสามัญศึกษา  

เปาหมาย : กําหนดตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 - 2573 

45 : 55 50 : 50 60 : 40 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : ศธ. (สกศ. และ ศทก. สป.) 

หนวยสนับสนนุ : ศธ. (สป., สอศ.) กก. (สถาบันการพลศึกษา) วธ. (วิทยาลัยนาฏศิลป, วิทยาลัยชางศิลป)  

                      กห.(กรมยุทธศึกษาทหาร)/คค./ มท. (สถ.) 

  4.3.1.2 อัตราการเขาเรียนระดับอุดมศึกษา  

เปาหมาย : กําหนดตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

ระดับ พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 – 2569 พ.ศ. 2570 - 2573 

- อนุปริญญา 

  ประเภทอาชีวศึกษา 

60 65 70 

- อุดมศึกษา 50 60 70 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : ศธ. (สกศ. และ ศทก. สป.) 

หนวยสนับสนนุ : ศธ. (สอศ., สกอ., ม/ส) กก. (สถาบันการพลศึกษา) วธ. (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป)  

                      กห.(กรมยุทธศึกษาทหาร) คค./ สธ. (สป. สถาบันพระบรมราชชนก) /  

                      สตช. (ร.ร.นายรอยตํารวจ)/ กทม. (ม.นวมินทราธิราช) 

  4.3.1.3 จํานวนผูเรียนการศึกษานอกระบบ ระดับ ปวช. 

เปาหมาย :  

พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 – 2569 พ.ศ. 2570 - 2573 

N/A N/A N/A 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : ศธ. (ศทก. สป.) 

หนวยสนับสนนุ : ศธ. (กศน.)  

  4.3.1.4 จํานวนผูรับบริการหลักสูตรการอบรม  

เปาหมาย :  

พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 - 2573 

N/A N/A N/A 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : ศธ. (สกศ. และ ศทก. สป.) 

หนวยสนับสนนุ : ศธ. (สป., สอศ., สกอ.) กก., วธ., สธ., รง., อก., กทม. 
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 คํานิยาม  

 เยาวชน หมายถึง บุคคลอายุเก ินสิบหาปบริบ ูรณแตย ังไม ถ ึงสิบแปดปบริบูรณ                 

(ท่ีมา : พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 4) 

เปาประสงคท่ี 4.4 เพิ่มจํานวนเยาวชนและผูใหญท่ีมีทักษะท่ีจําเปน รวมถึงทักษะทางเทคนิค

และอาชีพสําหรับการจางงาน การมีงานที่ดีและการเปนผูประกอบการ ภายในป 2573 ใชตัวชี้วัดทดแทน            

2 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดหลักท่ีองคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) กําหนด 

 4.4.1 สัดสวนของเยาวชน/ผูใหญท่ีมีทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(ICT) จําแนกตามประเภททักษะ 

  ตัวช้ีวัดทดแทน/เพิ่มเติม 

 4.4.1 รอยละของผูมีงานทําท่ีใชคอมพิวเตอร (จําแนกตามกลุมอายุ 15 ปข้ึนไป, 15 – 24 ป,         

25 – 64 ป) 

เปาหมาย :  

พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 - 2573 

N/A N/A N/A 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : สสช. 

 4.4.2 รอยละของผูมีงานทําท่ีใชอินเตอรเน็ต (จําแนกตามกลุมอายุ 15 ปข้ึนไป, 15 – 24 ป,         

25 – 64 ป) 

เปาหมาย :  

พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 - 2573 

N/A N/A N/A 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : สสช. 

เปาประสงคที ่ 4.5 ขจัดความเหลื่อมลํ ้าทางเพศในการศึกษาและสรางหลักประกันวา                  

กลุมที่เปราะบาง  ซึ ่งรวมถึงผูพิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เขาถึงการศึกษาและการฝกอาชีพทุกระดับ   

อยางเทาเทียม ภายในป 2573 ใชตัวชี้วัดหลักที่ UN กําหนด 1 ตัวชี้วัด โดยมีการจําแนกเปนตัวชี้วัดยอย          

4 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดหลักท่ีองคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) กําหนด 

 4.5.1 ดัชนีความเทาเทียมกัน (ผูหญิง/ผูชาย/ในเขต/นอกเขต/ความมั่งค่ังสูง-ต่ํา และอื่นๆ 

เชน สถานะความพิการ คนพื้นเมือง และความขัดแยงอื ่น ๆ หากมีขอมูล) โดยในระยะแรก ใหใชอัตรา        

การเขาเรียนในแตละระดับ เพื่อประเมินความเทาเทียมกัน ดังนี้ 
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       1) ดัชนีความเทาเทียมของอัตราการเขาเรียนระดับปฐมวัย (หญิง/ชาย/ในเขต/นอกเขต) 

       2) ดัชนีความเทาเทียมของอัตราการเขาเรียนระดับประถมศึกษา (หญงิ/ชาย/ในเขต/นอกเขต) 

       3) ดัชนีความเทาเทียมของอัตราการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษา (หญิง/ชาย/ในเขต/นอกเขต) 

       4) ดัชนีความเทาเทียมของอัตราการเขาเรียนระดับอุดมศึกษา (หญิง/ชาย/ในเขต/นอกเขต) 

 

เปาหมาย : ดัชนีความเทาเทียม 

พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 - 2573 

1.0 1.0 1.0 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : สกศ./สสช. (MICS) 

 คํานิยาม  

 ความเหลื ่อมลํ ้าทางเพศ หมายถึง การเลือกปฏิบัต ิโดยไมเป นธรรมตอบ ุคคล               

เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องเพศ หรือ ชายและหญิงมีสิทธิไมเทาเทียมกัน  

เปาประสงคท่ี 4.6 สรางหลักประกันวาเยาวชนทุกคนและผูใหญในสัดสวนท่ีสูง ท้ังหญิงและ

ชาย สามารถอานออกเขียนได และคํานวณได ภายในป 2573 ใชตัวชี้วัดหลักที่ UN กําหนด 1 ตัวชี้วัด               

โดยมีการจําแนกเปนตัวช้ีวัดยอย 3 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดหลักท่ีองคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) กําหนด 

 4.6.1 รอยละของประชากรในกลุมอายุที่กําหนดมีความรูสําหรับการทํางานในระดับพื้นฐาน  

a. อานออกเขียนได b. ทักษะในการคํานวณจําแนกตามเพศ ใชตัวช้ีวัดตามท่ีกําหนดโดยจําแนก ดังนี้ 

  1) อัตราการอานออกเขียนไดของประชากร อายุ 15 ป ข้ึนไป จําแนกตามเพศ 

  2) อัตราการคํานวณของประชากร อายุ 15 ป ข้ึนไป จําแนกตามเพศ 

  3) จํานวนปการศึกษาเฉล่ียของประชากร อายุ 15-59 ป จําแนกตามเพศ 

เปาหมาย : กําหนดตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 - 2573 

10.7 11.5 12 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : สกศ. 

เปาประสงคท่ี 4.7 สรางหลักประกันวาผูเรียนทุกคนไดรับความรูและทักษะท่ีจําเปนสําหรับ

สงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสําหรับการพัฒนาอยางยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน 

สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหวางเพศ การสงเสริมวัฒนธรรมแหงความสงบสุข และไมใชความรุนแรง 

การเปนพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในสวนรวมของวัฒนธรรม 

ตอการพัฒนาท่ียั่งยืน ภายในป 2573 ใชตัวช้ีวัดหลักท่ี UN กําหนด 1 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
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 ตัวช้ีวัดหลักท่ีองคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) กําหนด 

 4 .7 .1 มีการดําเน ินการเก ี ่ยวก ับ ( i) การศึกษาเพื ่อความเปนพลเม ืองโลก และ                

(ii) การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงความเสมอภาคทางเพศ และสิทธิมนุษยชน  ซึ่งถูกให

ความสําคัญทุกระดับใน (a) นโยบายการศึกษาของประเทศ (b) หลักสูตร (c) การศึกษาของครู และ (d) 

การประเมินผลนักเรียน 

เปาประสงคที่ 4.A สรางและยกระดับอุปกรณและเครื่องมือทางการศึกษาท่ีออนไหวตอเด็ก            

ผูพิการ และเพศภาวะ และใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนรูท่ีปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุม

และมีประสิทธิผลสําหรับทุกคน ใชตัวช้ีวัดหลักท่ี UN กําหนด 1 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดหลักท่ีองคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) กําหนด 

 4.A.1 สัดสวนของโรงเรียนที่มีการเขาถึง (a) ไฟฟา (b) อินเทอรเน็ตที่ใชในการเรียน         

การสอน  (c) เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอน (d) โครงสรางพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณที่ไดรับ

การปรับใหเหมาะสมกับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางรางกาย (e) นํ้าด่ืมพื้นฐาน (f) ส่ิงอํานวยความสะดวก

พื้นฐานดานสุขอนามัยท่ีแบงแยกตามเพศ และ (g) ส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐานในการทําความสะอาดมือ 

(ตามนิยามตัวช้ีวัดของ WASH ในเรื่อง นํ้า สุขอนามัย และสุขลักษณะสําหรับทุกคน)  

เปาหมาย : รอยละ 100 ภายในป 2573 

 คํานิยาม  

 เครื่องมือทางการศึกษาที่ออนไหวตอเด็ก ผูพิการ และเพศภาวะ หมายถึง เครื่องมือ

ทางการศึกษาท่ีเหมาะสมกับเด็ก ผูพิการ และเพศภาวะ 

เปาประสงคที่ 4.B ขยายจํานวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ใหสําหรับประเทศกําลังพัฒนา 

โดยเฉพาะประเทศที ่พัฒนานอยที่สุด รัฐกําลังพัฒนาที ่เปนเกาะขนาดเล็กและประเทศในแอฟริกา             

เพื่อเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝกอาชีพ และโปรแกรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ         

การสื่อสารดานเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตรในประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ 

ภายในป 2573 ใชตัวช้ีวัดหลักท่ี UN กําหนด 1 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดหลักท่ีองคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) กําหนด 

 4.B.1 ปริมาณความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการที่เปนทุนการศึกษา          

ตามสาขาและประเภทการศึกษา 

เปาหมาย :  

ประเภท พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 - 2573 

ฐานะผูให N/A N/A N/A 

ฐานะผูรับ N/A N/A N/A 
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หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : กต. (TICA) 

หนวยสนับสนนุ : ศธ., กพ., อว. 

 คํานิยาม  

 เงินชวยเหลือดานการพัฒนาอยางเปนทางการ (Official development assistance) 

หมายถึง ความชวยเหลือท่ีใหแกประเทศตาง ๆ ท่ีปรากฏในรายช่ือประเทศกําลังพัฒนาผูรับความชวยเหลือ

ของ DAC (Development Assistance Committee) และองคกรพหุภาคีท่ีดําเนินงานดานการพฒันา

ใหแกประเทศผูรับ โดยตองเปนความชวยเหลือท่ีใหโดยหนวยงานภาครัฐ รวมท้ังรัฐบาลกลางและรัฐบาล

ทองถ่ิน หรือ โดยหนวยงานบริหารของรัฐและมีการดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคในการชวยพัฒนา

เศรษฐกิจและสวัสดิการของประเทศกําลังพัฒนา (ท่ีมา : กระทรวงการตางประเทศ) 

เปาประสงคท่ี 4.C เพิ่มจํานวนครูท่ีมีคุณภาพ รวมถึงการดําเนินการผานทางความรวมมือระหวาง

ประเทศในการฝกอบรมครูในประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ ่งในประเทศพัฒนานอยที ่สุด           

และรัฐกําลังพัฒนาท่ีเปนเกาะขนาดเล็ก ภายในป 2573 ใชตัวช้ีวัดหลักท่ี UN กําหนด 1 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดหลักท่ีองคการสหประชาชาติ (United Nations : UN) กําหนด 

 4.C.1 สัดสวนของครูในระดับ (a) กอนประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา (c) มัธยมศึกษา

ตอนตน และ (d) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา) ท่ีอยางนอยไดรับ

การอบรมครู (เชน การฝกอบรมการสอน) ทั้งกอนประจําการ (pre-service) หรือระหวางประจําการ          

(in-service) ในระดับ/เกณฑมาตรฐานของประเทศ จําแนกตามเพศ 

เปาหมาย : กําหนดตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 

พ.ศ. 2560 - 2564 พ.ศ. 2565 - 2569 พ.ศ. 2570 - 2573 

100 100 100 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก : ศธ. (สกศ., สป.) 

หนวยสนับสนนุ : ศธ. (สพฐ., สอศ., สกอ.) กก. (สถาบันการพลศึกษา/โรงเรียนกีฬา) มท. (สถ.)  

                      พม. (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) วธ. (วิทยาลัยนาฏศิลป) ตร. (บช. ตชด.)  

                      พศ. (โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) กทม. (สํานักการศึกษา) 
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11. 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเรงดวน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธกิาร 

(นางสาวตรีนุช เทียนทอง)  

 นางสาวตรนีุช เทียนทอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เขารับตําแหนงอยางเปนทางการ

ในวันที ่ 29 มีนาคม 2564 แถลง 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเรงดวน (Quick Win) ของ

กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

 เปนรูปแบบการทํางานที่จะทําใหครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง ผูเรียน และประชาชน 

กลับมาใหความไววางใจในการทํางานของกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้ง 
 

T        ยอมาจาก Transparency (ความโปรงใส) 

R        ยอมาจาก Responsibility (ความรับผิดชอบ) 

U        ยอมาจาก Unity (ความเปนอันหนึ่งอันเดียว) 

S        ยอมาจาก Student-Centricity (ผูเรียนเปนเปาหมายแหงการพัฒนา) 

T        ยอมาจาก Technology (เทคโนโลยี) 
 

 รูปแบบการทํางาน “TRUST” คือการพัฒนาตอยอดจากรูปแบบการทํางาน “MOE ONE 

TEAM” หรือ “การทํางานรวมกันเปนหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” ที่กระทรวงศึกษาธิการได

ดําเนินการมาโดยตลอด ซึ่ง “TRUST” จะเขามาเปนสวนเสริมในเรื่องความโปรงใส ทั้งในเชิงกระบวนการ

ทํางานและกระบวนการตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ การสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานทุกคนดําเนินการตาม

ภารกิจของตน 

 ดวยความรับผิดชอบตอตัวเอง องคกร ประชาชน และประเทศชาติ ใหความสําคัญกับการ

ประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน (Participation) ผานกลไกการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการ

ดําเนินงานตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 ท้ังนี้ กระทรวงศึกษาธิการเปนพื้นท่ีของทุกคน มีความเปนอันหนึ่งอันเดียว ระหวางครู บุคลากร

ทางการศึกษา ผูปกครอง ผูเรียน และประชาชน ซึ่งมีเปาหมายรวมกัน คือ การมีผูเรียนเปนเปาหมายแหง

การพัฒนา โดยการทําใหผูเรียนมีวิธีคิดและทักษะท่ีเปนสากลสอดคลองกับพลวัตในศตวรรษท่ี 21 ควบคูไป

กับสํานึกและความเขาใจในความเปนไทย ผานการมีความพรอมดานเทคโนโลยี ทั ้งในเชิงโครงสราง 

(Infrastructure) คือ การเขาถึงสิ่งจําเปนและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการศึกษาอยางทั่วถึง เพื่อลด

ความเหลื่อมลํ้าของโอกาสในการศึกษา และในเชิงการเรียนรู (Learning) คือแหลงขอมูล แหลงเรียนรู

รูปแบบตาง ๆ ท่ีทันสมัย และจะชวยใหผูเรียนทุกคนถึงพรอมซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงคทุกประการ 

 เพื่อเปนการตระหนักถึงความสําคัญของยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นการพัฒนา

ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย     
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การพัฒนาเด็กตั้งแตชวงตั ้งครรภจนถึงปฐมวัย การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุ น การพัฒนาและยกระดับ

ศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการสงเสริมศักยภาพวัยผูสูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรูท่ีตอบสนองตอ

การเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย และประเด็นอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 

 12 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน

ศตวรรษที่ 21 โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษาใหมีความรู ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ

บริบทสังคมไทย 

 2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารยในระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐานและ

อาชีวศึกษา ใหมีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อใหครูและอาจารยใดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะท้ัง

ดานการจัดการเรียนรู ดวยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใชส่ือทันสมัย และมี

ความรับผิดชอบตอผลลัพธทางการศึกษาท่ีเกิดกับผูเรียน 

 3. การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลฝานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ (NDLP) และ

การสงเสริมการฝกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจําวัน เพื่อใหมีหนวยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอรมการ

เรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ ท่ีสามารถนําไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัยและเขาถึงแหลงเรียนรู

ไดอยางกวางขวางผานระบบออนไลน และการนําฐานขอมูลกลางทางการศึกษามาใชประโยชนในการ

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

 4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุน

สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช

จังหวัดเปนฐาน โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายการศึกษาแหงชาติท่ีไดรับการปรับปรุงเพื่อกําหนดใหมีระบบ

บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสรางหนวยงานใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 

สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัดเปนฐาน มี

ระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พรอมจัดทดสอบวัดความรู 

และทักษะที่จําเปนในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อใหระบบการ

ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย 

ตอบสนองผลลัพธทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม 

 6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรใหทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร

ทางการศึกษาจากความรวมมือทุกภาคสวน เพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเปนธรรมและ

สรางโอกาสใหกลุมเปาหมายไดเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุมอื ่น ๆ กระจายทรัพยากรท้ัง

บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและส่ือเทคโนโลยีไดอยางท่ัวถึง 
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 7. การนํากรอบคุณวุฒิแหงชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน (AQRF) สูการปฏิบัติ 

เปนการผลิตและการพัฒนากําลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใชกรอบคุณวุฒิแหงชาติ เชื่อมโยงระบบ

การศึกษาและการอาชีพ โดยใชกลไกการเทียบโอนประสบการณดวยธนาคารหนวยกิตและการจัดทํา

มาตรฐานอาชีพในสาขาท่ีสามารถอางอิงอาเซียนได 

 8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพื่อพัฒนารางกาย 

จิตใจวินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย เพื่อเปนการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สูการปฏิบัติเปนรูปธรรม โดยหนวยงานท่ี

เกี่ยวของนําไปเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความกาวหนา

เปนระยะ 

 9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อใหผู จบ

การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพและคุณภาพชีวิตท่ีดีมี

สวนชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกได 

 10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยดวยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการ

จัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อใหสถาบันการศึกษาทุกแหงนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช

ในการจัดการศึกษาผานระบบดิจิทัล 

 11. การเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา และ

ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุม

ผูดอยโอกาสทางการศึกษา และผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

 12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรูตลอดชีวิต

และการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี ่ยวของ เพื่อเพิ ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุม

ผูดอยโอกาสทางการศึกษาและผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

 เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปจจุบัน 

ไดกอใหเกิดความนิยมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน (Online) มากยิ่งขึ ้น สงผลกระทบอยางมี

นัยสําคัญตอการเตรียมผูเรียนไทยใหมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมุงเนนความเปนผูประกอบการ 

(Entrepreneurship) และความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ (Resilience) รวมถึง

ปญหาความปลอดภยัของสถานศึกษาและปญหาความเหล่ือมล้ําของโอกาสในการศึกษาท่ีนับวันจะทวีความ

รุนแรงมากยิ่งข้ึนจึงเสนอใหมีวาระเรงดวน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังตอไปนี ้

 7 วาระเรงดวน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 วาระท่ี 1 เรื่องความปลอดภัยของผูเรียน โดยจัดใหมีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุข และไดรับการปกปองคุมครอง
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ความปลอดภัยท้ังดานรางกายและจิตใจ รวมถึงการสรางทักษะใหผูเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง

จากภัยอันตรายตาง ๆ ทามกลางสภาพแวดลอมทางสังคม 

 วาระท่ี 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุงเนนการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายโดยยึดความสามารถของ

ผูเรียนเปนหลัก และพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีตองการ 

 วาระที่ 3 Big Data พัฒนาการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและไมซํ้าซอน เพื่อใหไดขอมูลภาพ

รวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถวน สมบูรณ ถูกตองเปนปจจุบัน และสามารถนํามาใชประโยชน

ไดอยางแทจริง 

 วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ

ดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแตละ

สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ สอดคลองกับความตองการของประปจจุบันและอนาคต ตลอดจนมี

การจัดการเรียนการสอนดวยเครื่องมือท่ีทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน 

 วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ สงเสริมการจัดการศึกษาที่เนนพัฒนาทักษะอาชีพของผูเรียน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางอาชีพและรายไดที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ 

 วาระท่ี 6 การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ

และมาตรฐาน ประซาชนในแตละชวงวัยไดรับการศึกษาตามความตองการอยางมีมาตรฐาน เหมาะสมและ

เต็มตามศักยภาพต้ังแตวัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมเพื่อเตรียมความพรอมในการเขา

สูสังคมผูสูงวัย 

 วาระท่ี 7 การจัดการศึกษาสําหรับผูท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ สงเสริมการจัดการศึกษาใหผู

ท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพสามารถดํารงชีวิตในสังคมอยางมีเกียรติ 

ศักด์ิศรีเทาเทียมกับผูอื่นในสังคม สามารถชวยเหลือตนเองและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
 

12. แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 

การปฏิรูปการศึกษา มุงเนนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหล่ือมล้ําทางการ

ศึกษาและปฏิรูประบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา

และตอบโจทยการพัฒนาของโลกอนาคต โดยมีเปาหมายเพื่อใหผูเรียนทุกกลุมวัยไดรับการศึกษาท่ีมี

คุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะท่ีจําเปนของโลกอนาคต สามารถแกปญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างาน

รวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และเปนพลเมืองท่ีรูสิทธิ

และหนาท่ีมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเปนไทย โดยมีขอบเขต

ครอบคลุมท้ังการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแตระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน ลดความเหล่ือมล้ําทางการศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ 

เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและ
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บุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาโดยใชระบบทวิภาคีหรือ

ระบบอื่น ๆ ท่ีเนนการฝกปฏิบัติอยางเต็มรูปแบบ เพื่อนาไปสูการจางงาน และการสรางงาน และการปฏิรูป

บทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอดุมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจาก

กับดักรายไดปานกลางอยางยั่งยืน นําไปสูการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ โดยมีกลไกสนับสนุนการขับเคล่ือนท่ีสําคัญ ไดแก การเรงผลักดันราง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ใหมีผลบังคับใชการสรางความรวมมือกับภาคีเครือขายทางสังคมและส่ือ 

ในการสรางความรู ความเขาใจ และมีสวนรวมในการขับเคล่ือนการปฏิรูป และความเปนเจาของของรวมใน

เปาหมายและความสําเร็จของการปฏิรูปของประชาชน การกระจายอํานาจสูสถานศึกษา และการทดลอง

นํารองกิจกรรมปฏิรูปท่ีเกี่ยวของกับภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองตอบริบทพื้นท่ี

อยางยั่งยืน  การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education) ใหสามารถนา

มาใชประโยชนในการบริหารจัดการศึกษา ติดตาม เฝาระวังเด็กไมใหออกจากระบบการศึกษา เพื่อใหการ

ชวยเหลือไดอยางทันทวงที รวมถึงการติดตามผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนรายบุคคลใหไดรับการพัฒนาอยางเต็ม

ตามศักยภาพและความสนใจของผูเรียนการเปล่ียนโลกทัศนทางการศึกษาของสาธารณชนในการส่ือสาร 

ปลูกฝง พัฒนาวิธีคิด ปรับเปล่ียนคานิยม ทัศนคติ ความคาดหวังตอระบบการศึกษาท่ีมุงเนนไปสูการพัฒนา

ระบบการศึกษาอิงฐานสมรรถนะ ท่ีมุงใหครูและนักเรียนมีความสุขกับการเรียนรูและพัฒนาความเปน

มนุษยท่ีสมบูรณ การก าหนดหนวยงานเจาภาพหลักในการติดตาม รวบรวมผลการดําเนินงานจากเจาภาพ

หลักในแตละกิจกรรม และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษาตอ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาท้ังนี้  กิจกรรมปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา

ดังกลาว ไดคานึงถึงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ท่ีบัญญัติใหมี

การดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลา 12 ป ต้ังแตกอนวัยเรียนจนถึงการศึกษาภาคบังคับ

อยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายรวมท้ังสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชนเขามามีสวน

รวมในการจัดการศึกษา และมาตรา 258 จ (4) ท่ีครอบคลุมท้ังการพัฒนาเด็กเล็ก การสรางโอกาสทาง

การศึกษา การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาครู และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติดาน

การพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษยท่ีเนนการปฏิรูปการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 การพัฒนาและสงเสริมพหุปญญาท่ีหลากหลาย การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการ

สรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนา และยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทาง

สังคมท่ีใหความสําคัญกับการลดความเหล่ือมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ การสรางโอกาสในการเขาถึง

บริการทางการศึกษาการพัฒนาทักษะ 
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13. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

โดยไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตมาใชเปนกรอบในการดําเนินงานเพื่อสรางผลผลิต 

ผลลัพธใหเกิดกับผูเรียน ไดอยางมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในชวงของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยสาระสําคัญ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน 

   “มุงพฒันาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความสุขในสังคม”  

 พันธกิจ 

  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล 

    2. เสริมสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึง เทาเทียม 

    3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 เปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ (Extreme Goals) 

  1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุมกันตอ 

การเปล่ียนแปลงและการพฒันาประเทศในอนาคต 

    2. กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ 

    3. มีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

    4. คนไทยไดรับโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

    5. ระบบบรหิารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีสวนรวม

จากทุกภาคสวน 

 ตัวช้ีวัดตามเปาหมายหลัก   

    1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชา  

  2. รอยละที่เพิ ่มขึ ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา                     

ข้ันพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติ   

  3. รอยละคะแนนเฉล่ียของผูเรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  

  4. รอยละคะแนนเฉล่ียของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีความเปนพลเมืองและพลโลก  

     5. สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตอสายสามัญ  

  6. รอยละความพึงพอใจของนายจางผู ประกอบการที่มีตอผู สําเร ็จการศึกษาระดับ

อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาท่ีทํางานให  

  7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

  8. รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค ส่ิงประดิษฐไดรับการเผยแพร/ตีพิมพ  
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  9. รอยละขององคความรูและส่ิงประดิษฐท่ีนําไปใชประโยชน หรือแกไขปญหาชุมชนทองถ่ิน  

  10. จํานวนปการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ 15 – 59 ป  

  11. รอยละของกําลังแรงงานท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป  

  12. รอยละของนักเรียนตอประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15–17 ป  

    13. สัดสวนผูเรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐตอเอกชน  

    14. จํานวนภาคีเครือขายท่ีเขามามีสวนรวมในการจัด /พัฒนาและสงเสริมการศึกษา  

 ยุทธศาสตร 

  1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล    

  2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา    

  3. ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ 

  4. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

  5. สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 

14. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค  

1) ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ  

   พัฒนาภาคเหนอื “ฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศใน

กลุมอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง” 

1. พัฒนาการทองเที่ยวและธุรกิจบริการตอเนื่องใหมีคุณภาพ สามารถสรางมูลคาเพิ่ม

อยางยั่งยืน และกระจายประโยชนอยางท่ัวถึง รวมท้ังตอยอดการผลิตสินคาและบริการท่ีมีศักยภาพสูงดวย

ภูมิปญญาและนวัตกรรม 

 2. ใชโอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ 

AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  

3. ยกระดับเปนฐานการผลิตเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสูอุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูปท่ีสรางมูลคาเพิ่มสูง  

 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาความยากจน  

 5. อนุรักษและฟนฟูปาตนนํ้าใหคงความสมบูรณ จัดระบบบริหารจัดการนํ้าอยางเหมาะสม

และเช่ือมโยงพื้นท่ีเกษตรใหท่ัวถึง ปองกันและแกไขปญหามลพิษหมอกควันอยางยั่งยืน  
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  2) ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

   พัฒนาอีสานสูมิติใหมเปน “ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง” 

 1. บริหารจัดการนํ้าใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน  

2. สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับ การแกไขปญหาดานทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

3. ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาค

กลาง และพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจใหมๆ ของภาค  

4. พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศเพื่อนบาน  

   3) ทิศทางการพัฒนาภาคกลาง  

 “พัฒนากรุงเทพฯ สูมหานครทันสมัย และภาคกลางเปนฐานการผลิตสินคาและบริการ     

ท่ีมีมูลคาสูง” 

1. พัฒนากรุงเทพฯ เปนมหานครทันสมัยระดับโลกควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

แกไขปญหาส่ิงแวดลอมเมือง 

2. พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสรางความเชื่อมโยง 

เพื่อกระจายการทองเท่ียวท่ัวท้ังภาค 

3. ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใชนวัตกรรม เทคโนโลยี และ

ความคิดสรางสรรค เพื่อใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน 

 4. บริหารจัดการนํ้าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแกไขปญหานํ้าทวม ภัยแลง และคงความสมดุล

ของระบบนิเวศอยางยั่งยืน 

5. เปดประตูการคา การลงทุน และการทองเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย- 

ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

6. พัฒนาความเชื ่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสรางเสถียรภาพและ 

ลดความเหล่ือมล้ําภายในประเทศ 

  4) ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออก  

 “ฐานเศรษฐกิจช้ันนําของอาเซียน” 

 1. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของฐานอุตสาหกรรมเดิม และสงเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมแหงอนาคต 

2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินคาเกษตร 

3. ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเท่ียว 

4. พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองสําคัญของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู เอื้อตอการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจและสังคมอยางมีสมดุล 
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5. พัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจชายแดนใหเปนประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบาน 

ใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและเกิดผลท่ีเปนรูปธรรม 

6. พัฒนาคนและชุมชนใหมีคุณภาพโดยการจัดบริการสังคมใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

7. ปกปองและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ 

 5) ทิศทางการพัฒนาภาคใต 

 “ภาคใตเปนทองเท่ียวพักผอนตากอากาศระดับโลกเปนศูนยกลางผลิตภัณฑยางพาราและ

ปาลมนํ้ามันของประเทศและเมืองเศรษฐกิจเช่ือมโยงการคาการลงทุนกับภูมิภาคอื่นของโลก” 

1. พัฒนาการทองเท่ียวของภาคใหเปนแหลงทองเท่ียวคุณภาพช้ันนําของโลก 

2. พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาลมนํ้ามันแหงใหมของประเทศ 

3. พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรหลักของภาค 

4. พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานสนับสนุนการทองเท่ียว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และ 

การเช่ือมโยงการคาโลก 

 6) ทิศทางการพัฒนาภาคใตชายแดน 

 “เปนแหลงผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสําคัญของประเทศ และ 

เปนเมืองชายแดนเช่ือมโยงการคาและการทองเท่ียวกับพื้นท่ีภาคใตและการพัฒนาเศรษฐกิจของ

มาเลเซียและสิงคโปร” 

 1. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพื่อความมั่นคงใหกับภาคการผลิต 

2. พัฒนาเมืองสุไหงโกลกและเมืองเบตงใหเปนเมืองการคาและเมืองทองเท่ียวชายแดน 

3. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
 

15. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี 

วิสัยทัศน (Vision) 

“เมืองเกษตรคุณภาพ การทองเท่ียวยั่งยืน สังคมเปนสุข” 

เปาประสงครวม (Goals)  

1. เพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรการทองเที ่ยว

และการขนสงโลจิสติกส 

2. สูสังคมเปนสุขดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. มีฐานทรัพยากรธรรมชาติ และบริหารจัดการส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืน 
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พันธกิจ (Missions)  

1.พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมตอเนื่องและการทองเท่ียว) 

ใหมีความมั่งค่ังและเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ 

2. พัฒนาสังคม คุณธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหยั่งยืน 

4. บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด (Strategic issues)   
     ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพิ่มศักยภาพการแขงขันภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร 
      ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 

      ยุทธศาสตรท่ี 3 การเช่ือมโยงเสนทางคมนาคมและศูนยโลจิสติกส (Logistics) ภาคใตตอนบน 

      ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตท่ีดี และมีศักยภาพในการแขงขัน 

      ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีมั่นคงและมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 
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สวนท่ี 3 

สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

(ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

          ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไดศึกษาวิเคราะหนโยบายทางการศึกษา สภาพการจัดการศึกษา

จากขอมูลสารสนเทศ ปญหาและความตองการในการพัฒนาซึ่งทุกฝายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 

ไดรวมกันกําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ป (พ.ศ.2563 - 2565) ทิศทางการพัฒนาการศึกษา

จังหวัดสุราษฎรธานีภายใต วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัดความสําเร็จ และ 

กลยุทธ ดังนี้ 

วิสัยทัศน (Vision)  

“ยกระดับคุณภาพการศึกษา สรางคนดี มีคุณธรรม เปนสังคมแหงการเรียนรู มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

คําอธิบายวิสัยทัศน  

ยกระด ับค ุณภาพการศ ึกษา  หมายถ ึ ง  การพ ัฒนาและยกระด ับค ุณภาพการศ ึกษา  

ตามองคประกอบคุณภาพใหเปนไปตามเกณฑและมาตรฐานการศึกษากําหนด โดยองคประกอบคุณภาพ

การศึกษาที ่สําคัญ คือ 1) คุณภาพการบริหารจัดการของหนวยงานที ่จัดการศึกษาทุกระดับ และ  
2) คุณภาพผูเรียนทุกชวงวัย  มีหลักสูตรตอบโจทยการพัฒนาทุกชวงวัย 

สร างคนดี หมายถ ึง  การพ ัฒนาและส งเสร ิม สน ับสน ุนให ผ ู  เร ียนท ุกช วงว ัยเปนคนดี  

โดยมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค คานิยมไทยและความเปนคนดีเพื่อสรางสังคมท่ีเปนสุขของจังหวัดสุราษฎรธาน ี

มีคุณธรรม หมายถึง การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงปลูกฝงดานปญญา 

พัฒนากระบวนการคิดของผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ และ 
มุงพัฒนาความสามารถทางอารมณ โดยการปลูกฝงใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง เขาใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผูอื่น 

สามารถแก ป ญหาข ัดแยงทางอารมณได อย างถ ูกต องเหมาะสมทั ้ ง 8 ประการ ประกอบดวย 

 1) ขยัน 2) ประหยัด 3) ซื่อสัตย 4) มีวินัย 5) สุภาพ 6) สะอาด 7) สามัคคี 8) มีนํ้าใจ และมีการนอมนาํ

พระบรมราโชบาย ร.10 ทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย 1) มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตท่ี

มั่นคง – มีคุณธรรม 3) มีงานทํา มีอาชีพ 4) เปนพลเมืองท่ีดี 

สังคมแหงการเรียนรู หมายถึง หนวยงานทางการศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงาน
ผูจัดการศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรูโดยการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในหนวยงานทางการศึกษา 

และใชประโยชนจากแหลงเรียนรู ภูมิปญญาท้ังจากภายในและภายนอกหนวยงานทางการศึกษาเพื่อพัฒนา     

การเรียนรูของผูเรียนทุกชวงวัย และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันของผูเรียนทุกชวงวัย บุคลากร 

หนวยงานทางการศึกษา ครอบครัว ชุมชนและองคกรท่ีเกี่ยวของ มีเทคโนโลยีท่ีตอบสนอง เขาถึงไดทุกท่ีทุกเวลา 
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มีคุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง คุณภาพการดําเนินชีวิตของผูเรียนจากการมีสมรรถนะและทักษะ

สําคัญท้ังในดานรางกาย(Physical Domain) ดานจิตใจ (Psychological Domain) ความสัมพันธทางสังคม 
(Social Relationships) และด านส ิ ่ งแวดล อม (Environment Environment) โดยม ีสมรรถนะและ 

ทักษะสําคัญเพื่อการมีคุณภาพการดําเนินชีวิต ไดแก สมรรถนะดานการคิดวิเคราะหสังเคราะห  สมรรถนะ

ดานความใฝรูใฝเรียน สมรรถนะดานทักษะชีวิตและความปลอดภัย  สมรรถนะดานการใชเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ และสมรรถนะดานทักษะทางดานภาษาตางประเทศและการส่ือสารสากล สรางงาน สรางอาชีพ

ท่ีตอบสนองในพื้นท่ี 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง  การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี

องคพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีพระราชทานแกปวงชนชาวไทยในการดําเนินชีวิต

โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล                 

การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรูความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ

และการกระทําใหเกิดคุณภาพชีวิตท่ีเพียงพอและพอเพียง 

เปาประสงค (Goal) 

1. ผูเรียนมีความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบาย  

3.ผูเรียนมีความรู ทักษะ และมีภูมิคุมกันจากปญหาภัยคุกคามในทุกรูปแบบ 

3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพตอบสนองตอความตองการของจังหวัด 

4. ผูเรียนมีวิจัย ส่ิงประดิษฐ เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพิ่มในการรองรับ 

การพัฒนาจังหวัด 

5. ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูทุกชวงวัยท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

และสงเสริมทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

6. คนทุกชวงวัยของจังหวัดไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ 

พหุปญญาและมีคุณภาพในการดํารงชีวิตท่ีดี 

7. คนทุกชวงวัยของจังหวัดเขาถึงการศึกษาโดยผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

8. คนทุกชวงวัยไดรับโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ ตอบสนอง 

ความตองการผูเรียนทุกชวงวัยและผูท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

9. คนทุกชวงวัยมีจิตสํานึกและพฤติกรรมรักษส่ิงแวดลอม 

10.หนวยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

11.ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการใหเปนคนดี การไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ สามารถเปนแบบอยาง

ท่ีดีของสังคม 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (Key Success Indicators) 

1. ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรท่ี 1 จํานวน   2   ตัวช้ีวัด  (1 - 2)

2. ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรท่ี 2 จํานวน  14  ตัวช้ีวัด  (3 - 16)

3. ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรท่ี 3 จํานวน  17  ตัวช้ีวัด  (17 - 33)

4. ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรท่ี 4 จํานวน   3   ตัวช้ีวัด  (34 - 36)

5. ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรท่ี 5 จํานวน   1   ตัวช้ีวัด  (37)

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรท่ี 6 จํานวน  14  ตัวช้ีวัด  (38 - 51)

7. ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรท่ี 7 จํานวน   6   ตัวช้ีวัด  (52 - 58)

กลยุทธ/มาตรการ (Strategy)

1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

2. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชบายสู

การปฏิบัติ

3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามในทุกรูปแบบ

4. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีทักษะ สมรรถนะตรงตามความตองการของตลาด แรงงานของจังหวัดฯ

5. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน

การพัฒนาจังหวัดฯ

6. สงเสริม สนับสนุนระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี 21

7. สงเสริม สนับสนุนพหุปญญา   ผานครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอม รวมท้ัง

ส่ือต้ังแตระดับปฐมวัย 

8. สงเสร ิม สนับสนุนการพัฒนาผู ม ีความสามารถพิเศษใหมีบทบาทเดนในระดับตาง ๆ

ท้ังดานกีฬา ภาษา และวรรณกรรม สุนทรียศิลปตลอดจนการวิจัย 

9. สงเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย

10. เพิ่มโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการ

ผูเรียนทุกชวงวัยและผูท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

11. พัฒนากระบวนการจัดทําระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาของภาคและระบบการรายงาน

ผลของฐานขอมูลโดยเช่ือมโยงขอมูลการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาท่ีเปนเอกภาพ เปนปจจุบัน

และมีมาตรฐานเดียวกัน 

12. สงเสริมและสนับสนุนการสรางจิตสํานึกและพฤติกรรมรักษส่ิงแวดลอมของคนทุกชวงวัย

13. ปรับเปล่ียนคานิยม วัฒนธรรมดานส่ิงแวดลอม
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14. ปรับปรุงกลไกและการบริหารจัดการองคกรใหทันสมัยเหมาะสมตอการเปล่ียนแปลง คลองตัว

มีประสิทธิภาพ 

15. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

16. สงเสริมและประสานความรวมมือกับทุกองคกร ภาคีเครือขาย และทุกภาคสวนของสังคมใน

การสรางและสนับสนุน ยกยอง “คนดี” 
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แผนผังเช่ือมโยงสาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 

วิสัยทัศน ยกระดับคุณภาพการศึกษา สรางคนดี มีคุณธรรม เปนสังคมแหงการเรียนรู มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 

สงเสริมความมั่นคงแกสถาบันชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย ปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรม และนอมนําหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

พระบรมราโชบายสูการปฏิบัติ 

ผลิต พัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพกําลังคนใหมีความ

พรอมรอบรับการพัฒนา

จังหวัดสุราษฎรธานี 

พัฒนาศักยภาพและการเรียนรู

ตลอดชวงอายุอยางมีคุณภาพ 

พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 

21 และรองรับยุทธศาสตรการ

พัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี 

เสริมสรางโอกาสและความเสมอ

ภาคในการเขาถงึการศึกษาอยาง

ทั่วถึงตามศักยภาพของผูเรียน 

เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการ

ศึกษา 

สรางเสริมคุณภาพ

ชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

พัฒนาระบบบริหาร

จัดการใหมี

ประสิทธิภาพตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

สงเสริมและประสานความ

รวมมือจากองคกรภาคี

เครือขายและทุกภาคสวน

ของสังคมในการพัฒนา 

ผูเรียนทุกชวงวัยใหเปนคนดี 

ตลอดจนการยกยอง เชิดชู

เกียรติและใหเปนแบบอยาง 

ยุทธศาสตร 

การจัดการศึกษา 

เพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชาติ 

พัฒนาผูเรียนใหไดมาตรฐาน

ตามหลักสูตรและเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขัน               

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

สรางโอกาสความเสมอภาคและ 

ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา 

สงเสริมการจัด

การศึกษาเพื่อ

เสริมสรางคุณภาพ

ชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ

เชิงบูรณาการในพื้นที่ใหมี

ประสิทธิภาพตามหลัก    

ธรรมาภิบาล 

สงเสริมและประสานความ

รวมมือระหวางหนวยงานทาง

การศึกษากับองคกร ภาคี

เครือขาย และทุกภาคสวนของ

สังคมในการสรางคนดี 

เปาประสงค 

ผูเรียนมีความจงรักภักดีตอสถาบัน

หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง

ตามระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมี

ศักยภาพตอบสนองตอความ

ตองการของจังหวัด 

ผูเรียนไดรับการศึกษาและการ

เรียนรูทุกชวงวัยที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของชาติและ

สงเสริมทักษะที่จําเปนใน

ศตวรรษที่ 21 

คนทุกชวงวัยไดรับโอกาสในการ

เขาถึงบริการการศึกษาและการ

เรียนรูที่มีคุณภาพ ตอบสนองความ

ตองการผูเรียนทุกชวงวัยและผูที่มี

ความตองการจําเปนพิเศษ 

คนทุกชวงวัยมี

จิตสํานึกและ

พฤติกรรมรักษ

สิ่งแวดลอม 

หนวยงานทางการศึกษา

มีระบบบริหารจัดการ 

ที่มีประสิทธิภาพตาม

หลักธรรมาภิบาล 

ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการให

เปนคนดี การไดรับการ 

ยกยองเชิดชเูกียรติ สามารถ

เปนแบบอยางที่ดีของสังคม 

ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม วิถีชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและพระบรมราโชบาย 

ผูเรียนมีวิจัย สิ่งประดิษฐ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่

สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่ม

ในการรองรับ 

การพัฒนาจังหวัด 

คนทุกชวงวัยของจังหวัดไดรับ

การพัฒนาเต็มตามศกัยภาพตาม

ความถนัดและความสามารถของ 

พหุปญญาและมีคณุภาพในการ

ดํารงชีวิตที่ดี 



- 7
4 

-

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

ตารางท่ี 9  แสดงความเช่ือมโยงพันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงครวม และตัวช้ีวัดของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ.2563 – 2565) 

พันธกิจ 1. สงเสริมความมั่นคงแกสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 

 พระบรมราโชบายสูการปฏิบัติ 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

วัยการ

ต้ังครรภ/ปฐมวัย

วัยเรียน/วัยรุน

วัยแรงงาน

วัยผูสูงอายุ

1. การจัดการ

ศึกษาเพ่ือ

เสริมสราง

ความมั่นคง

ของชาติ

1. ผูเรียนมีความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

หลักของชาติ ยึดมั่น

การปกครองตาม

ระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปน

ประมุข

1. รอยละของ

สถานศึกษาท่ีมี

การจัดการเรียน

การสอน/กิจกรรม

เพ่ือเสริมสราง

ความเปนพลเมือง

(Civic

Education)

เพ่ิมข้ึน

94.61 95 95 1. สงเสริมและสนับสนุน

การจัดการศึกษาเพ่ือ

เสริมสรางความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

หลักของชาติ การ

ปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข

1. โครงการปลูกฝงผูเรียนให

เลื่อมใสและศรัทธาในสถาบัน

ชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย

- สพฐ. / สอศ.

- สช.

- กศน.

- ตชด.

- สํานักพระพุทธฯ

- ปริยัติธรรม

- การศึกษาโดยครอบครัว

- การศึกษาโดยสถาน

ประกอบการ

- อปท.

2. ผูเรียนมีคุณธรรม

จริยธรรม วิถีชีวิต

ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียงและพระ

บรมราโชบาย

2. ปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรม และนอมนํา

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และ

พระบรมราโชบายสู

การปฏิบัติ

1. โครงการสงเสริมการเรียนรูตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สําหรับสถานศึกษา

2. โครงการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมผูเรียนในการดํารงชีวิต

3. โครงการปลูกฝงผูเรียนใหยึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- สพฐ. / สอศ.

- สช.

- กศน.

- ตชด.

- สํานักพระพุทธฯ

- ปริยัติธรรม

- การศึกษาโดยครอบครัว



- 7
5 

-

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

4. โครงการนอมนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง สูการปฏบิัติใน

สถานศึกษา

- การศึกษาโดยสถาน

ประกอบการ

- อปท.

5. โครงการนอมนําหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

สูการปฏิบัติทุกหนวยงาน

- สพฐ./อบจ./ศธจ.

- สอศ.

- กรมแรงงาน กระทรวงแรงงาน

- ประกันสังคม

- สํานักนายกรัฐมนตรี

- กระทรวง มหาดไทย

- กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

- กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

- อุตสาหกรรมจังหวัด

- ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน

6. โครงการหลักสูตรระยะสั้น

สําหรับพระภิกษุดานการ

เทศน (หลักสูตรระยะสั้น 1 ป)

7. โครงการปฏิบัติธรรม

วิปสสนากรรมฐาน

- วิทยาลัยสารพัดชาง/

อาชีวะ/เทศบาล/ พัฒนา

ชุมชน

- กระทรวงสาธารณสุข

(รพ.สาธารณสุขชุมชน)

- เทศบาล / อบจ.
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-

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

8. โครงการพัฒนาทักษะการ

ดํารงชีวิต (บนพ้ืนฐานของ

ความเปนจริง) โดยใชหลักคํา

สอนทางพระพุทธศาสนามา

บูรณาการ (หลักสูตรระยะสั้น

1 ป)

9. โครงการประชุม ประชา

พิจารณ การมีสวนรวมในการ

ใหความคิดเห็น

- เทศบาล/สาธารณสุข/

พัฒนาชุมชน

- องคกรภาครัฐ/กรม

กิจการผูสงูอายุ

- กรมแรงงาน/

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

- หนวยงานกรม

ประชาสงเคราะห 

10. โครงการขับเคลื่อน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใน

พ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี

สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี 

3. ผูเรียนมีความรู

ทักษะ และมี

ภูมิคุมกันจากปญหา

ภัยคุกคามในทุก

รูปแบบ

2. รอยละของ

สถานศึกษาท่ี

ปลอดยาเสพติด

เพ่ิมข้ึน

100 100 100 3. สงเสริมและสนับสนุน

การจัดการศึกษาเพ่ือ

ปองกันและแกไขปญหา

ภัยคุกคามในทุกรูปแบบ 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร

การผลิตแรงงานไดตาม

ความสามารถเฉพาะบุคคล

และสอดคลองกับมาตรฐาน

แรงงาน

- สพฐ. / สอศ./ สช./ กศน.

- ตชด.

- สํานักพระพุทธฯ

- ปริยัติธรรม

- การศึกษาโดยครอบครัว

- การศึกษาโดยสถาน

ประกอบการ

- อปท. 
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-

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

พันธกิจ 2. ผลิต พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพกําลังคนใหมีความพรอมรองรับการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

วัยการ

ต้ังครรภ/ปฐมวัย

วัยเรียน/วัยรุน

วัยแรงงาน

วัยผูสูงอายุ

2. พัฒนา

ผูเรียนใหได

มาตรฐานตาม

หลักสูตร และ

เพ่ิมขีด

ความสามารถ

ในการแขงขัน

4. ผูเรียนไดรับการ

พัฒนาใหมีศักยภาพ

ตอบสนองตอความ

ตองการของจังหวัด

ฯ

3. รอยละของแรงงาน

ท่ีขอเทียบโอนความรู

และประสบการณเพ่ือ

ยกระดับคุณวุฒิ

การศึกษาเพ่ิมข้ึน

4. รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาระดับ

อาชีวศึกษา และ

อุดมศึกษา มี

สมรรถนะเปนท่ีพอใจ

ของสถาน

ประกอบการเพ่ิมข้ึน

5. อันดับ

ความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ  

ดานการศึกษาดีข้ึน 

(IMD) 

ไมมีการ

เก็บ

ขอมูล 

-ปวช.

88.76%

-ปวส.

92.61%

20 

75 

48 

45 

4. ผลิตและพัฒนา

กําลังคนใหมีทักษะ

สมรรถนะตรงตาม

ความตองการของ

ตลาด แรงงานของ

จังหวัดฯ

3. โครงการแนะแนวการศึกษา

ตอและคนหาความถนัดสูอาชีพ

4. โครงการพัฒนาผูเรียนใหมี

ความรูและทักษะอาชีพท่ี

สอดคลองกับบริบทของจังหวัด

สุราษฎรธานีและประเทศ

5. โครงการยกระดับศักยภาพ

แรงงาน

6. โครงการหน่ึงสถานศึกษา

หน่ึงสถานประกอบการ

7. โครงการสํารวจความตองการ

ของตลาดแรงงาน 

8. โครงการแนะแนวการศึกษา

แบบเชิงบูรณาการ (สหวิชาชีพ,

ผูประสบความสําเร็จทางดาน

วิชาชีพ

- สพฐ. / สอศ.

- สช.

- กศน.

- ตชด.

- สํานักพระพุทธฯ

- ปริยัติธรรม

- การศึกษาโดยครอบครัว

- การศึกษาโดยสถาน

ประกอบการ

- อปท.
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-

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

6. อันดับความพึง

พอใจของ

ผูประกอบการ

ตอผูจบอุดมศึกษา

เพ่ิมข้ึน (IMD)

7. จํานวนหลักสูตร

ของสถานศึกษาท่ีจัด

การศึกษา ทวิวุฒิ 

(Dual Degree) 

รวมกับตางประเทศ

เพ่ิมข้ึน 

8. รอยละของผูเรียนท่ี

เรียนในระบบทวิภาคี/

สหกิจศึกษาในสถาน

ประกอบการท่ีมี

มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

ไมมีการ

เก็บ

ขอมูล 

ไมมีการ

เก็บ

ขอมูล 

30:70 35:65 

5 

30 

50:50 

9. โครงการพัฒนาเครือขาย

สถาบันการศึกษา (เชื่อมโยง

MOU, อาชีวะ, สพฐ.)

10. โครงการสรางชุมชนอาชีพ

เชน เพ่ิมชองทางการขาย,

รวมพลังการสรางเครือขาย

ประกอบอาชีพ

11. โครงการสงเสริมอาชีพอิสระ

ท่ีเปนเลิศ

12. โครงการสงเสริมการบริหาร

จัดการทางดานการเงินสูความ

ย่ังยืน

13. โครงการสงเสริมการเรียนรู

ในการบริหารจัดการสําหรับ

ผูประกอบการใหม

14. โครงการสนับสนุน

คาครองชีพแรงงานนอกระบบ 

- สพฐ./อบจ./ศธจ.

- สอศ.

- กรมแรงงาน กระทรวงแรงงาน

- ประกันสังคม

- สํานักนายกรัฐมนตรี

- กระทรวง มหาดไทย

- กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย

- กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม

- อุตสาหกรรมจังหวัด

- ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
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-

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

9. สัดสวนผูเรียน

อาชีวศึกษาสูงข้ึน เมื่อ

เทียบกับ ผูเรียนสามัญ

ศึกษา

10. สัดสวนผูเรียน

วิทยาศาสตรสุขภาพ

วิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยีสูงข้ึน เมื่อ

เทียบกับผูเรียน

สังคมศาสตร

11. รอยละของ

ประชากรวัยแรงงาน

(15 – 59 ป) ท่ีมี

การศึกษาระดับ

ไมมีการ

เก็บ

ขอมูล 

ไมมีการ

เก็บ

ขอมูล 

30:70 

60 

15. โครงการอบรมวิชาชีพ

เสริมรายได

-สรางงานสรางอาชีพ (คนไมมี

อาชีพ) 

-สรางโอกาสในการทําอาชีพ

รองรับวัยเกษียณ

16. โครงการสงเสริมพัฒนา

อาชีพสําหรับผูสงูอายุ

17. โครงการขยายโอกาสการมี

งานทําใหผูสูงวัย

- วิทยาลัยสารพัดชาง/

อาชีวะ/เทศบาล/ พัฒนา

ชุมชน

- กระทรวงสาธารณสุข

(รพ.สาธารณสุขชุมชน)

- เทศบาล / อบจ.

- เทศบาล/สาธารณสุข/

พัฒนาชุมชน

- องคกรภาครัฐ/กรม

กิจการผูสงูอายุ

- กรมแรงงาน/

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

- หนวยงานกรม

ประชาสงเคราะห 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

มัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเทาข้ึนไป

เพ่ิมข้ึน 

12. อัตราการไดงาน

ทํา/ประกอบอาชีพ

อิสระของผูสําเร็จ

การศึกษาระดับ

อาชีวศึกษา

(ไมนับศึกษาตอ) ภายใน

ระยะเวลา 1 ป เพ่ิมขึ้น 

13. อัตราการไดงาน

ทํา/ประกอบอาชีพ

อิสระ ของผูสําเรจ็

การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

ภายในระยะเวลา 1 ป 

เพ่ิมข้ึน

14. มีฐานขอมูลความ

ตองการกําลังคน

ไมมีการ

เก็บ

ขอมูล 

ไมมีการ

เก็บ

ขอมูล 

80 

75 

100 

18. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู

งานอาชีพเพ่ือการมีงานทํา

สําหรับนักเรียนพิการ เด็กดอย

โอกาส นักเรียนและเยาวชนใน

ถ่ินทุรกันดารจังหวัดสุราษฎร

ธานี

1. หนวยงาน (หลัก) สํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดสุราษฎรธานี

2.หนวยงาน (รวม) โรงเรียน

สอนคนตาบอดภาคใต จังหวัด

สุราษฎรธานี / โรงเรียนศึกษา

สงเคราะหสุราษฎรธานี /

ศูนยการศึกษาพิเศษประจํา

จังหวัดสุราษฎรธานี /

โรงเรียนตํารวจตระเวนชาย

เดนในจังหวัดสุราษฎรธานี
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แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

(Demand) จําแนก

ตามกลุมอุตสาหกรรม

อยางครบถวน 

5. ผูเรียนมีวิจัย

สิ่งประดิษฐ

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมท่ีสราง

ผลผลิตและ

มูลคาเพ่ิมในการ

รองรับการพัฒนา

จังหวัดฯ

15. จํานวนโครงการ/

งานวิจัยเพ่ือสรางองค

ความรู/นวัตกรรมท่ี

นําไปใชประโยชนใน

การพัฒนาประเทศ

เพ่ิมข้ึน

16. รอยละของผลงาน

วิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ

ใน ระดับนานาชาติ

เพ่ิมข้ึน

4 5. สงเสริม สนับสนุน

และพัฒนาการวิจัย

สิ่งประดิษฐ

เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนา

จังหวัดฯ
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แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

พันธกิจ 3. พัฒนาศักยภาพและการเรียนรูตลอดชวงอายุอยางมีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และรองรับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

วัยการ

ต้ังครรภ/ปฐมวัย 

วัยเรียน/วัยรุน 

วัยแรงงาน

วัยผูสูงอายุ

3. พัฒนาและ

เสริมสราง

ศักยภาพ

ทรัพยากร

มนุษย

6. ผูเรียนไดรับ

การศึกษาและการ

เรียนรูทุกชวงวัยท่ีมี

คุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา

ของชาติและสงเสริม

ทักษะท่ีจําเปนใน

ศตวรรษท่ี 21

7. คนทุกชวงวัยของ

จังหวัดฯ ไดรับการ

พัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพตามความ

ถนัดและ

ความสามารถของ

พหุปญญาและ

มีคุณภาพในการ

ดํารงชีวิตท่ีดี

17. สัดสวน

นักเรียนปฐมวัย (3

– 5 ป) ตอ

ประชากรกลุมอายุ  

3 – 5 ป เพ่ิมข้ึน

18. ประชากรอายุ 

6 – 11 ปไดเขา

เรียน ระดับ

ประถมศึกษาทุก

คน

19. ประชากรอายุ  

12 – 14 ป ไดเขา

เรียน ระดับ

มัธยมศึกษา

ตอนตนหรือ

เทียบเทาทุกคน 

20. สัดสวน

นักเรียน

50 

100 

95 

90 

100 

100 

95 

90 

100 

100 

95 

6. สงเสริม สนับสนุนระบบ

การเรียนรูใหเอ้ือตอการ

พัฒนาทักษะสําหรับ

ศตวรรษท่ี 21

7. สงเสริม สนับสนุน

พหุปญญา ผานครอบครัว 

ระบบสถานศึกษา 

สภาพแวดลอม รวมท้ังสื่อ 

ต้ังแตระดับปฐมวัย 

8. สงเสริม สนับสนุนการ

พัฒนาผูมีความสามารถ

พิเศษใหมีบทบาทเดนใน

ระดับตาง ๆ  

ท้ังดานกีฬา ภาษา และ

วรรณกรรม สุนทรียศิลป

ตลอดจนการวิจัย 

9. สงเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ือการศึกษาสําหรับคน

1. โครงการเตรียมความ

พรอมกอนมีครอบครัว

2. โครงการเตรียมความ

พรอมคูสมรสกอนแตงงาน

3. โครงการเตรียมความ

พรอมกอนการมีบุตร 

4. โครงการครอบครัวมีสุข

มีลูกเมื่อพรอมบริการให

คําปรึกษา และใหความรู

เกี่ยวกับการวางแผน

ครอบครัวสําหรับพอแม

มือใหม

5. โครงการตรวจสุขภาพ

เพ่ือเตรียมความพรอม

กอนการมีบุตร

6. โครงการจัดทําคูมือการ

ใหคําปรึกษาการวางแผน

1. กระทรวงสาธารณสุข

- กรมการแพทย

- กรมอนามัย

- สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด

2. กระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย

3. กระทรวงศึกษาธิการ

4. กระทรวงมหาดไทย

- องคการปกครองสวน

ทองถ่ิน

5. กระทรวงยุติธรรม

6. สํานักงานประกันสังคม

7. ผูปกครองและ

ประชาชน



- 8
3 

-

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

8. คนทุกชวงวัยของ

จังหวัดฯ เขาถึง

การศึกษาโดยผาน

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย หรือ

เทียบเทา(15–17 

ป) ตอประชากร 

กลุมอายุ 15 – 17 

ป เพ่ิมข้ึน 

21. ประชากรวัย

แรงงาน (15 – 59

ป)

มีจํานวนป

การศึกษาเฉลี่ย

เพ่ิมข้ึน

22. รอยละของ

แหลงเรียนรู 

(พิพิธภัณฑ สวน

สัตว หองสมุด  

ศูนย ฯลฯ) ท่ีไดรับ

การพัฒนาให

สามารถจัดบริการ

ไมมีการ

เก็บ

ขอมูล 

50 

ทุกชวงวัย ครอบครัวสําหรับพอแม

มือใหม 

7. โครงการจัดทําคูมือการ

ใหบริการในการเตรียม

ความพรอมกอนสมรส

และกอนมีบุตร

8. โครงการโรงเรียนพอแม

9. โครงการต้ังครรภ

คุณภาพ

เพ่ือลูกเกิดรอดปลอดภัย

10. โครงการสํารวจหญิง

ต้ังครรภ และมารดา ท่ี

ครัวเรือนยากลําบาก

เพ่ือใหเขารับการบริการ

กอนและหลังคลอดอยาง

ตอเน่ืองและครบวงจร

(ตรวจเย่ียม ติดตาม ดูแล

สุขภาพหญิงมีครรภ)
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2563 2564 2565 

ทางการศึกษาและ

มีการจัดกิจกรรม

การเรียนรูตลอด

ชีวิตท่ีมีคุณภาพ

เพ่ิมข้ึน 

23. สถานศึกษาทุก

แหงมีอินเทอรเน็ต 

ความเร็วสูง และ 

มีคุณภาพ 
24. ดัชนีความเสมอ

ภาคของอัตราการเขา

เรียน ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ตามฐานะ

ทางเศรษฐกิจและ

พื้นที่ลดลง

25. รอยละของ

เด็กแรกเกิด – 5 

ป มีพัฒนาการ

สมวัยเพ่ิมข้ึน 

100 

24.19 

100 100 

1.0 

85 

50 

11. โครงการพัฒนาการ

ใหบริการการคลอดตาม

มาตรฐาน

12. โครงการสมุดบันทึก

สุขภาพแมและเด็กใน

รูปแบบ E-Book และ

Application

13. โครงการสงเสริมแม

เฝาระวังลูก

14. โครงการเย่ียมแมดูแล

ลูก

15. โครงการสงเสริมการ

ฝากครรภ

16. โครงการสงเสริม

คุณภาพชีวิตของแมและ

เด็กหญิงใหนมบุตร 

- กิจกรรมโภชนาการแม

และเด็ก
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แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 
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2563 2564 2565 

26. รอยละของ

นักเรียนท่ีมี

คะแนนผลการ

ทดสอบทาง

การศึกษา

ระดับชาติข้ัน

พ้ืนฐาน (O-NET)

แตละวิชาผาน

เกณฑคะแนนรอย

ละ 50 ข้ึนไป

เพ่ิมข้ึน

27. ความแตกตาง

ระหวางคะแนน

เฉลี่ย ผลการ

ทดสอบทาง

การศึกษา

ป.6 

ท.75.15 

ค. 31.86 

ว. 26.62 

อ. 25.03 

ม.3 

ท. 48.00 

ค. 13.77 

ว. 4.39 

อ. 9.11 

ม.6 
ท. 66.88 

ค. 8.93 

ว. 12.43 

อ. 4.40 

ส. 3.73 

นอยกวา 

5 
นอย

กวา 5 

นอยกวา 

5 

- กิจกรรมเลี้ยงลูกดวยนม

แม

17. โครงการสงเสริมการ

เลี้ยงลูกดวยนมแมอยาง

เดียว 6 เดือน

18. โครงการสรางกระแส

สังคมใหหญิงไทยมีความรู

และตระหนักในการเลี้ยงดู

บุตรดวยนมแม

19. โครงการสงเสริม

โภชนาการหญิงใหนมบุตร

20. โครงการสงเสริมการ

จัดต้ัง

มุมนมแมในสถานท่ีทํางาน

21. โครงการขับเคลื่อน

นโยบายโภชนาการ

22.โครงการแมอ่ิมลูก

ไมอด
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แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
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กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

ระดับชาติข้ัน

พ้ืนฐาน (O-NET) 

ของนักเรียน

ระหวางพ้ืนท่ี/ภาค

การศึกษาในวิชา

คณิตศาสตรและ

ภาษาอังกฤษ

ลดลง 

28. คะแนนเฉลี่ย

ผลการทดสอบ

โครงการ

ประเมินผล

นักเรียนรวมกับ

นานาชาติ

(Programme for

International

Student

Assessment

หรือ PISA) ของ

-วิทยาศาสตร

426

-การอาน

393
-คณิตศาสตร

419

500 

23. โครงการสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรคดวยวัคซีน

ในเด็ก

24. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเสริมสราง

พัฒนาการเด็กปฐมวัย

25. โครงการสงเสริมดูแล

และจัดประสบการณ

เรียนรูจากการเลนเพ่ือ

พัฒนาเด็กปฐมวัย

26. โครงการสงเสริม

พัฒนาการดานอารมณ

จิตใจ และสังคม ของเด็ก

ปฐมวัย

27. โครงการปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรม ของ

เด็กปฐมวัย

28. โครงการวันครอบครัว
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แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 
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2563 2564 2565 

นักเรียนอายุ 15 ป 

ในวิชา

วิทยาศาสตร การ

อานและ

คณิตศาสตรสงูข้ึน 

29. ระดับ

ความสามารถดาน

การใช

ภาษาอังกฤษ 

เฉลี่ยของผูสําเร็จ

การศึกษาในแตละ

ระดับเมื่อทดสอบ

ตามมาตรฐาน

ความสามารถ 

ทางภาษาอังกฤษ 

(CEFR) สูงข้ึน 

30. รอยละการ

อานของคนไทย 

(อายุต้ังแต 6 ป 

ไมมีการ

ดําเนิน 

การ

ทดสอบ 

85 

85 

A1/ 

A2/ 

B2 

85 

29. โครงการเสริมสราง

ปฏิสัมพันธเชิงบวก เพ่ือ

สรางความรักความอบอุน

ในครอบครัว

30. โครงการจัดทําคูมือ

อาหารตามวัน 

31. โครงการบรโิภคดี   

ชีวีมีสุข

32. โครงการครอบครัว

โภชนาการ

33. โครงการสงเสริมเด็ก

ปฐมวัยสูงดีสมสวน

34. โครงการสรางเสริม

ภูมิคุมกันโดยใหวัคซีน

พ้ืนฐาน

35. โครงการพัฒนาสื่อ

เพ่ือปฐมวัย 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

ข้ึนไป) เพ่ิมข้ึน 

31. มีระบบ

เครือขาย

เทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ือการศึกษาท่ี

ทันสมัย 

สนองตอบความ

ตองการของ

ผูใชบริการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

32. อัตราการออก

กลางคันของ

ผูเรียนระดับ

การศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานลดลง 

33. รอยละของ

สถานศึกษาท่ีจัด

การศึกษาโดย

บูรณาการองค

0.78 

0.50 

มี 

0.10 

30 

36. โครงการสนับสนุนสิ่ง

ปลูกสรางท่ีปลอดภัยเพ่ือ

เด็กปฐมวัย

37. โครงการเลี้ยงดูลูก

นอยตามมาตรฐานสากล

38. โครงการผลิตสื่อการ

เรียนรูท่ีเหมาะสมกับการ

พัฒนาของเด็กตามวัย

39. โครงการบริการดูแล

เด็กในสถานท่ีทํางานของ

พอแม

40. โครงการวิจัยและ

พัฒนา

องคความรู นวัตกรรม

เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย

41. โครงการพัฒนา

รูปแบบการจัดสรร

งบประมาณตอบสนองการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย
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แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

ความรูแบบสะเต็ม

ศึกษาเพ่ิมข้ึน 

42. โครงการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยท่ีมีความตองการ

พิเศษ

43. โครงการจัดการศึกษา

ทางไกลผานดาวเทียม

(DLTV/DLIT)

44. โครงการพัฒนาระบบ

เครือขายอินเตอรเน็ต

ครอบคลุมทุกโรงเรียน ทุก

หองเรียน

45. โครงการพัฒนาระบบ

ดูแลชวยเหลือผูเรียนให

สําเร็จหลักสูตรการศึกษา

ภาคบังคับ

46. โครงการยกระดับการ

เรียนการสอน

ภาษาตางประเทศ

(อังกฤษ - จีน)

- สพฐ. / สอศ.

- สช.

- กศน.

- ตชด.

- สํานักพระพุทธฯ

- ปริยัติธรรม

- การศึกษาโดยครอบครัว

- การศึกษาโดยสถาน

ประกอบการ

- อปท.
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แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

47. โครงการPartnership

School หรือโรงเรียนรวม

พัฒนา

48. โครงการพัฒนาสุข

ภาวะผูเรียน

49. โครงการกอสราง

สนามกีฬาระดับตําบล

50. โครงการพัฒนา

หลักสูตร Online ภาษา

เพ่ือการสื่อสาร

- วิทยาลัยสารพัดชาง/

อาชีวะ/เทศบาล/ พัฒนา

ชุมชน

- กระทรวงสาธารณสุข

(รพ.สาธารณสุขชุมชน)

- เทศบาล / อบจ.

- เทศบาล/สาธารณสุข/

พัฒนาชุมชน

- องคกรภาครัฐ/กรม

กิจการผูสงูอายุ

- กรมแรงงาน/

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
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แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 
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กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

51. โครงการจัดต้ังกองทุน

พัฒนาผูสูงอายุ

52. โครงการสุขภาพดีชีวี

สดใส

- กิจกรรมออกกําลังกาย

- กิจกรรมรองเลน เตนรํา

ทํางานอดิเรก

- กิจกรรมผักสวนครัวรั้ว

กินได (คนแกชอบปลูก)

53. โครงการสงูวัยสุ

ราษฎรธานี หลีกหนี

โรคภัย

- หนวยงานกรม

ประชาสงเคราะห 

ศธจ.สุราษฎรธานี/

คณะกรรมการประสานและ

สงเสริมการศึกษาเอกชน

จังหวัดสุราษฎรธานี 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห 

สุราษฎรธานี / 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี 



- 9
2 

-

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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54. โครงการสวนสุขภาพ

เพ่ือผูสูงอายุ

55. โครงการเย่ียมบาน

- กิจกรรมบริการถึงบาน

(เฝาระวังสุขภาพ)

- การดูแลเอาใจใสให

ความสําคัญกับผูสูงอายุ

56. โครงการคืนบานใหผู

สูงวัย

57. โครงการปราชญ

ชาวบาน

- กิจกรรมเลาเรื่องจากเจา

ถ่ิน (ชอบของขม/ชมเด็ก

สาว)

- วิทยากรชุมชน (เลา

ความหลัง)

58. โครงการพัฒนา

ความสามารถทางดาน

สํานักงาน กศน.จังหวัด

สุราษฏรธานี 



- 9
3 

-

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

ภาษาอังกฤษของบุคลากร

ครูและผูบริหาร 

59. โครงการศูนยบมเพาะ

วัฒนธรรมพ้ืนบานมโนราห 

จังหวัดสุราษฎรธานี

60. โครงการพัฒนา

ระบบการเรียนรูตาม

หลักสูตรพัฒนาทักษะทาง

สังคมและ

ภาษาตางประเทศ

61. โครงการลูกเสือ

มัคคุเทศก กศน.
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4 

-

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

พันธกิจ 4. เสริมสรางโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาอยางท่ัวถึง ตามศักยภาพของผูเรียนเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

วัยการ

ต้ังครรภ/ปฐมวัย

วัยเรียน/วัยรุน

วัยแรงงาน

วัยผูสูงอายุ

4. สรางโอกาส

ความเสมอ

ภาคและลด

ความเหลื่อม

ลํ้าทางการ

ศึกษา

9. คนทุกชวงวัย

ไดรับโอกาสในการ

เขาถึงบริการ

การศึกษาและการ

เรียนรูท่ีมีคุณภาพ

ตอบสนองความ

ตองการผูเรียนทุก

ชวงวัยและผูท่ีมี

ความตองการจําเปน

พิเศษ

34. รอยละของผูเรียน

พิการไดรับการพัฒนา

สมรรถภาพหรือ

บริการทางการศึกษา

ท่ีเหมาะสม

35. รอยละของเด็กใน

วัยเรียนท่ีมีความ

ตองการจําเปนพิเศษ

ไดรับการศึกษาเต็ม

ตามศักยภาพ

เพ่ิมข้ึน (จําแนกตาม

กลุม ประเภทของ

ความจําเปนพิเศษ)

36. ผูเรียนระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ทุกคนไดรับการ

สนับสนุนคาใชจายใน

การศึกษา 15 ป 

ไมมีการ

เก็บ

ขอมูล 

(พมจ.) 

ไมมีการ

เก็บ

ขอมูล 

(กลุม

พัฒนา
การศึกษา)

100 

20 

100 

100 

20 

100 

10. เพ่ิมโอกาสในการเขาถึง

บริการการศึกษาและการ

เรียนรูท่ีมีคุณภาพตอบสนอง

ความตองการผูเรียนทุกชวง

วัยและผูท่ีมีความตองการ

จําเปนพิเศษ

11. พัฒนากระบวนการ

จัดทําระบบฐานขอมูลกลาง

ทางการศึกษาของภาคและ

ระบบการรายงานผลของ

ฐานขอมูลโดยเชื่อมโยง

ขอมูลการศึกษาทุกระดับ

และประเภทการศึกษาท่ีเปน

เอกภาพ เปนปจจุบันและมี

มาตรฐานเดียวกัน

1. โครงการพัฒนา

ผูเรียนเต็มตาม

ศักยภาพใหสอดคลอง

กับความสามารถและ

ความสนใจ

- ผูเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษ-

ผูเรียนดอยโอกาส-

ผูเรียนพิการ

2. โครงการพัฒนาเด็ก

พิเศษทางการเรียนรู

3. โครงการกองทุน

เพ่ือความเสมอภาค

ทางการศึกษา

- สพฐ. / สอศ.

- สช.

- กศน.

- ตชด.

- สํานักพระพุทธฯ

- ปริยัติธรรม

- การศึกษาโดยครอบครัว

- การศึกษาโดยสถาน

ประกอบการ

- อปท.



- 9
5 

-

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

พันธกิจ 5. สรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

วัยการ

ต้ังครรภ/ปฐมวัย 

วัยเรียน/วัยรุน 

วัยแรงงาน 

วัยผูสูงอายุ 

5. สงเสริมการ

จัดการศึกษา

เพ่ือเสริมสราง

คุณภาพชีวิตท่ี

เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม

10. คนทุกชวงวัยมี

จิตสํานึกและ

พฤติกรรมรักษ

สิ่งแวดลอม

37. รอยละของผูเรียน

ทุกระดับการศึกษามี

พฤติกรรมท่ีแสดงออก

ถึงความตระหนักใน

ความสําคัญของการ

ดํารงชีวิตท่ีเปนมิตร

12. สงเสริมและสนับสนุน

การสรางจิตสึกนึกและ

พฤติกรรมรักษสิ่งแวดลอม

ของคนทุกชวงวัย

13. ปรับเปลี่ยนคานิยม

วัฒนธรรมดานสิ่งแวดลอม

1. โครงการพัฒนา

รูปแบบการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอย

เพ่ือสรางสุราษฎรธานี

เมืองนาอยู

สํานักงาน กศน.จังหวัด 

สุราษฎรธานี 
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6 

-

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

กับสิ่งแวดลอม ความ

มีคุณธรรม จริยธรรม

และการประยุกตใช

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงใน

การดําเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 

37.1 รอยละของ

จํานวนนักเรียนท่ีเขา

รวมกิจกรรม/โครงงาน

ท่ีเกี่ยวของกับการ

สรางเสริมคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน 

37.2 รอยละของ

จํานวนโรงเรียนท่ีใช 

กระบวนการเรียนรู

เพ่ือสรางเสริม 

คุณธรรม จริยธรรม

เพ่ิมข้ึน 

ไมมีการ

จัดเก็บ

ขอมูล 

100 

30 

100 

30 

100 

2. โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการขยะใน

โรงเรียน

สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี 
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-

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

37.3 รอยละของ

จํานวนนักเรียนท่ีเขา

รวมกิจกรรมตาม

โครงการนอมนํา

แนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงสูการปฏิบัติ

เพ่ิมข้ึน 

100 100 100 
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-

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

พันธกิจ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

วัยการ

ต้ังครรภ/ปฐมวัย 

วัยเรียน/วัยรุน 

วัยแรงงาน

วัยผูสูงอายุ

6. พัฒนา

ระบบบรหิาร

จัดการเชิง

บูรณาการใน

พ้ืนท่ีใหมี

ประสิทธิภาพ

ตามหลักธรร

มาภิบาล

11. หนวยงาน

ทางการศึกษามี

ระบบบริหารจัดการ

ท่ีมีประสิทธิภาพ

ตามหลักธรรมา

ภิบาลโดยการมีสวน

รวมจากทุกภาคสวน

38. มีระบบการ

บริหารงานบุคคลของครู

อาจารย และบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพและเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐาน

39. รอยละของ

สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ

ตามเกณฑประกันคุณภาพ

การศึกษาเพ่ิมข้ึน 

40. มีระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาท่ี

เหมาะสม สอดคลองกับ

บริบทและความตองการ

จําเปนของสถานศึกษา

41. จํานวนฐานขอมูล

รายบุคคลดานการศึกษา

มี 

100 

มี 

N/A 

มี 

100 

มี 

N/A 

มี 

100 

มี 

N/A 

14. ปรับปรุงกลไก

และการบริหาร

จัดการองคกรให

ทันสมัยเหมาะสมตอ

การเปลี่ยนแปลง

คลองตัวมี

ประสิทธิภาพ

15. พัฒนาระบบ

และกลไกการ

ติดตาม ประเมินผล

และตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา

1. โครงการสถานศึกษา

คุณภาพ

- กิจกรรมหลักสูตร

คุณภาพ/กิจกรรมผูบรหิาร

ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา คุณภาพ/กิจกรรม

พัฒนาปรับปรุงอาคาร สื่อ

สิ่งอํานวยความสะดวก

ปลอดภัยมีคุณภาพได

มาตรฐาน

2. โครงการพัฒนา

ผูบริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา

3. โครงการสงเสริมให

ผูปกครอง ชุมชน มีสวน

รวมในการจัดการศึกษา

1. กระทรวงสาธารณสุข

- กรมการแพทย

- กรมอนามัย

- สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด

2. กระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย 

3. กระทรวงศึกษาธิการ

4. กระทรวงมหาดไทย

- องคการปกครองสวน

ทองถ่ิน

5. กระทรวงยุติธรรม

6. สํานักงานประกันสังคม

7. ผูปกครองและ

ประชาชน
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-

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

ของประเทศท่ีเปนปจจุบัน 

สามารถเชื่อมโยงและใช

ขอมูลระหวางหนวยงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึน 

4. โครงการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

สพฐ./สอศ./สช./กศน. / 

ตชด./ สํานักพระพุทธฯ / 

ปริยัติธรรม/การศึกษาโดย

ครอบครัว/การศึกษาโดยสถาน

ประกอบการ/อปท./ 

42. มีฐานขอมูลดาน

การศึกษาเพ่ือใชประโยชน

ในการวางแผน การ

บริหารจัดการศึกษา

การติดตามและ

ประเมินผล

43. มีกลไกสงเสริมใหทุก

ภาคสวนสนับสนุน 

ทรัพยากรเพ่ือการจัด

การศึกษา 

44. มีการปรับระบบการ

จัดสรรเงินไปสูดาน 

อุปสงค หรือตัวผูเรียน 

มี 

ม ี

ม ี

มี 

มี 

มี 

มี 

มี 

มี 

มี 

มี 

มี 

5. โครงการการพัฒนา

ระบบการนิเทศทางไกล

ผานเครือขายอินเทอรเน็ต

เพ่ือสงเสริมการจัด

การศึกษายุค 4.0

สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานี 



- 1
00

 -

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

45. มีการปรับปรุงแกไข

กฎหมายท่ีเกี่ยวกับความ

เปนอิสระและความ

รับผิดชอบของ

สถานศึกษา

(Autonomous &

Accountability)

46. รอยละของ

สถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไม

ผานเกณฑการประเมิน

คุณภาพภายนอกลดลง

47. สัดสวนงบประมาณ

ตามประเด็น (Agenda)

สูงข้ึน เมื่อเทียบกับ

งบประมาณตามภารกิจ

(Function)

48. สัดสวนผูเรียนเอกชน

สูงข้ึนเมื่อเทียบกับรัฐ

ผานทุก

แหง 

40:60 

20:80 

ผาน

ทุก

แหง 

40:60 

25:75 

ผานทุก

แหง 

40:60 

30:70 

100 
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 -

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

49. รอยละของครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทุก

ระดับและประเภท

การศึกษาท่ีไดรับการ

พัฒนาตามมาตรฐาน

วิชาชีพและสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

50. จํานวนหนวยงาน

องคกรภาครัฐ/เอกชน 

ท่ีมีสวนรวมจัดการศึกษา

แบบประชารัฐเพ่ิมข้ึน 

51. จํานวน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีติด

อันดับ 200 อันดับแรก

ของโลกเพ่ิมข้ึน

ไมมีการ

เก็บ

ขอมูล 

ไมมีการ

เก็บ

ขอมูล 2 แหง 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

พันธกิจ 7. สงเสริมและประสานความรวมมือจากองคกร ภาคีเครือขายและทุกภาคสวนของสังคมในการพัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหเปนคนดี ตลอดจนการยกยอง 

      เชิดชูเกียรติและใหเปนแบบอยาง 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

วัยการ

ต้ังครรภ/ปฐมวัย

วัยเรียน/วัยรุน

วัยแรงงาน

วัยผูสูงอายุ

7. สงเสริม

และประสาน

ความรวมมือ

ระหวาง

หนวยงานทาง

การศึกษากับ

องคกรภาคี

เครือขาย และ

ทุกภาคสวน

ของสังคมใน

การสรางคนดี

12. ผูเรียนทุกชวง

วัยไดรับการพัฒนา

ใหเปนคนดี การ

ไดรับการยกยองเชิด

ชูเกียรติ สามารถ

เปนแบบอยางท่ีดี

ของสังคม

52. รอยละของจํานวน

ผูเรียนท่ีไดรับการพัฒนา

ตามโครงการ/กิจกรรมท่ี

หนวยงานทางการศึกษา

สมัชชาการศึกษาหรือ

เครือขายทางการศึกษา

และองคกรตาง ๆ เปนผู

จัดเพ่ือพัฒนาใหผูเรียน

เปนคนดี  แลวมี

คุณลักษณะหรือคุณสมบัติ

สมควรไดรับการยกยอง

เชิดชูเกียรติ สามารถเปน

แบบอยางท่ีดีงามของ

สังคมไดตามเกณฑท่ี

กําหนด

16. สงเสริมและ

ประสานความ

รวมมือกับทุกองคกร

ภาคีเครือขาย และ

ทุกภาคสวนของ

สังคมในการสราง

และสนับสนุน

ยกยอง “คนดี”

1. โครงการพัฒนาและ

จัดทําฐานขอมูลเมืองคนดี

2. โครงการผูนําสันติภาพ

เมืองคนดี : Messengers

of Peace Suratthani

- สพฐ. / สอศ.

- สช.

- กศน.

- ตชด.

- สํานักพระพุทธฯ

- ปริยตัิธรรม

- การศึกษาโดยครอบครัว

- การศึกษาโดยสถาน

ประกอบการ

- อปท.

1) ศธจ.สุราษฎรธานี 

2) สพป.สฎ.เขต 1

3) สพป.สฎ.เขต 2

3) สพป.สฎ.เขต 3

4) สพม.11

6) ว.เทคนิคสุราษฎรธานี

7) ว.เทคนิคกาญจนดิษฐ

8) ว.พยาบาลพระบรมราชชนนี

9) ทม.เกาะสมุย



- 1
03

 -

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

53. จํานวนผูเรียนทุกชวง

วัยท่ีไดรับการยกยองเชิดชู

เกียรติ และเปนแบบอยาง

ท่ีดีงามของสังคมในระดับ

ตาง ๆ จําแนกตามระดับ

การศึกษาแตละระดับ

อยางนอยปละ 1 คนตอ 1

สถานศึกษา/

สถาบันการศึกษา

54. จํานวนขาราชการ ครู

คณาจารย บุคลากรทางการ

ศึกษาไดรับการยกยองเชิดชู

เกียรติ และ

เปนแบบอยางท่ีดีงามของ

สังคมในจําแนกตามประเภท/

สายงาน อยางนอยปละ 1

คนในแตละสายงานตอ

1 หนวยงานทางการศึกษา

10) การยาง จ.สฎ.

11) อบจ.สฎ.

12) มูลนิธิกุศลศรัทธา จ.สฎ.

13) การทองเที่ยว จ.สฎ.

14) สํานักงานจังหวัดสุราษฎร

ธานี
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แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

55. สถานศึกษา/

สถาบันการศึกษา รอยละ

80 ของท้ังหมดสามารถ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม

เพ่ือสรางความมีระเบียบ

วินัย การเคารพกฎหมาย

และปลูกฝงความซื่อสัตย 

โดยมีผูเรียนทุกชวงวัยท่ีอยู

ในสถานศึกษาหรือ

สถาบันการศึกษาน้ันเขา

รวมและผานเกณฑประเมิน

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค

บรรลุเปาหมายของ

โครงการ/กิจกรรม

56. สถานศึกษา/

สถาบันการศึกษา รอยละ

80 ของท้ังหมดสามารถ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม

เพ่ือสรางผูเรียนทุกชวงวัย
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แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

มีความเปนคนดี  มี

สุนทรียศาสตร ตระหนักรู 

ซาบซึ้งในประวัติศาสตร 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

แหลงเรียนรู และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

57. สถานศึกษาทุกแหง

สงเสริม สนับสนุนใหครู

แนะแนวท่ีไดรับการ

พัฒนาใหมีความรู

ความสามารถในการแนะ

แนวไดอยางมี

ประสิทธิภาพและสามารถ

สรางเครือขายกับ

ผูปกครอง ชุมชนหรือ

เครือขายการแนะแนวเพ่ือ

การพัฒนาผูเรียนสูการ

เปนคนดีสูสังคมท่ีมี

ความสุขอยางนอยแหงละ 1 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป) จังหวัดสุราษฎรธานี 

ชวงวัย ยุทธศาสตร เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย(ป พ.ศ.) 

กลยุทธ/มาตรการ โครงการ ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

58. รอยละของสถานศึกษา

ท่ีมีผูเรียนท่ีไดรับการ

สงเสริมและพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม ใหมคีานิยมไทย

12 ประการและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ตามหลักสูตรฯ กําหนด

ผานโครงการ/กิจกรรมท่ี

สถานศึกษาหรือหนวยงาน

ตาง ๆ จัดข้ึน
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สวนท่ี 4 โครงการ/งบประมาณ 

สรุปโครงการ/งบประมาณ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

(ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) จังหวัดสุราษฎรธาน ี
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ตารางท่ี 10 ขอมูลสรุป โครงการ/งบประมาณ/แหลงของงบประมาณ 

ยุทธศาสตร 

แหลงของบประมาณ รวม 

แผนพัฒนาภาคใต กลุมจว.ภาคใตฝงอาวไทย แผนพัฒนาจังหวัด  

จํานวน

โครงการ 

จํานวน

งบประมาณ 

จํานวน

โครงการ 

จํานวนงบประมาณ จํานวน

โครงการ 

จํานวนงบประมาณ จํานวน

โครงการ 

จํานวนงบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  

การจัดการศึกษาเพื่อ

เสริมสรางความมั่นคงของ

ชาติ 

2 800,000 - - 1 2,490,000 3 3,290,000 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนา

ผูเรียนใหไดมาตรฐานตาม

หลักสูตร และเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขัน 

2 8,532,000 1 20,628,085 3 748,600 6 29,908,685 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

2 13,200,000 2 11,364,799 2 700,000 6 25,264,799 

ยุทธศาสตรท่ี 4  

สรางโอกาสความเสมอภาค

และลดความเหลื่อมลํ้า

ทางการศึกษา 

- - 1 540,000 - - 1 540,000 

ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมการ

จัดการศึกษาเพื่อเสริมสราง

คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

1 4,400,000 - - 1 1,537,700 2 5,937,700 

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนา

ระบบบริหารจัดการเชิง

บูรณาการในพื้นที่ใหมี

ประสิทธิภาพตามหลัก    

ธรรมาภิบาล 

- - - - 1 826,680 1 826,680 

ยุทธศาสตรท่ี 7 สงเสริมและ

ประสานความรวมมือ

ระหวางหนวยงานทาง

การศึกษากับองคกรภาคี

เครือขาย และทุกภาคสวน

ของสังคมในการสรางคนดี 

- - 1 20,840,000 - - 1 20,840,000 

รวมท้ังสิ้น 7 26,932,000 5 53,372,884 8 6,302,980 20 86,607,864 
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ตารางท่ี 11 ตารางแสดงขอมูล โครงการ/งบประมาณ/หนวยงานรับผิดชอบ 

ลําดับ

ท่ี 
ช่ือโครงการ งบประมาณ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความม่ันคงของชาติ 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรการผลิตแรงงานไดตามความสามารถเฉพาะ

บุคคลและสอดคลองกับมาตรฐานแรงงาน 

500,000 วท.สฎ 

2. โครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สําหรับสถานศึกษา 

300,000 ตชด. 

3. โครงการขับเคลื่อนสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎร

ธานี 

2,490,000 ศธจ. 

รวมยุทธศาสตรท่ี 1  จํานวน 3 โครงการ 3,290,000  

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาผูเรียนใหไดมาตรฐานตามหลักสูตรและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน                

1. ยกระดับทักษะการคิดเชิงสรางสรรคเพ่ือสรางสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม

และงานวิจัยสูชุมชนของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร 

ธานี เพ่ือการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน 

3,532,000 วิทยาลัยการ

อาชีพไชยา และ 

วอศ.สฎ 

2. โครงการหารายไดระหวางเรียน 80,000 วท.กด 

3. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะทางวิชาชีพในการ

ทําเกษตรผสมผสาน 
5,000,000 วทษ.สฎ 

4. ธุรกิจออนไลนสรางรายไดใหผูเรียน 121,400 วิทยาลัย

บริหารธุรกิจ

และการ

ทองเท่ียวสมุย 

5. โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพ 547,200 กศน.สฎ 

6. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานอาชีพเพ่ือการมีงานทํา สําหรับนักเรียน

พิการ เด็กดอยโอกาส นักเรียนและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารจังหวัด    

สุราษฎรธานี 

20,628,085 ร.ร.สอน 

คนตาบอด

ภาคใต 

รวมยุทธศาสตรท่ี 2  จํานวน 6 โครงการ 29,908,685  

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

1. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา 

700,000 สพป.สฎ.3 

2. โครงการทดสอบมาตรฐานการใชภาษาตางประเทศตาม

มาตรฐานสากล 

500,000 วอศ.สฎ 

3. โครงการพัฒนาหองเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม 200,000 วอศ.สฎ 
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ลําดับ

ท่ี 
ช่ือโครงการ งบประมาณ 

หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

4. โครงการพัฒนาความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของบุคลากรครู

และผูบริหาร 

3,200,000 ศธจ. 

5. โครงการพัฒนาระบบการเรียนรูตามหลักสูตรพัฒนาทักษะทางสังคม

และภาษาตางประเทศ 

10,000,000 ศธจ. 

6. โครงการศูนยบมเพาะวัฒนธรรมพ้ืนบาน มโนราห  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

10,664,799 ร.ร.ศึกษา

สงเคราะห  

รวมยุทธศาสตรท่ี 3  จํานวน 6 โครงการ 25,264,799  

ยุทธศาสตรที่  4 สรางโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลือ่มลํ้าทางการศึกษา 

1. โครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได 540,000 สารพัดชาง     

สุราษฎรธานี 

รวมยุทธศาสตรท่ี 4  จํานวน 1 โครงการ 540,000  

ยุทธศาสตรที่  5 สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

1 โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

เพ่ือสรางสุราษฎรธานีเมืองนาอยู 

4,400,000 กศน. 

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะในโรงเรยีน 1,537,700 ศธจ. 

รวมยุทธศาสตรท่ี 5  จํานวน 2 โครงการ 5,937,700  

ยุทธศาสตรที่  6 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการในพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

1  โครงการการพัฒนาระบบการนิเทศทางไกลผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

เพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษายุค 4.0 

826,680 ศธจ. 

รวมยุทธศาสตรที่ 6  จํานวน 1 โครงการ 826,680  

ยุทธศาสตรที่ 7 สงเสริมและประสานความรวมมือระหวางหนวยงานทางการศึกษากับองคกร ภาคีเครือขาย และ

ทุกภาคสวนของสังคมในการสรางคนดี 

1 โครงการผูนําสันติภาพเมืองคนดี : Messengers of Peace 

Suratthani 

20,840,000 ศธจ. 

รวมยุทธศาสตรที่ 7  จํานวน 1 โครงการ 20,840,000  

รวมของบประมาณจาก แผนพัฒนาภาคใต        

จํานวน 4 โครงการ 

26,932,000  

รวมของบประมาณจาก กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

จํานวน 5 โครงการ 

53,372,884  

รวมของบประมาณจาก แผนพฒันาจังหวัดสุราษฎรธานี  

จํานวน 3 โครงการ 

6,302,980  

รวมท้ังสิ้น  

จํานวน 20 โครงการ 

86,607,864  
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ยุทธศาสตรท่ี 1  

 

การจัดการศึกษา 

เพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชาติ 
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โครงการแบบยอ (1 ชุด : 1 โครงการ) 

หัวขอ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาหลักสูตรการผลิตแรงงานไดตามความสามารถเฉพาะบุคคลและ
สอดคลองกับมาตรฐานแรงงาน 

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติและแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอท่ี 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย 

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ภายใตแผนพัฒนาภาคและ
แผนงานงานหลัก 

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใตอยางย่ังยืน 

4. ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันประเทศไทยไดจัดทําแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20ป (พ.ศ.2561 - 2580) 

เพ่ือใหการพัฒนาประเทศมีความตอเน่ืองและมีแนวทางท่ีชัดเจนโดยกําหนด

วิสัยทัศน“ประเทศมีความมั่นคง  มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลวดวยการ

พัฒนาตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และพรอมรับรองการพัฒนา

ประเทศยุคไทยแลนด 4.0 โดยใชการศึกษาและโดยเฉพาะหลักสูตรวิชาชีพ เพ่ือ

กลไกหลักในการพัฒนาประเทศ พัฒนาองคกร พัฒนากําลังคนใหมีทักษะอาชีพ 

จําเปนตองพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเนนการฝกทักษะวิชาชีพเพ่ือเปนการสรางโอกาส 

สรางรายได และตองมีมาตรฐานฝมือ โดยการสงเสริมพัฒนาทักษะไดอยางมี

คุณภาพมาตรฐานฝมือ มีกระบวนการวางแผน และการดําเนินการอยางมีระบบ มี

ข้ันตอน มีทิศทางและเปาหมายทิศทางหลักใหเปนไปตาม แผนพัฒนาการจัดการ 

ยกระดับมาตรฐานฝมือ มีคุณภาพในอนาคตโดยเฉพาะดานอาชีวศึกษา 

5. วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือเสริมสรางประสบการณและทักษะในวิถีเกษตรชุมชนตามแนวทางหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงใหแกนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา จังหวัดสุ

ราษฎรธานี 

2. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา เห็นความสําคัญในการผลิตอาหารท่ีปลอดภัยตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

3. เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษา มีความรูทางดานเกษตร 

โดยมีศักยภาพท้ังทางดานการผลิต การแปรรูป และการตลาด 

ในการประกอบอาชีพดานการเกษตร   
6. เปาหมายและตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ 

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ  

นักเรียนในสถานศึกษามีสถิติสัดสวนกับการเรียนในสถานศึกษาสายสามัญ   

คิดเปนรอยละ 50:50 

เชิงคุณภาพ       

- นักเรียนนักศึกษาและผูปกครองรับทราบถึงความสําคัญและแนวโนมการพัฒนาใน
อนาคต นักเรียนนักศึกษามีมาตรฐานฝมือแรงงาน และเพ่ือพัฒนาผูเรียนทุกระดับ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
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หัวขอ รายละเอียด 

ดานปริมาณ 

นักเรียนในสถานศึกษามีสถิติสัดสวนกับการเรียนในสถานศึกษาสายสามัญ  คิดเปน
รอยละ 50:50 

ดานคุณภาพ 

นักเรียนนักศึกษาและผูปกครองรับทราบถึงความสําคัญและแนวโนมการพัฒนาใน
อนาคต นักเรียนนักศึกษามีมาตรฐานฝมือแรงงาน และเพ่ือพัฒนาผูเรียนทุกระดับ 

7. พ้ืนท่ีเปาหมาย จังหวัดสุราษฎรธานี 

8. กิจกรรมท่ีสําคัญของโครงการ 1.ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางาน และหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของเพ่ือรวม

ดําเนินการ 

2.ประชาสัมพันธโครงการ 

3.ดําเนินการตามโครงการ  

4.สรุปและติดตามประเมินผลโครงการ           

9. หนวยงานรับผิดชอบ วิทยาเทคนิคสุราษฎรธานี 

10. ระยะเวลาในการดําเนินงาน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

11. งบประมาณ 500,000 บาท 

12. ผลผลิต (output)    นักเรียนนักศึกษา ผานมาตรฐานฝมือทัดเทียม มาตรฐานสากลสูสถาน
ประกอบการอยางมีคุณภาพ 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
(Outcome) 

นักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษามีความรู มีทักษะดานฝมืออาชีพ มี

มาตรฐาน โดยผานการทดสอบมาตรฐานฝมือในทุกสาขาอาชีพตามเกณฑ เพ่ือสงผล

พัฒนาอาชีพ พัฒนาองคกร พัฒนาภาค พัฒนาชาติตอไป เต็มพื ้นที ่ตามเกณฑ 

50:50 
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โครงการแบบยอ (1 ชุด : 1 โครงการ) 

หัวขอ รายละเอียด 

1.ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมการเรียนรูตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงสําหรับ
สถานศึกษา 

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติและ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงกัน 

ประเด็นท่ี 3 สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว  

- การทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม 

แผนแมบทท่ี 5 ประเด็นการทองเท่ียว 

3.1 แผนยอยการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม 

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ภายใตแผนพัฒนาภาคและแผนงาน
งานหลัก 

ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเท่ียวของภาคใหเปนแหลงทองเท่ียวคุณภาพชั้นนําของ
โลก 

แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน (Local Economy) 

4. ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนสอนคนตาบอด ศูนยการศึกษานอก

โรงเรียนจังหวัดสุราษฎรธานี  ซึ่งเปนสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนสวนใหญมีความดอย

โอกาสหางไกลจากสวัสดิการตาง ๆ ท่ีภาครัฐจัดให มีฐานะคอนขางยากจน จําเปน

ที่จะตองพัฒนาคุณภาพชีวิตใหสามารถพึ่งพาตนเองได อยูรวมกันดวยคุณธรรม

โดยนอมนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาผูเรียนใหมี

ความเจริญกาวหนา โดยใหนักเรียน เยาวชนและผูปกครองเขามามีสวนรวมใน

การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ โดยมีบุคลากรทางการศึกษาคอยดูแลและแสวงหา

ความรวมมือจากชุมชนในเขตบริการของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน ตลอดจนหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค

การศึกษาเปนการนอมนําพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ นอกจาก

โรงเรียนจะสามารถพึ่งตนเองไดแลว                 ยังกลายเปนแหลงเรียนรูและ

นําองคความรูขยายผลสูชุมชน     รอบ ๆ จนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีจาก

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยทั้งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมการดําเนินชีวิต การศึกษา สถานศึกษาจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ี

จะตองพัฒนาขีดความสามารถโดยอาศัยความรวมมือรวมใจของประชาชนในพ้ืนท่ี

ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อที่จะสงผลการพัฒนาที่ขยายตัวจากโรงเรียนสู

ชุมชนโดยรอบทําใหเกิดความมั่นคง 

5. วัตถุประสงคของโครงการ 1 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหเปนศูนยการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2 เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของนักเรียน เยาวชนในพื้นที่ในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตโดยมีสถานศึกษาเปนศูนยการเรียนรู ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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3 เพื่อขยายผลความสําเร็จจากการดําเนินโครงการในสถานศึกษาไปสูครอบครัว

นักเรียน 

6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ 

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

จํานวนนักเรียนและเยาวชนในพ้ืนท่ี ท่ีคาดวาจะไดรับประโยชน จํานวน 500 คน
และบคุคลากรทางการศึกษา จาํนวน 13 คน รวม 513 คน 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียน เยาวชนในหมูบานเขตบริการโรงเรียนสามารถลดรายจายในครัวเรือน มี
อาชีพเสริมท่ีสามารถหารายไดเพ่ิมข้ึนโดยการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคา รัก
และหวงแหนท่ีอยูอาศัย รวมกันพัฒนาชุมชนของตนอันเปนพ้ืนฐานความมั่นคงใน
พ้ืนท่ีโรงเรียนและสามารถขยายผลการดําเนินงานโครงการฯไปยังหมูบานรอบ
โรงเรียน จนกลายเปนศูนยเรียนรูของชุมชน 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ดานปริมาณ 

1. นักเรียน เยาวชน ผูปกครองนักเรียนและประชาชนในเขตพ้ืนท่ีบริการรวมถึงบุ
คลาการทางการศึกษา รวมท้ังสิ้น 513 คนดานคุณภาพ 

1. เชิงคุณภาพ นักเรียน เยาวชน ผูปกครองนักเรียนและประชาชนในหมูบานเขต
บริการโรงเรียน รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา สามารถลดรายจายในครัวเรือน มี
อาชีพเสริมท่ีสามารถหารายไดเพ่ิมข้ึน โดยการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคา รัก
และหวงแหนท่ีอยูอาศัย รวมกันพัฒนาชุมชนของตนอันเปนพ้ืนฐานความมั่นคงใน
พ้ืนท่ีโรงเรียนและสามารถขยายผลการดําเนินงานโครงการฯไปยังเขตบริการของ
โรงเรียนจนเปนศูนยการเรียนรูของชุมชน 

7. พ้ืนท่ีเปาหมาย นักเรียน เยาวชนกลุมเปาหมายในเขตบริเวณโรงเรียนตชด.เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ 
1 

8. กิจกรรมท่ีสําคัญของโครงการ การดําเนินงานเพ่ือเปนศูนยการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

1) กําหนดพ้ืนท่ี จัดทําสถานีการเรียนรูในดานตาง ๆ 

-สถานีฝกอบรมใหความรูการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- สถานีเรียนรูเรื่องการทําและใชปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ 

        -สถานีเรียนรูเรื่องการเพาะขยายพันธุพืชและการทําเกษตรผสมผสาน 

        -สถานีเรียนรูการเลี้ยงสัตว 

        -สถานีเรียนรูอาชีพเสริม 

        -สถานีเรียนรูการสหกรณ 

2)จัดทําสถานีเรียนรูเพ่ือเปนศูนยเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

         -ปรับปรุงอาคารสถานท่ี ท่ีจะใชเปนศูนยเรียนรู 

         -ออกแบบสื่อความรู 

         -จัดหาวัสดุท่ีจําเปนตอการเปนสถานีเรียนรูเพ่ือใหนักเรียนและประชาชน
ไดทดลองปฏิบัติ 

6. กลุมเปาหมายของโครงการนักเรียนและเยาวชนในพ้ืนท่ี 
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9. หนวยงานรับผิดชอบ 9.1  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

9.2  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

9.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

9.4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

9.5  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

9.6  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ 

9.7  วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี  

9.8  เทศบาลเมืองเกาะสมุย  

9.9  การยางแหงประเทศไทยจังหวัดสุราษฎรธานี 

9.10  องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี  

9.11 มูลนิธิกุศลศรัทธา จังหวัดสุราษฎรธานี 

9.12 การทองเท่ียวจังหวัดสุราษฎรธานี 

9.13 สํานักงานจังหวัดสุราษฎรธานี 

ผูประสานงาน นางสาวศิริมา นุยไม ศึกษานิเทศกชํานาญการ สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

เบอรติดตอ 098-0149465 

10. ระยะเวลาในการดําเนินงาน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

11. งบประมาณ 300,000 บาท 

12. ผลผลิต (output) สามารถขยายผลการดําเนินโครงการฯสูกลุมเปาหมายในเขตบริการโรงเรียน และ
เปนศูนยเรียนรูของชุมชน 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
(Outcome) 

   สามารถยกระดับขีดความสามารถเปนศูนยการเรียนรูฯเพ่ือนําเสนอผลงานการ

ดําเนินงานโครงการฯใหเกิดข้ึนในสถานศึกษา นักเรียน เยาวชนไดรับการพัฒนา

ใหมีโภชนาการท่ีดี สุขภาพแข็งแรง ใฝเรียนรู ซื่อสัตย ประหยัด และอดทน มี

ความรูและทักษะทางวิชาการและการอาชีพเพ่ือเปนพ้ืนฐานของการดํารงชีวิต มี

สวนรวมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได ยังสงผลใหเกิดการพัฒนาชุมชน

โดยรอบพ้ืนท่ีโรงเรียน สรางวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึนตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสํานึกรักแผนดินเกิด มีความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย สงผลถึงความมั่นคง 
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โครงการแบบยอ (1 ชุด : 1 โครงการ) 

หัวขอ รายละเอียด 

1.ชื่อโครงการ โครงการการขับเคลื่อนสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 

2 .ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติและ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม 

แผนแมบท 3 การเกษตร 

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ภายใตแผนพัฒนาภาคและแผนงาน
งานหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร สป.ท่ี. 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมี
คุณภาพ 

4. ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

        โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)เปนโครงการท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษทรัพยากรของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา   ภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงมีสายพระเนตรยาวไกล 

โดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงใหความสําคัญและเห็น

ความสําคัญของการอนุรักษพันธุกรรมพืช ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดดังในป พ.ศ. 2503 ทรง

อนุรักษ  ตนยางนา ในป พ.ศ.2504 ทรงใหนําพรรณไมจากภูมิภาคตาง ๆ มาปลูกไวใน

สวนจิตรลดา  เพื ่อเปนแหลงศึกษาและทรงมีโครงการพระราชดําริที่เกี ่ยวกับการ

อนุรักษพัฒนาทรัพยากร พัฒนาแหลงน้ํา การอนุรกัษและพัฒนาดิน อนุรักษทรัพยากร

ปาไม เปนการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ตอมาในป พ.ศ. 2535 สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงสืบทอดพระราชปณิธานตอโดยมี

พระราชดําริกับนายแกวขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ใหดําเนินการอนุรักษพืช

พรรณของประเทศโดยพระราชทานใหโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา ฝาย

วิชาการ เปนผูดําเนินการจัดต้ังธนาคารพืชพรรณข้ึน ในป พ.ศ. 2536-2549 โดยรับทุน

สนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ (กปร.) และเปนหนวยงานขึ้นตรงกับเลขาธิการพระราชวัง ตั้งแตป พ.ศ. 

2549 และตอมาในปงบประมาณพ.ศ.2550 สํานักพระราชวังดําเนินการจัดสรร

งบประมาณให และให อพ.สธ. ดําเนินการแยกสวนอยางชัดเจนจากโครงการสวน

พระองคฯ สวนจิตรลดา การดําเนินงาน อพ.สธ. ดําเนินงานโดยอยูภายใตแผนแมบทซึ่ง

เปนระยะ ๆ ละ หาป ต้ังแตป พ.ศ. 2535 เปนตนมา  และในแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีหก

นี้ มีแนวทางดําเนินการ ที่สอดคลองและสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งมีกรอบแนวคิดและหลักการ

ในการวางแผนที่สําคัญ ไดแก  (1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของ

เศรษฐก ิจพอเพ ียง 2) คนเป นศ ูนย กลางของการพ ัฒนาอย างม ีส  วนร  วม  

(3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสูความ

มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เพ่ือใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ซึ่งกรอบแนวความคิดท้ังสี่

นั้นลวนแตตองดําเนินการภายใตการดูแลรักษาทรัพยากรและการนํามาใชประโยชน
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อยางยั ่งยืน ยิ ่งไปกวานั ้น อพ.สธ. ยังมีก ิจกรรมตามกรอบแผนแมบท อพ.สธ.                 

ท่ีสอดคลองกับแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศและ

กรอบยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ 20 ป ท้ัง 7 ยุทธศาสตร ไดแก (1) ดานความมั่นคง 

(2) ดานการเกษตร (3) ดานอุตสาหกรรม (4) ดานสังคม  (5) ดานการแพทยและ

สาธารณสุข (6) ดานพลังงาน (7) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหสง

ผลประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนใหมากที่สุด เพื่อการบริหารจัดการความรู

ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ทรัพยากร และภูมิปญญาของประเทศ สูการใช

ประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ ดวยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เขาถึงประชาชนและ

ประชาสังคมอยางแพรหลาย  

      แผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 - กันยายน พ.ศ. 2564) 

เปนแผนแมบทท่ีจัดทําข้ึน เพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหนวยงานที่ร วมสนอง

พระราชดําริเขามามีสวนรวมวางแผนงาน ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคทั่วประเทศ

ไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน ใหมีแนวทางดําเนินงานตอเนื่องตามกรอบแผนแมบท โดย

เนนการทํางานเขาไปสรางจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรตั ้งแตในสถานศึกษา

ดําเนินงาน ในระดับทองถิ่นในการทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ซึ่งประกอบดวย 3 

ฐานทรัพยากรไดแก ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรม

และภูมิปญญา จากฐานขอมูลดังกลาวจะนําไปสูการอนุรักษและใชประโยชนอยาง

ยั่งยืน บนพื้นฐานของการ  มีจิตสํานึกในการอนุรกัษทรัพยากรที่มีอยูในประเทศไทย

ตอไป 

     จากพระราชดําริและพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ในเรื่องของสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ซึ่งมีความสอดคลองกับงานปกติ ในเรื่อง

ของการเรียนการสอน  และในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเนนใหนักเรียนเปน

ศูนยกลาง จังหวัดสุราษฎรธานีไดเขารวมสนองพระราชดําริในโครงการ อพ.สธ. ทําให

พ้ืนท่ีและกิจกรรมดําเนินงานของโครงการ อพ.สธ.  มีแผนแมบทโครงการ อพ.สธ. ระยะ 

5 ปที่สี่ (ตุลาคม พ.ศ. 2549 - กันยายน พ.ศ. 2554) โดยมีกรอบการดําเนินงาน ไดแก         

1.กรอบการเรียนรูทรัพยากร ประกอบดวยกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช กิจกรรมสํารวจ

เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 2.กรอบการใช

ประโยชนประกอบดวยกิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย

ขอมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ พืช 3.กรอบการสรางจิตสํานึก

ประกอบดวยกิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช กิจกรรมพิเศษ

สนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช ดังนั้น สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

จึงไดสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาหนวยงาน ดําเนินการจัดกิจกรรมตามกรอบ

แผนแมบทโครงการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปท่ีหก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 - กันยายน พ.ศ. 2564) 

เปนการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทาง

ชีวภาพใหกับเยาวชน ในสถานศึกษาใชประโยชนอยางย่ังยืน  
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5. วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหกับเยาวชนใน

สถานศึกษาใชประโยชนอยางย่ังยืน 

3. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน พัฒนา สถานศึกษาเปนศูนยการเรียนรูอนุรักษ

พันธุกรรมพืชในทองถ่ิน 

4. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน การอนุรักษพันธุพืชทองถ่ินทางวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาของจังหวัดสุราษฎรธานี   
6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ 

เชิงปริมาณ 

1. สถานศึกษาทุกสังกัดท่ีเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร
ธานี มีการดําเนินงานตามกรอบการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และ
ผานการประเมินเปนสถานศึกษาแกนนําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

2. สถานศึกษาท่ีไดรับปายไดรับการพัฒนาและ สงเสริม สนับสนุน การอนุรักษ
พันธุกรรมพืชทองถ่ินทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา ใหไดรับเกียรติบัตร ระดับ 1 ,2 

เชิงคุณภาพ 

1. ผูบริหารสถานศึกษามีการวางแผนและบริหารจัดการ และดําเนินการตาม
แนวทางของการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

2. ครูมีความรู ความเขาใจ และออกแบบการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนโดยใช
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนฐาน 

3. นักเรียนมีการเรียนรูทรัพยากร การใชประโยชน มีจิตสํานึกอนุรักษผานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

4. ชุมชนเขามามีสวนรวมสงเสริม สนับสนุน ในการบริหารจัดการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนของสถานศึกษา 

7. พ้ืนท่ีเปาหมาย จังหวัดสุราษฎรธานี 

8. กิจกรรมท่ีสําคัญของโครงการ การดําเนินการมีการวางแผนแบบมีสวนรวม พรอมท้ังมีคณะทํางานท่ีมีความรู

ความสามารถในเรื่องของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน มีการปฏิบัติงานตามแผนงาน 

ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานเปนระยะ ๆ และปฏิบัติตามแผนงานท่ีไดวางไวจากการ

มีสวนรวม มีการใหขวัญและกําลังใจกับผูปฏิบัติงานและผูเกีย่วของ ใชกระบวนการ 

PDCA เปนหลักในการปฏิบัติงานทุกข้ันตอนทุกกิจกรรม 

กิจกรรมหลักที่ 1  

วางแผน หาแนวทาง สนับสนุนสถานศึกษาภายในจังหวัด 

     1.1 ประชุมวางแผนการบริหารโครงการ โดยการประชุมคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนและสนับสนุนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

     1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําขอมูลสารสนเทศและยกรางแผนแมบทเพ่ือ

ขับเคลื่อนและสนับสนุนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

     1.3 ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนทบทวนการปฏิบัติงาน แผนขับเคลื่อน 

เสนอแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมของจังหวัดในการดําเนินงานสวน
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พฤกษศาสตรโรงเรียน 

     1.4 ประชุมจัดทําเครื่องมือติดตาม และประเมินการดําเนินงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน 

กิจกรรมหลักที่ 2  

ขับเคลื่อน สนับสนุนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

    2.1 ประชุมสรางการรับรู ความตระหนัก สรางความเขาใจใหกับสถานศึกษา

เก่ียวกับการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร 

โรงเรียนใหกับผูบริหาร-ครู ผูรับผิดชอบ สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี 

    2.2 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

     2.3 พัฒนาแผนแมบท/แผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

กลุมเปาหมาย 

     2.4 สนับสนุนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีนกลุมเปาหมายท่ีเสนอ

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาตามเกณฑสนับสนุน 

กิจกรรมหลักที่ 3 

นิเทศ ติดตามการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนของสถานศึกษา

กลุมเปาหมาย 

    3.1 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนของสถานศึกษากลุมเปาหมาย 

    3.2 นิเทศ ติดตาม เรงรัดการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนกลุมเปาหมาย 

    3.3 ประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับปายพระราชทานและเกียรติบัตรสถานศึกษา

แกนนําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

กิจกรรมหลักที่ 4 

สงเสริม สรางขวัญกําลังใจสถานศึกษาท่ีมีผลการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนตามเกณฑ 

    4.1 มอบปายพระราชทาน และเกียรติบัตร 

    4.2 เผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีสอดคลองและ

บูรณาการพัฒนา “สถานศึกษาท่ีอนุรักษ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” 

    4.3 สรุปและรายงานโครงการ  
9. หนวยงานรับผิดชอบ ส ําน ักงานศ ึกษาธ ิ การจ ั งหว ั ดส ุราษฎร ธาน ีหน  วยงานท ี ่ เ ก ี ่ ยวข  อง  : 

สถาบันอุดมศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา สถานศึกษาสังกัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  สถานศึกษาสังกัดการศึกษาพิเศษ  สถานศึกษาสังกัด
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สถานศึกษาสังกัดกองกํากับตํารวจตระเวนชายแดน 
สถานศึกษาเอกชน และสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

10. ระยะเวลาในการดําเนินงาน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

11. งบประมาณ 2,490,000 บาท 



 - 121 - 
 

 

หัวขอ รายละเอียด 

12. ผลผลิต (output)        1. รอยละ 100 ของสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี ที ่เปน

สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ไดรับปาย (106 โรงเรียน) และเปนศูนยการ

เรียนรูอนุรักษพันธุกรรมพืชในทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพมีการดําเนินการตาม

กรอบการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  

       2. รอยละ 50 ของนักเรียนของสถานศึกษาทุกสังกัดมีการเรียนรูทรัพยากร 
การใชประโยชนจากทรัพยากร และมีจิตสํานึกในการอนุรักษ 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
(Outcome) 

        1. สถานศึกษาเปนสมาชิกและมีความกาวหนาในการดําเนินงาน 

        2. สถานศึกษาท่ีไดรับปายสนองพระราชดําริเปนตนแบบ เปนท่ีปรึกษา

ใหกับสถานศึกษา ท่ีเปนสมาชิกและมีความสนใจสมัครเปนสมาชิก 
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พัฒนาผูเรียนใหไดมาตรฐานตามหลักสูตร 

และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
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หัวขอ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ ยกระดับทักษะการคิดเชิงสรางสรรคเพื ่อสรางสิ ่งประดิษฐ นวัตกรรมและ
งานวิจัยสูชุมชนของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานีเพื่อการ
พัฒนาประเทศอยางย่ังยืน 

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม(พ.ศ. 
2561 - 2580) 

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรภายใต
แผนพัฒนาภาคและแผนงานงานหลัก 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรหลักของภาคและสรางความเขม 
เซ็งสถาบันเกษตรกร (การสงเสริมใหมิการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ผลิต บริการจัดการความอยางเปนระบบ00.0 

4. ความสําคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 

      ตามที่รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 - 2580) เพื่อพัฒนา

ประเทศไปสูประเทศไทย 4.0 ท่ีเนนการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไปสู

เศรษฐกิจที ่ขับเคลื ่อนดวยนวัตกรรม เพื ่อใหประเทศไทยสามารถรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงพลิกโฉมแบบฉับพลันไดโดยเฉพาะอยางย่ิงยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนา

และเสริม สรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาคน

ในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี  คนเกง และมีคุณภาพโดยคนไทยมีความพรอม

ท้ังกาย ใจ สติปญญา               มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวง

วัย                      มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบ

ออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ  มีหลักคิดที่ถูกตอง มี

ทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 และ

อนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอด

ชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกรรม นักคิด เกษตรกรยุค ใหม และอ่ืน ๆ 

โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

     ยุทธศาสตรจังหวัดสุราษฎรธานีไดมีกําหนดวิสัยทัศน “เมืองเกษตรคุณภาพ การ

ทองเท่ียวยั่งยืน สังคมเปนสุข” เปาประสงคเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ

ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรการทองเท่ียวและการขนสงโลจิสติกส สูสังคม

เปนสุขดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

บริหารจัดการสิ่ง แวดลอมที่ยั่งยืน โดยมีประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 5 

ประเด็น (Strategic issues) อันประกอบ  

ดวยการเพิ ่มศักยภาพการ แชงขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การ

สงเสริม การทองเท่ียวท่ีย่ังยืน การเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมและศูนยโลจิสติกส 

(Logistics) ภาคใตตอนบนการพัฒนาสังคมปลอดภัยคุณ ภาพชีวิตที่ดี และมี

ศักยภาพในการแชง ขันและการสรางฐานทรัพยากรธรรมชาติที ่มั ่นคงและ

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ปจจุบันการใชเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญตอทุกกลุม

สาขาอาชีพ โดยเฉพาะภาคการเกษตรไดมีนโยบายรัฐใหการสนับสนุนรวมถึง

หนวยงานตาง ๆ เชามาชวยสงเสริมใหกลุ ม เกษตรกรเขา ถึงเทคโนโลยีท่ี
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ทันสมัย อน่ึงปจจัยท่ีสําคัญ ตอการพัฒนาศักยภาพภาคเกษตรและอุตสาหกรรม

เกษตรที่สําคัญมากอยางหนึ่ง คือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยี 

สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ดังน้ันอาชีวศึกษาจังหวัด สุราษฎรธานี สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงจัดทําโครงการยกระดับทักษะการคิด เชิง

สรางสรรคเพื่อ สรางสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมสูเกษตรกรในชุมชนของนักเรียน

นักศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี เพ่ือการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยการบูรณาการเรียบ

การสอนที่ใชหลักความรู ทางคณิตศาสตรวิทยาศาสตรแ ละการวิจัย เปน

กระบวนการสําคัญสวนหนึ่งในการพัฒนาทักษะความรู  ที่มุง เนน ใหนักเรียน 

นักศึกษา คิดดนสรางสรรคผลงานสิ่งประดิษฐเพื ่อสรางทักษะวิชาชีพ ดาน

ความคิด วิเคราะหใหนักเรยีน นักศึกษามีความรู ความชํานาญรวมพลังพัฒนา

สรางสรรคผลงานที่มีคุณคาใหเกิดความกาวหนา เกิดประโยชนตอสังคม

ประเทศชาติ ซึ่ง ในการพัฒนาผูเร ียนใหเปนนักประดิษฐไดนั ้นผูบริหาร

สถานศึกษา คร ู ผ ู  เร ียน และชุมชนตองรวมมือกันพัฒนาผูเรียน กําหนด

เปาหมายการจัดการเรียนรู ตามทิศทางของยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 

ที่จะใหเยาวชนทุกคนเปนคนดี เกง มีคุณภาพ มีปญญา และมีนวัตกรรม การ

พัฒนาคุณลักษณะและทักษะของผูเรียนสูความเปน นักประดิษฐ โดยครูผูสอน

จะเปนพี่เลี้ยงใหแกผูเรียนและมีผูบริหารสถานศึกษาใหการสนับสนุน สงเสริม 

การจัดการเรียนรูของครูและผูเรียนการจัดใหมีการสรางโครงงานสิ่งประดิษฐ 

การจัดใหมีเครือขายความรวมมือ กับชุมชนสถานประกอบการ การสงเสริม ให

มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐรวมท้ัง การไดรับความรวมมือจาก

ชุมชน ภูมิปญญา ผูปกครองทองถ่ิน ใหการสนับสนุนสง เสริมผูเรียนใหเกิดการ

คนพบสิ่งประดิษฐรวมถึงการสง เสริมใหนาํเอาสิ่งประดษิฐ นวัตกรรมที่ผูเรียน

สรางข้ึนมาใชประโยชนและตอบสนองความตองการใหแกชุมชนและสังคมภาค

เกษตรกรรมตามบริบทและนําไปสูการตอบสนองวิสัย ทัศนของจังหวัดสุราษฎร

ธานีเพ่ือการพัฒนาสูการเปน “เมืองเกษตรคุณภาพ” ตอไป                                                

5. วัตถุประสงคของโครงการ 1.เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษาไดทํางานและมรีายไดระหวางเรียน

จากการประกอบอาชีพที่เหมาะสม เปนการเพิ่มรายไดใหตนเองและเปนการ

แบงเบาภาระของผูปกครอง รวมทั้งสงเสริมใหนักเรียนนักศึกษามีความวิริยะ 

อุตสาหะมีความภาคภูมิใจ และใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

2.เพ่ือเปนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการใหรูจักการพ่ึงพาตนเอง ซึ่งจะเปนการ

สรางคานิยมท่ีถูกตองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีพึงประสงคของเยาวชนไทยให

เปนคนดี คนเกง ในการสรางสรรคสังคมไทยตอไป 

3.เพื่อใหหนวยงานที่มีสถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถจางงาน

นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติเพื ่อหารายไดระหวางเรียน โดยสามารถเบิกจาย

คาตอบแทนใหตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
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6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ 

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. นักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 100 คน 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 20 คน 

3. ตนแบบสิ่ง ประดิษฐ นวัตกรรมเพ่ือเกษตรกร 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษามีมีความคิดเชิงสรางสรรคโนการสรางสิ่ง ประดิษฐนวัตกรรม
เพ่ือเกษตรกรในชุมชน ไมนอยกวา รอยละ80 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. นักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สังกัดอาชีวศึกษาจงัหวัดสุราษฎรธานี 
จํานวน 100 คน 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจงัหวัด สุราษฎรธานี 
จํานวน 20 คน 

3. ตนแบบสิ่ง ประดิษฐ นวัตกรรมเพ่ือเกษตรกร 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษามีมีความคิดเชิงสรางสรรคโนการสรางสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม
เพ่ือเกษตรกรในชุมชน ไมนอยกวา รอยละ 80 

7. พ้ืนท่ีเปาหมาย สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจงัหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดสุราษฎรธานี 

8. กิจกรรมท่ีสําคัญของโครงการ 1. พัฒนาทักษะความคิดเชิงสรางสรรคในการสรางสิง่ประดิษฐ นวัตกรรมเพ่ือ
เกษตรกรในชุมชน จํานวน 5 วัน 

2. สราง/วิจัยพัฒนา สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมเพ่ือเกษตรกรในชุมชน จํานวน 8 เดือน 

3. ถายทอด/เผยแพรเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมสูเกษตรกรในชุมชน 
จํานวน 20 ครั้ง 

9. หนวยงานรับผิดชอบ วิทยาลัยการอาชีพไชยา และ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

10. ระยะเวลาในการดําเนินงาน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

11. งบประมาณ 3,532,000 บาท 

12. ผลผลิต (output) นักเรียน นักศึกษาไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนมีงานทําและเพ่ิมรายไดใหกับตัวเอง 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) 1. นักเรียนนักศึกษามีทักษะการคิดเชิงสรางสรรคในการสรางสิ่งประดิษฐนวัตกรรม

สูเกษตรกรโนชุมชนของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสรุาษฎรธานี เพ่ือการ

พัฒนาประเทศอยางย่ังยืน 

2 นักเรียน นักศึกษาสังกัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานีสามารถใชทักษะทาง

คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและการวิจัยในการสรางสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมสู

เกษตรกรในชุมชน                 

3. ตนแบบสิ่ง ประดิษฐ นวัตกรรมเพ่ือเกษตรกรในชุมชน 
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1. ชื่อโครงการ หารายไดระหวางเรียน 

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติและ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอท่ี 4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ภายใตแผนพัฒนาภาคและแผนงาน
งานหลัก 

ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

4.ความสําคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 

          ในการจัดการเรียนรูการสอนสายวิชาชีพ นั้น มุงเนนใหผูเรียนมีทักษะ

ฝมือในวิชาชีพตามสาขาวิชาโดยในการจัดการเรียนการสอน คํานึงถึงการฝก

ทักษะ การสรางชิ้นงาน ซึ่งแตเดิมเมื่อสามารถสรางชิ้นงานได  ถือวาบรรลุตาม

วัตถุประสงคของรายวิชา แตในปจจุบันยังไมเพียงพอ ควรเพ่ิมเติมถึงเรื่องการนํา

ชิ้นงานทางวิชาชีพไปสรางรายได โดยสามารถนําไปจําหนาย ซึ่งเปนการนําไปสู

การประกอบอาชีพอิสระตอไป 

5. วัตถุประสงคของโครงการ 1.เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษาไดทํางานและมีรายไดระหวางเรียน

จากการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม เปนการเพ่ิมรายไดใหตนเองและเปนการแบง

เบาภาระของผูปกครอง รวมท้ังสงเสริมใหนักเรียนนักศึกษามีความวิริยะ อุตสาหะ 

มีความภาคภูมิใจ และใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

2.เพื่อเปนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการใหรูจักการพึ่งพาตนเอง ซึ่งจะเปนการ

สรางคานิยมที่ถูกตองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงคของเยาวชนไทยให

เปนคนดี คนเกง ในการสรางสรรคสังคมไทยตอไป 

3.เพื่อใหหนวยงานที่มีสถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถจางงาน

นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติเพื ่อหารายไดระหวางเร ียน โดยสามารถเบิกจ าย

คาตอบแทนใหตามระเบียบกระทรวงการคลัง3. เปาหมายโครงการ 

6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ 

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษา มีความรู และทักษะไปสรางรายไดใหกับตัวเอง เปนการแบง
เบาภาระของผูปกครอง 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ\ 
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หัวขอ รายละเอียด 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษา มีความรู และทักษะไปสรางรายไดใหกับตัวเอง เปนการแบง
เบาภาระของผูปกครอง  

7. พ้ืนท่ีเปาหมาย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ 

8. กิจกรรมท่ีสําคัญของโครงการ 1. ขออนุมัติโครงการ  

2. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 

3. ดําเนินการฝกอบรมตามโครงการ 

4. ประเมินผลการดําเนินโครงการ 

5.  สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

9. หนวยงานรับผิดชอบ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ 

10. ระยะเวลาในการดําเนินงาน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

11. งบประมาณ 80,000 บาท 

12. ผลผลิต (output) นักเรียน นักศึกษาไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนมีงานทําและเพ่ิมรายไดใหกับ
ตัวเอง 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
(Outcome) 

 1. นักเรียน นักศึกษาไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนมีงานทําและเพ่ิมรายไดใหกับ

ตัวเอง เปนการแบงเบาภาระของผูปกครองและเปนการสรางวัฒนธรรมการ

พ่ึงตนเอง สรางคานิยมท่ีถูกตองในระยะยา 

2. จะมีแนวทางการเนินงานท่ีชัดเจนรวมกันระหวางองคกรหลัก และหนวยงานท่ี

มีสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในการแกไขปญหาความยากจน 

3. จะเปนการชวยแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการตามนโยบาย

ของรัฐบาล 
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โครงการแบบยอ (1 ชุด : 1 โครงการ) 

หัวขอ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะทางวิชาชีพในการทําเกษตร
ผสมผสาน 

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติและ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอท่ี2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ภายใตแผนพัฒนาภาคและแผนงาน
งานหลัก 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

        กลยุทธท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตและพัฒนา
กําลังคนเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและชุมชนอยางย่ังยืน 

4. ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันมีการเปลี ่ยนแปลงการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

เปนไปอยางรวดเร็ว การพัฒนาความเจริญดานการสื่อสารและเทคโนโลยีซึ่งสงผล

กระทบตอสังคมโดยรวม เปนสังคมวัตถุนิยมเนนการตอบสนองความตองการ

ทางดานวัตถุและเงินเปนหลัก ขาดการพัฒนาทางดานจิตใจใหรูเทาทันกับกระแส

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน ความเห็นแกตัวจึงมีมากขึ้นในสังคม        การ

รวมกลุมชวยเหลือซึ่งกันและกันนอยลงหวังพ่ึงพิงคนอ่ืนจนลืมพัฒนาตนเอง ทําให

ขาดหลักการพึงตนเอง การทําการเกษตรก็จะเปนเกษตรเชิงเดี่ยว ถาปไหนขาย

ผลผลิตไมได ก็จะขาดทุนกันไป 

 การเกษตรผสมผสาน เปนระบบเกษตรที่มีการปลูกพืชและเลี ้ยงสัตว

หลากหลายชนิดในพ้ืนท่ีเดียวกัน โดยมีกิจกรรมการผลิตแตะชนิดเกื้อกูลประโยชน

ตอกันไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางเหมาะสม และเกิด

ประโยชนสูงสุด มีความสมดุลตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและเกิดการเพิ่มพูน

ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ การเกื้อกูลกันระหวางพืชและสัตว ซึ่ง

ผลพลอยไดจากการปลูกพืชจะเปนประโยชนตอกิจกรรมการเลี้ยงสัตว ในทางตรง

ขามผลท่ีไดจากการเลี้ยงสัตวก็จะเปนประโยชนตอพืชดวยเชนกัน 

 สถานการณการพัฒนาปจจุบันจึงจําเปนอยางยิ ่งที ่จะตองสงเสริมการ

พัฒนาตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไดทรงพระราชทาน

ใหกับสังคมไทย จําเปนท่ีจะตองมีการสงเสริมใหสถานศึกษา ชุมชน มีความรูความ

เขาใจในหลักการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหมอยาง

จริงจัง รวมถึงการบริหารจัดการน้ํา ใหเห็นและปฏิบัติไดผลจริงอยางเปนรูปธรรม 

ท้ังน้ีเพ่ือเปนการฟนฟูคุณธรรม จริยธรรม และภูมิปญญาท่ีเคยมีอยูคูสังคมไทยให

กลับคืนมาเปนสังคมท่ีมีความสุข เอ้ืออาทรและพ่ึงตนเองอยางย่ังยืนในท่ีสุด จึงได

จัดต้ังศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหมข้ึนเปน

ศูนยการเรียนรูของชุมชนที่มีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนพื้นฐานการ

เรียนรู 
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หัวขอ รายละเอียด 

5. วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือเปดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรูทักษะการทํางานและปลูกฟงทัศนคติการ

ทํางานท่ีสุจริตสําหรับนักเรียนพิการ เด็กดอยโอกาส นักเรียนและเยาวชนในถ่ิน

ทุรกันดารในจังหวัดสุราษฎรธานี  

2. เพื่อใหนักเรียนพิการ เด็กดอยโอกาส นักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารใน

จังหวัดสุราษฎรธานี เลือกทํางานไดตรงตามความชอบและความถนัด พัฒนาเปน

อาชีพท่ีสุจริตเลี้ยงชีพตนเองได 

3. เพ่ือเปนตนแบบการพัฒนาแหลงน้ําท่ีมีการบริหารจัดการอยางครบวงจร 

4. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเกษตรกรในชุมชน 

5. เพ่ือเปนสถานท่ีสาธิต และสถานท่ีศึกษาดูงานการเกษตรผสมผสาน การเกษตร

ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริในดานตาง ๆ ใหแกเกษตรกรและผูสนใจ  
6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ 

เปาหมายเชิงปริมาณ  

     - นักเรียน นักศึกษา ครู เกษตรกร และผูท่ีสนใจ  จํานวน 500 คน/ป 

เปาหมายเชิงคุณภาพ  

     - นําความรูจากโครงการฯ มาบูรณาการวิชาการแกสังคม 

ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs)  
     นักเรียน นักศึกษา ครู เกษตรกร และผูท่ีสนใจ จํานวน 500 คน/ป 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcomes)  
      นําความรูจากโครงการฯ มาบูรณาการวิชาการแกสังคม 

7. พ้ืนท่ีเปาหมาย อําเภอพนม อําเภอบานตาขุน อําเภอคีรีรัฐนิคม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 

8. กิจกรรมท่ีสําคัญของโครงการ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริเกษตร

ทฤษฎีใหม  

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาแหลงน้ําการเกษตรเพ่ือเปนศูนยเรียนรูการบริหารจัดการน้ํา

ชุมชนตามแนวพระราชดําริ  

กิจกรรมท่ี 3 ฝกอบรมเพ่ือ Re-Skill และ Up-Skill ผูเรียนอาชีวเกษตรท้ังในและ

นอกระบบ เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมท่ี 4 การพัฒนาสมรรถนะอาชีพเกษตรผสมผสานใหแกเกษตรกร 

9. หนวยงานรับผิดชอบ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี 

10. ระยะเวลาในการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 

11. งบประมาณ 5,000,000 บาท 

12. ผลผลิต (output) 1. มีศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหม  

2. มีศูนยเรียนรูการบริหารจัดการน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ 

3. จัดฝกอบรมเพ่ือ Re-Skill และ Up-Skill ผูเรียนอาชีวเกษตรท้ังในและนอกระบบ การ
อบรมกลุมเกษตรกรอินทรีย เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. จัดฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเกษตรกรในชุมชน 
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หัวขอ รายละเอียด 

5. มีการสรางเครือขายเกษตรกรแบบมีสวนรวม 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
(Outcome) 

1. มีศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหม โดยมีแนวคิด

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนพื ้นฐานการเรียนรู  ประชาชนในพื้นที่มี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

2. มีศูนยเรียนรูการบรหิารจัดการนํ้าชุมชนตามแนวพระราชดําริ เพื่อเสริมสรางการมี

สวนรวมในการบริหารจัดการนํ้า เพิ่มความเขมแข็งของกลุมผูใชนํ้าในการเพิ่มผลผลิต

ทางการเกษตร 

3. เกิดการพัฒนาและสรางเครือขายเกษตรกรในพ้ืนท่ีใหมีความรูเกี่ยวกับการทําเกษตร

แบบผสมผสาน การทําเกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหม โดยมีแนวคิดตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเปนพ้ืนฐานการเรียนรู 

4. เกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคาและย่ังยืนภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 131 - 
 

 

โครงการแบบยอ (1 ชุด : 1 โครงการ) 

หัวขอ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการธุรกิจออนไลนสรางรายไดใหผูเรียน 

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติและ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอท่ี 2.ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ภายใตแผนพัฒนาภาคและแผนงาน
งานหลัก 

ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

4. ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบัน สังคมออนไลนยังมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง จึงทําใหการเขาถึงธุรกิจ

ออนไลนเปนไปไดอยางกวางขวางรวดเร็วข้ึน และประเมินผลไดงายข้ึน อีกท้ังการ

สรางผลงานผานสื ่อออนไลนเปนไปไดอยางสะดวกสบายมากขึ ้นทําใหการ

สรางสรรคสิ่งใหม ๆ เปนไปไดงายขึ ้นดวย “ผูที่ปรับตัวไดดีและแข็งแกรงกวา

เทาน้ัน จึงจะสามารถอยูรอดได” จะเห็นไดวาหลาย ๆ ผูประกอบการเริ่มตระหนัก 

และต่ืนตัวตอ Digital Marketing ท้ังน้ีจากการเปลี่ยนไปของเทคโนโลยีสังคมชอง

ทางการติดตอสื่อสาร และพฤติกรรมของลูกคาที่เปลี่ยนไปทําใหวิธีการท่ีจะทํา

ธุรกิจกับลูกคา และรูปแบบของสื่อก็ควรจะปรับเปลี่ยนเพื่อตามใหทันเทคโนโลยี 

และพฤติกรรมของลูกคาดวย เพื่อใหการทําธุรกิจสามารถขยายตัวเขาถึงกลุม

ลูกคาท่ีเปนเปาหมายสําคัญในการทํากําไรใหกับ0ธุรกิจการทํา Digital Marketing 

นั้น ไมไดเปนเพียงแคโฆษณาปลอยไวบนโลกออนไลนเพียงอยางเดียว แตรวมไป

ถึงการสรางประสบการณตาง ๆ ใหก ับลูกคาดวย สาเหตุส ําค ัญที ่  SME 

จําเปนตองปรับตัวมาใช  Digital Marketing คือ 1. สรางความรวดเร็วในการ

สื่อสารกับลูกคา  

2. การเปลี่ยนแปลงเริ่มข้ึนแลว และทุกคนใหความสนใจ  

3. เปดโอกาสใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดตรงจุด                    4. โอกาสใน

การลดคาใชจายลงไดดังนั้น วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวสมุย จึงได

จัดทําโครงการรานคาออนไลนขึ้นนอกเหนือจากการใหความรูในการทําธุรกิจ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส การถายภาพสินคา การเปดรานคาออนไลนแลว ยังไดนํา

หลักการ Digital Marketing มาปรับใช ใหตรงกับศักยภาพของผู ประกอบการ 

และศักยภาพชองสินคา ใหความรู เก ี ่ยวกับ Digital Marketing และการให

คําปรึกษาในการเลือกใช เครื ่องมือตาง ๆ ที ่เหมาะสมกับสินคา รวมถึงการ

วางแผนกลยุทธ ใหกับผูประกอบการ อันจะนําไปสูการสรางรายไดที่ยั่งยืนใหกับ

ผูประกอบการ ซึ่งจะเปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตอไป 
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5. วัตถุประสงคของโครงการ 1.เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา ไดปลูกประสบการณในกิจกรรมงานอาชีพท่ี

นักเรียนถนัดสนใจ และเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง 

2.เพ่ือเปนการสงเสริมใหนักเรียนมีรายไดระหวางเรีย น และรูจักใชเวลาวางให

เกิดประโยชน 

6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ 

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวสมุย จํานวน 300 คน 

เชิงคุณภาพ 

สงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา มีรายไดระหวางเรียน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
และสรางจิตสํานึกท่ีดีของนัก เรียนตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวสมุย จํานวน 300 คน 

เชิงคุณภาพ 

1.ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 

2.ผูเขารวมโครงการไดรับความรู/ความเขาใจเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวารอยละ 80 

3.การดําเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงคโครงการ           ไมนอยกวารอยละ 
80 

7. พ้ืนท่ีเปาหมาย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ 

8. กิจกรรมท่ีสําคัญของโครงการ 1.ขออนุมัติโครงการ  

2.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 

3. ดําเนินการฝกอบรมตามโครงการ 

4. ประเมินผลการดําเนินโครงการ 

5.  สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

9. หนวยงานรับผิดชอบ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวสมุย 

10. ระยะเวลาในการดําเนินงาน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

11. งบประมาณ 121,400 บาท 

12. ผลผลิต (output) นักเรียน นักศึกษาไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนมีงานทําและเพ่ิมรายไดใหกับ
ตัวเอง 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
(Outcome) 

 1. นักเรียน นักศึกษา ไดปลูกประสบการณในกิจกรรมงานอาชีพท่ีนักเรียนถนัด สนใจ 

และเหมาะสมกับศักยภาพชองตนเอง 

2. นักเรียน นักศึกษา มีรายไดระหวางเรียน และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

3. นักเรียน นักศึกษามีรายไดหลายทิศทาง ท้ังหนาราน และทางสื่อออนไลน 

 

โครงการแบบยอ (1 ชุด : 1 โครงการ) 
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1. ชื่อโครงการ โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพ 

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
และ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอท่ี2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ภายใตแผนพัฒนาภาคและแผนงาน
งานหลัก 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 2.  พัฒนากําลังคน การวิจัย เพ่ือ
สรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

4. ความสําคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 

        ตามยุทธศาสตรชาติประจําป 2563 ดานการพัฒนาและเสริมสร าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย เชื่อมโยงเขาสูจุดเนนการดําเนินงานและนโยบาย 

สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ 2564  โดยสํางาน กศน. ไดจัดสรร

งบประมาณตามโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาอาชีพ  ใหแกสํานักงาน 

กศน.จังหวัด  เพื ่อให กศน.อําเภอไดขับเคลื ่อนนโยบายสู การปฏิบัติในการ

พัฒนาทักษะการสื่อดานภาษาสําหรับ เพ่ือใหเกิดความสามารถดานการแขงขัน 

พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการดานการทองเท่ียวและใหบริการ 

        สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

สุราษฎรธานี เปนพ้ืนท่ีท่ีมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติมากมาย เชน ตลาดน้ํา 

การสรางเสริมอาชีพ รวมไปถึงปาตนน้ําชุมชน ฯลฯ การอบรมใหความรูในเรื่อง

ภาษาอังกฤษเพื ่อเปนสื ่อกลางกับชาวตางชาติ เปนการเปดประตูตอนรับ

ประชาคมอาเซียนตอบโจทยในเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การทองเท่ียวทาง

วัฒนธรรมตามวิถีชีวิตของประชาชนชาวสุราษฎรธานี   

5. วัตถุประสงคของโครงการ 1.เพ่ือฝกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี

อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 

2.เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ 

และใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได 

6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ 

เปาหมายเชิงปริมาณ  

ประชาชนท่ัวไป จังหวัดสุราษฎรธานี  จํานวน 456 คน 

เปาหมายเชิงคุณภาพ  

ผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ และใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวันไดสังคม 

ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs)  
ตัวชี้วัดผลผลิต (Out put)กลุมเปาหมาย จํานวน 80 คน ผูเรียนมีพัฒนาการ
ดานพัฒนาการดานภาษาอังกฤษดีข้ึน เขาใจและมีทักษะ การฟง การอาน การ
เขียนและสนทนาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานได 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcomes)  
รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายท่ีผานการอบรม มีความพึงพอใจตอการจัด
กิจกรรมและผานการประเมินผล การฟง การอาน การเขียนและสนทนา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานได 
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7. พ้ืนท่ีเปาหมาย จังหวัดสุราษฎรธานี 

8. กิจกรรมท่ีสําคัญของโครงการ จัดกิจกรรมตามหลักภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพ 

9. หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎรธานี 

10. ระยะเวลาในการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

11. งบประมาณ 547,200 บาท 

12. ผลผลิต (output) กลุ มเปาหมาย จํานวน 80 คน ผู เร ียนมีพัฒนาการดานพัฒนาการดาน
ภาษาอังกฤษดีขึ้น เขาใจและมีทักษะ การฟง การอาน การเขียนและสนทนา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานได 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ และ

ใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได 
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โครงการแบบยอ (1 ชุด : 1 โครงการ) 

หัวขอ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานอาชีพเพ่ือการมีงานทํา สําหรับ
นักเรียนพิการ เด็กดอยโอกาส นักเรียนและเยาวชนในถ่ิน
ทุรกันดารจังหวัดสุราษฎรธานี 

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษยแผนแมบท ขอ 11 ศักยภาพคนตลอด
ชวงชีวิต 

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนา
ภาคและแผนงานงานหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร สป.ท่ี. 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
พัฒนา 

สุราษฎรธานี ขอ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชวิีตท่ีดี
และมีศักยภาพในการแขงขัน 

4. ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล      จังหวัดสุราษฎรธานี มีเด็กและเยาวชนซึ่งเปนผูเรียนที่มี

ความหลากอยูในสถานศึกษาสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนอยูท่ัว

พ้ืนท่ีท้ังจังหวัด จํานวน 671 สถานศึกษา นักเรียน 219,237 คน 

การพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.

2561-2580) ดานที ่ 3 การพัฒนาและเสร ิมสรางศ ักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.

2561-2580) ขอ 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต แผนยอยท่ี 3.1  

การสรางสภาพแวดลอมที่เอื ้อตอการพัฒนาและเสริมสร าง

ศักยภาพมนุษย ประกอบกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

พัฒนาสุราษฎรธานี ขอ 4 การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพ

ชีวิตที่ดีและมีศักยภาพในการแขงขันและแผนพัฒนาการศึกษา 

(พ.ศ.2562–2565) จังหวัดสุราษฎรธานี ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสรมิ 

สนับสนุน ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศกึษาทุกชวง

วัย ทั ้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี

เปาประสงค ใหผ ู  เร ียนทุกชวงวัยมีค ุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา และมีจุดเนนใหผูสําเร็จการศึกษามีงานทํา และมี

คุณภาพชีวิตที ่ดีสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎรธานี มีบทบาทหนาท่ี  

จัดการศึกษาใหกับเด็กและเยาวชนผูดอยโอกาส ขาดโอกาสและ

พลาดโอกาส จํานวน 11,000 คน  โรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนในจังหวัดสุราษฎรธานี รับผิดชอบจัดการศึกษาใหกับ

เด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร จํานวน 591 คน และโรงเรียน

สังกัดสํานักบริหารงานการศกึษาพิเศษ ประกอบดวย โรงเรียน

สอนคนตาบอดภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานี  โรงเรียนศึกษา
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สงเคราะหสุราษฎรธานี และศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด

สุราษฎรธานี รับผิดชอบจัดการศึกษาใหกับเด็กและเยาวชนผู

พิการและผูดวยโอกาส จํานวน จํานวน 887 คน โดยท้ัง 3 สวน

ราชการมีบทบาทหนาที่โดยตรงในการจัดการศึกษาใหเด็กและ

เยาวชนที่พิการและดอยโอกาส ครอบคลุมพื ้นที ่ทั ้งจังหวัด        

สุราษฎรธานี รวมทั้งสิ้น 12,489 คน ทั้งนี้ไดรวมกันนําเสนอ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานอาชีพเพื่อการมีงานทํา สําหรับ

เด็กพิการ เด็กดอยโอกาส  นักเรียนและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร

จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อเปดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรูงาน

อาชีพและปลูกฟงทัศนคติใหกับผูพิการและผูดอยโอกาส ได

เรียนรู งานอาชีพที่ตนเองสนใจ และพัฒนาทักษะใหเปนงาน

อาชีพท่ีย่ังยืนของตนเองตอไป 

5. วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพื่อเปดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรูทักษะการทํางานและ

ปลูกฟงทัศนคติการทํางานที ่ส ุจร ิตสําหร ับนักเร ียนพิการ  

เด็กดอยโอกาส นักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในจังหวัด 

สุราษฎรธานี  

2. เพ่ือใหนักเรียนพิการ เด็กดอยโอกาส นักเรียนและเยาวชนใน

ถิ ่นทุรกันดารในจังหวัดสุราษฎรธานี เลือกทํางานไดตรงตาม

ความชอบและความถนัด พัฒนาเปนอาชีพที ่สุจริตเลี ้ยงชีพ

ตนเองได  
6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ เปาหมายเชิงปริมาณ  

     - เด็กพิการ เด็กดอยโอกาส  นักเรียนและเยาวชนใน 
ถ่ินทุรกันดารจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 12,489 คน  

เปาหมายเชิงคุณภาพ  

     - รอยละ 80 ของเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส  นักเรียนและ
เยาวชนในถ่ินทุรกันดารจังหวัดสุราษฎรธานี ไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูทักษะการทํางานตรงตามความชอบและความถนัดของ
ตนเอง 

ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs)  
     นักเรียนคนพิการ เด็กดอยโอกาส นักเรียนและเยาวชนใน
ถ่ินทุรกันดาร ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศึกษา
สงเคราะหสุราษฎรธานี โรงเรียนตํารวจตระเวนชายเดนใน
จังหวัดสุราษฎรธานี และสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร
ธานี มีเจตคติท่ีดีตออาชีพท่ีสุจริต มีทักษะงานอาชีพตรงตาม
ความความถนัดและสนใจ 
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ตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcomes)  
      นักเรียนพิการ เด็กดอยโอกาส นักเรียนและเยาวชนในถ่ิน
ทุรกันดาร ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศึกษา
สงเคราะหสุราษฎรธานี โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนใน
จังหวัดสุราษฎรธานี และสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร
ธานี ประกอบอาชีพสุจริตตรงตามความความถนัดและสนใจท่ี
ย่ังยืน   

7. พ้ืนท่ีเปาหมาย สถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎรธานี  

- โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานี  

- โรงเรียนศึกษาสงเคราะหสุราษฎรธานี  

- ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุราษฎรธานี 

- โรงเรียนตํารวจตระเวนชายเดนในจังหวัดสุราษฎรธานี 

8. กิจกรรมท่ีสําคัญของโครงการ 1. กิจกรรมสํารวจความตองการเรียนรูเรื่องงานอาชีพของผูเรียน

และเยาวชน 

    - ขอมูลงานอาชีพ 

    - คัดแยก/จัดกลุมงานอาชีพ 

    - กลุมงานอาชีพท่ีนักเรียนสนใจ 

2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูงานอาชีพตามกลุมท่ีผูเรียนสนใจ 
    - เรียนรูงานอาชีพตามกลุมท่ีสนใจ 
    - ตระหนักรูคิด กลุมงานอาชีพท่ีถนัด สนใจ 

    - เลือกงานท่ีเหมาะสมตรงตามความถนัดและพัฒนาเปน
อาชีพท่ีมั่นคง  เลี้ยงชีพตนเองได 

9. หนวยงานรับผิดชอบ 1. หนวยงาน (หลัก)  

       - สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎรธานี  

2. หนวยงาน (รวม)  

- โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานี  

- โรงเรียนศึกษาสงเคราะหสรุาษฎรธานี  

- ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุราษฎรธานี 

- โรงเรียนตํารวจตระเวนชายเดนในจังหวัดสุราษฎรธานี 

10. ระยะเวลาในการดําเนินงาน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

11. งบประมาณ 20,628,085 บาท 

12 .ผลผลิต (output) นักเรียนคนพิการ เด็กดอยโอกาส นักเรียนและเยาวชนใน 

ถิ ่นทุรกันดาร ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศึกษา
สงเคราะหสุราษฎรธานี โรงเรียนตํารวจตระเวนชายเดนใน
จังหวัดสุราษฎรธานี และสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริม
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การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร
ธานี มีเจตคติที่ดีตออาชีพที่สุจริต มีทักษะงานอาชีพตรงตาม
ความความถนัดและสนใจ 

13 .ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) นักเร ียนพิการ เด ็กด อยโอกาส นักเร ียนและเยาวชนใน 

ถิ ่นทุรกันดาร ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนศึกษา

สงเคราะหสุราษฎรธานี โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนใน

จังหวัดสุราษฎรธานี และสถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริม

การศ ึกษานอกระบบและการศ ึกษาตามอัธยาศ ัยจ ังหวัด 

สุราษฎรธานี ประกอบอาชีพสุจริตตรงตามความความถนัดและ

สนใจที่ยั ่งยืนตนแบบ เปนที ่ปรึกษาใหกับสถานศึกษา ที ่เปน

สมาชิกและมีความสนใจสมัครเปนสมาชิก 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  

 

พัฒนาและเสริมสราง 

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
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โครงการแบบยอ (1 ชุด : 1 โครงการ) 

หัวขอ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ดานการศึกษา 

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติและ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย 

แผนแมบท 12 พัฒนาการเรียนรู 

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ภายใตแผนพัฒนาภาคและแผนงาน
งานหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร สป.ท่ี. 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมี
คุณภาพ 

4. ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางการดําเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติท่ี

พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดํารัส

ชี้แนะแกพสกรนิกรชาวไทยมานานกวา 30 ป พระองคทรงเนนยํ้าแนวทางการพัฒนา

บนหลักแนวคิดพึ่งตนเองเพื่อใหเกิดความพอมี พอกิน พอใช ของคนสวนใหญ โดยใช

หลักความพอประมาณ การคํานึงถึงการมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว และทรง

เตือนสติประชาชน คนไทยไมใหประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาอยางเปนขั้นตอนท่ี

ถูกตองตามหลักวิชาและการมีคุณธรรมเปนกรอบในการปฏิบัติและการดํารงชีวิต 

 ดวยรัฐบาลมียุทธศาสตรการพัฒนาชาติ โดยยึดแนวทาง “ศาสตรพระราชา” 

แหงพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  เปนแนวทางหลักและ

วาระสําคัญของชาติ โดยกําหนดกรอบยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร

ขอที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย วาดวยการยกระดับ

การศึกษาและการเรียนรู ใหมีคุณภาพ มุ งเนนการปลูกฝงระเบียบ วินัย คุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค และนอมนําพระราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระ

เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ที่มีใจความสาํคัญวา การศึกษาตอง

มุงสรางพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยท่ีมั่นคง เขมแข็ง อาทิ การสรางบุคลิกและอุปนิสัยท่ีดี

งาม (Character Education) และถือวาระการพัฒนาใหมของโลกท่ีเรียกวา “เปาหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน” พ.ศ.2559-2573 เปนหนึ่งในเปาหมายการดําเนินงาน สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา      สุราษฎรธานี เขต 3 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที ่หลักในการสรางเสริมเยาวชน       

ของชาติใหมีความรู  ความเขาใจ ตระหนักและเห็นความสําคัญของการนอมนํา           

“ศาสตรพระราชา” สูการดําเนินชีวิต  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมสุราษฎรธานี เขต 3 จึงดําเนินโครงการ

พัฒนาสถานศึกษาใหเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดาน

การศึกษา โดยมุงสรางกระบวนการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาทตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีงใหเกิดแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองไดตาม

หลักความพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล มีภูมิคุมกันที่ดีในตัว มีคุณธรรม
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กํากับความรูเปนกรอบในการดํารงชีวิต ตลอดจนนําไปสูการตอยอดตลอดแนวทาง การ

พัฒนาการบริหารสถานศึกษา โดยผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษานอม

นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และมาตรฐานการศกึษา และสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาใหเปนสถานศึกษาพอเพียง 

ครบ 100 % ในปการศึกษา 2565 และพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงใหเปนศูนยการ

เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา   

5. วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในสังกัดใหเปนสถานศึกษาพอเพียง ครบ 100 เปอรเซ็นต 

ในปการศึกษา 2565 

2. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในสังกัดท่ีผานการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียงใหเปน

ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา 

6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ 

เปาหมาย 

1.  เชิงปริมาณ 

           1.1 สถานศึกษาท่ีไมผานการประเมินเปนสถานศึกษา จํานวน 4 แหง  

           1.2 สถานศึกษาท่ีผานการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียงแลว      
จํานวน 146 แหง  

           1.3 ขับเคลื่อนสถานศึกษาท่ีผานการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง
แลว จํานวน 146 แหง เปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานการศึกษา จํานวน 10 ศูนยการเรียนรู  

2  เชิงคุณภาพ 

           2.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนเปนสถานศึกษาพอเพียง  

           2.2 สถานศึกษาท่ีผานการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียงแลว ขับเคลื่อน
เปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดานการศึกษา 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

1  เชิงปริมาณ 

           1.1 เชิงปริมาณ (Output)  

                 1.1.1 รอยละของสถานศึกษาในสังกัดเปนสถานศึกษาพอเพียง         
รอยละ 100 

                  1.1.2 รอยละสถานศึกษาพอเพียงไดรับการนิเทศ ติดตาม        
เพ่ือความย่ังยืน รอยละ 100 

                   1.1.3 จํานวนสถานศึกษาพอเพียงไดรับการพัฒนาเปนศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา จํานวน 10 ศูนยการเรียนรู  

 2 เชิงคุณภาพ (Outcome) 

           2.1 สถานศึกษาท่ีไมผานการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียงไดรับการ
พัฒนาเพ่ือรองรับการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง รอยละ 100 

           2.2 สถานศึกษาพอเพียงมีความย่ังยืน รอยละ 100  

           2.2 สถานศึกษาท่ีพัฒนาเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา มีความพรอมในการบรหิารจัดการ จํานวน 10 
ศูนยการเรียนรู 
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หัวขอ รายละเอียด 

7. พ้ืนท่ีเปาหมาย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 /สถานศึกษาใน
สังกัด จํานวน 152 แหง 

8. กิจกรรมท่ีสําคัญของโครงการ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการกําหนดกรอบแนวทางพัฒนาสถานศึกษาใหเปน

สถานศึกษาพอเพียงและศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ดานการศึกษา  

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความรูความเขาใจแนวทางการพัฒนาศูนยการ

เรียนรู ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ดานการศึกษา สําหรับผูบริหาร

สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา  

3. นิเทศ ติดตาม สถานศึกษาพอเพียงเพ่ือความย่ังยืน   

4. คัดเลือกสถานศึกษาพอเพียงเพ่ือพัฒนาเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา  

5. ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

6. สรุปผลการนิเทศ และจัดทํารายงานสรุปผล 

9. หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

10. ระยะเวลาในการดําเนินงาน มกราคม 2565 - กันยายน 2565 

11. งบประมาณ 700,000 บาท 

12. ผลผลิต (output) 1. สถานศึกษาท่ีไมผานการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียงไดรับการพัฒนาผาน
การประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง รอยละ 100 

2. สถานศึกษาพอเพียงไดรับการนิเทศ ติดตาม เพ่ือความย่ังยืน รอยละ 100 

3. สถานศึกษาพอเพียงไดรับการพัฒนาเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา จํานวน 10 ศูนยการเรียนรู 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
(Outcome) 

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 มีศูนยการ

เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ดานการศึกษา เพ่ือใชเปนแหลง

เรียนรูในการสงเสริมผูเรียนใหมีทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทํา     

2. ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบคุลากรทางการศึกษา มีอุดมการณในการพัฒนา

และขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสูสถานศึกษา 

 

 

 

 

 



 - 143 - 
 

 

โครงการแบบยอ (1 ชุด : 1 โครงการ) 

หัวขอ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการทดสอบมาตรฐานการใชภาษาตางประเทศตามมาตรฐานสากล 

2. ความสอดคลองกัยุทธศาสตชาติ
และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติ 

ยุทธศาสตรชาติ  3.ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร 

ภายใตแผนพัฒนาภาคและแผนงาน
หลัก 

(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

4. ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

        ในศตวรรษท่ี 21 ภาษาอังกฤษถูกกําหนดใหเปนภาษากลางในการสื่อสาร 

หนวยงานและสถานประกอบการหลายแหงกําหนดใหภาษาอังกฤษเปนสื่อกลาง

ในการสื่อสาร ระหวางสมาชิกในองคกร นอกจากน้ีบางองคกรยังใชความสามารถ

ดานภาษาอังกฤษในการรับพนักงาน 

        แบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR (Common 

European Framework of Reference For Languages) ไดรับความเชื่อถือ

จากองคกรท่ัวโลกใหเปนแบบทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษใน

หนวยงานท่ีมีการใชภาษาอังกฤษ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี ไดเล็งเห็น

ความจําเปนในการพัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา

และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนสรางโอกาสใหนักเรยีนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.2) ท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาและเตรียมความพรอมในการศึกษาตอ

และการประกอบอาชีพในอนาคต จึงจัดใหมีการทดสอบภาษาอังกฤษตาม

มาตรฐาน CEFR 

5. วัตถุประสงคของโครงการ 1.เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาชั้นปสุดทาย มีความพรอมในการศึกษาตอหรือทํางาน

ในสถานประกอบการ 

2.เพ่ือพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ ใหแกขาราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษา  

6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ 

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

1.จํานวน นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ท่ีเขาทดสอบภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐาน CEFR)   

เชิงคุณภาพ 

รอยละของผูเขารับการทดสอบท่ีไดรับหนังสือรับรองสมรรถนะการใช
ภาษาอังกฤษต้ังแตระดับ A1 ข้ึนไป 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
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หัวขอ รายละเอียด 

เชิงปริมาณ 

1.นักเรียน นักศึกษา  จํานวน 1,148 คน 

2.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 52 คน 

เชิงคุณภาพ 

รอยละ 80  ของผูเขารับการทดสอบไดรับหนังสือรับรองไมนอยกวาระดับ A1 

7. พ้ืนท่ีเปาหมาย พ้ืนท่ีในจังหวัดสุราษฎรธานี 

8. กิจกรรมท่ีสําคัญของโครงการ 1 ข้ันเตรียมความพรอม 

   1.1  จัดทําเอกสาร 

   1.2  ประสานกับหนวยงานดําเนินการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 
CEFR 

2 ข้ันดําเนินโครงการ 

   2.1  ประชาสัมพันธโครงการ 

   2.2  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

   2.3  ดําเนินการทดสอบ 

3 ข้ันสรุป และรายงานผลโครงการ 

    3.1 แจงผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFE  

    3.2 สรุปผลและรายงานผล 

9. หนวยงานรับผิดชอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

10. ระยะเวลาในการดําเนินงาน ตุลาคม  2564  - กันยายน 2565 

11. งบประมาณ  500,000 บาท 

12 .ผลผลิต (output) บุคลากรครูและผูบริหารจํานวน 800 คน มีความรูความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษไดดี 

13 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) นักเรียน นักศึกษาระดับ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะดาน
ภาษาอังกฤษ สามารถติดตอสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางได 
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โครงการแบบยอ (1 ชุด : 1 โครงการ) 

หัวขอ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาหองเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม 

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
และ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ภายใตแผนพัฒนาภาคและแผนงาน
งานหลัก 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สป.ศธ. ท่ี 3.พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

4. ความสําคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 

         ตามที ่ส ําน ักงานคณะกรรมการการอาชีวศ ึกษา ไดม ีนโยบายให

สถานศึกษาในสังกัดท่ีมีความพรอม จัดการพัฒนาและเตรียมความพรอมใหกับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในพื้นที่ ใหสามารถสรางอาชีพใหสอดคลอง

กับศักยภาพของตนเองและบริบทของพ้ืนท่ี และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา

ประเทศ โดยใหสถานศึกษาอาชีวศึกษา รวมกับโรงเรียนดีสี ่มุมเมืองในพื ้นท่ี

จัดตั้งหองเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมนั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี      

มีความประสงคจัดหองเรียนอาชีพรวมกับโรงเรียนมัธยมดีสี ่มุมเมืองในเขต     

อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

5. วัตถุประสงคของโครงการ 1.สรางความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระหวางวิทยาลัยฯ กับโรงเรียน

มัธยมดีสี่มุมเมือง 

2.เสริมสรางทัศนคติท่ีดีตอการเรียนในสายอาชีวศึกษา 

6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ 

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

หองเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี  

เชิงคุณภาพ 

เพ่ิมปริมาณผูเรียนในสายอาชีวศึกษา 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

เชิงปริมาณ 

1.รอยละของบุคลากรครูและผูบริหารโรงเรียน ท่ีสามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารไดในระดับดี 

2.รอยละของบุคลากรครูและผูบริหารท่ีสามารถนําความรูไปใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไดในระดับดี 

เชิงคุณภาพ 

รอยละของผูเรียนในหองเรียนอาชีพท่ีสําเร็จการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น 

7. พ้ืนท่ีเปาหมาย จังหวัดสุราษฎรธานี 

8 .กิจกรรมท่ีสําคัญของโครงการ 1.สํารวจความตองการดานอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนมัธยม 
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2.วิทยาลัยและโรงเรียนรวมกันพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นท่ีสอดคลองกับอาชีพ 

3.จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักสูตรระยะสั้นรวมกับรายวิชาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 

4.ครูผูสอนประเมินผลการเรียนรวมกัน 

5.ผูเรียนไดรับผลการเรียนในวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนตน และประกาศนียบัตร
วิชาชีพระยะสั้น 

9. หนวยงานรับผิดชอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี 

10. ระยะเวลาในการดําเนินงาน เดือนตุลาคม 2564 - เดือน กันยายน 2565 

11. งบประมาณ 200,000 บาท 

12. ผลผลิต (output) บุคลากรครูและผูบริหารจํานวน 800 คน มีความรูความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษไดดี 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) 1. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนรูจักอาชีพและมีทางเลือกในอาชีพท่ี

หลากหลายข้ึน. 

2. ครูและนักเรียนในโรงเรียนมัธยมมีความเขาใจและเห็นความสําคัญของการ

เรียนในสายอาชีพ 

3. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษามีอาชีพสามารถนําไปประยุกตใชในการยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
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โครงการแบบยอ (1 ชุด : 1 โครงการ) 

หัวขอ รายละเอยีด 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของบุคลากรครูและ
ผูบริหาร 

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติและแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบท 5 การทองเท่ียว 

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ภายใตแผนพัฒนาภาคและ
แผนงานงานหลัก 

แผนงาน 2 พัฒนาแหลงทองเท่ียวบนบกตอนในของภาคใหมีศักยภาพ 

4. ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาทรัพยากรมนษุย เปนการพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพออกสูสังคม

และเปนที่ตองการของสังคมในระดับภูมิภาค การพัฒนาบุคลากรครูและ

ผูบริหารถือเปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะการพัฒนาดานภาษาอังกฤษซึ่งเปนสิ่ง

สําคัญและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง กิจกรรม

การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และ

การเรียนรูภาษาอังกฤษของบุคลากรครูและผูบริหาร ถือเปนการเตรียม

ความพรอมเพื ่อชวยเหลือนักเรียนดานการเรียนภาษาอังกฤษและเปน

พื้นฐานที่ดีใหกับผู สอน และ ประโยชนของเรียนรู ภาษาอังกฤษยังชวย

พัฒนาความรู ทักษะตาง ๆ ไดอีกดวย หากครูผูสอนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน

เรียนรู ก็จะชวยยกระดับบุคลากรใหมีวิสัยทัศนที่กวางไกลและหลากหลาย 

สามารถนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาใหนักเรียนไดรับประสบการณจาก

การใชภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาและเพื่อการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ              

ในชีวิตประจําวัน และยังสงผลใหผูสอนเห็นความสําคัญและเกิดเจตคติที่ดี

ตอการเรียนภาษาอังกฤษมากข้ึน 

5. วัตถุประสงคของโครงการ 1.บุคลากรครูและผูบริหาร ท่ีเขารวมกิจกรรมมโีอกาสในการเรียนรู การใช

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการเรียนรูภาษาวัฒนธรรม  

2. บุคลากรครูและผูบริหารไดมีโอกาสนําความรูภาษาอังกฤษไปใชในการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน  

3. ครูผูสอนมีความรู ความเขาใจในการใชประสบการณจากการเขารวมกิจกรรม

นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนของ ตนเองตลอดจนแนะนําผูอ่ืนได   
6. เปาหมายและตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ 

เปาหมาย 

บุคลากรครูและผูบริหารโรงเรียนเอกชน ในจังหวัด 

สุราษฎรธานี  จาํนวน 800 คน 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1.รอยละของบุคลากรครูและผูบริหารโรงเรียน ท่ีสามารถใชภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารไดในระดับดี 
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2.รอยละของบุคลากรครูและผูบริหารท่ีสามารถนําความรูไปใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไดในระดับดี 

7. พื้นท่ีเปาหมาย พื้นท่ีในจังหวัดสุราษฎรธาน ี

8. กิจกรรมท่ีสําคัญของโครงการ 1.อบรมการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลักสูตรระยะสั้น สาํหรับ
บุคลากรครูและผูบริหาร 

2. ศึกษาดูงานสถานศึกษาและหนวยงานในพืน้ท่ีอําเภอเกาะสมุย 

9. หนวยงานรับผิดชอบ คณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวัด   

สุราษฎรธานี 

10. ระยะเวลาในการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2565 

11. งบประมาณ 3,200,000  บาท 

12. ผลผลิต (output) บุคลากรครูและผูบริหารจํานวน 800 คน มีความรูความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษไดดี 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
(Outcome) 

1.บุคลากรครูและผูบริหาร ท่ีเขารวมกิจกรรมมโีอกาสในการเรียนรู การใช

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการเรียนรูภาษาวัฒนธรรม  

2   บุคลากรครูและผูบริหารไดมีโอกาสนําความรูภาษาอังกฤษไปใชในการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน  

3   ครูผูสอนมีความรู ความเขาใจในการใชประสบการณจากการเขารวมกิจกรรม

นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนของ ตนเองตลอดจนแนะนําผูอ่ืนได    
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หัวขอ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการ พัฒนาระบบการเรียนรูตามหลักสูตรพัฒนาทักษะทางสังคมและ
ภาษาตางประเทศ 

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู  

แผนยอยที่ 3 การปฏิรปูกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ภายใต แผนพัฒนาภาคและแผนงาน
งานหลัก

ยุทธศาสตรภาคใต พัฒนาการทองเท่ียวของภาคใหเปนแหลงทองเท่ียวคุณภาพ
ชั้นนําของโลก 

แผนงาน  พัฒนาแหลงทองเท่ียวบนบกตอนในของภาคใหมีศักยภาพ 

แผนงานหลัก พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียว 

4. ความสําคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล

        ปจจ ุบ ันเป นท ี ่ยอมร ับก ันในวงกวางว าความสามารถดานทักษะ

ภาษาอังกฤษเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในดานตาง ๆ ทั้งดาน

เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศักยภาพของแรงงาน ซึ ่งรัฐบาลไดตระหนักถึง

ความสําคัญของการยกระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของคนไทย จึง

มีนโยบายสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือสงเสริมพัฒนาและเพ่ิมพูน

ศักยภาพการใชทักษะภาษาอังกฤษของคนไทยในทุก ๆ ระดับและสาขาอาชีพ 

เพื่อใหสอดคลองกับกระแสโลกาภิวัตนและการบูรณาการระหวางประเทศ ท้ัง

ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ  ซึ่งจะนําโอกาสทางเศรษฐกิจและการทํางาน

รวมกันแบบไร พรมแดนของสมาชิกในสังคมโลก โดยมีภาษาอังกฤษเปน

ภาษากลางสําหรับการติดตอสื่อสารทุกประเภท ประเทศไทยจึงมีความจําเปน

อยางเรงดวนที่จะตองสรางบุคลากรของประเทศใหมีความสามารถในการใช

ภาษาอังกฤษในระดับสูงเนื่องจาก บุคลากรในศตวรรษที่ 21 จะตองสามารถใช

ภาษาอ ังกฤษเพื ่อการสื ่อสารในประชาคมโลกได ดี  รวมทั ้งสามารถใช

ภาษาอังกฤษเปนเคร ื ่องมือในการแสวงหาความรู  วิเคราะหขาวสาร และ

สังเคราะหขอมูล  เพื่อถายทอดแลกเปลี ่ยน สรางองคความรู และสรางความ

รวมมืออยางสรางสรรคในดานตาง ๆ กับเพื่อนรวมอาชีพในระดับนานาชาติได     

        กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทสําคัญในการสรางและพัฒนาทรัพยากร

มนุษยใหมีคุณภาพและศักยภาพเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ โดยเริม่

จากการบมเพาะการศึกษาต้ังแตข้ันพ้ืนฐาน อุดมศึกษา ตลอดจนการสงเสริมการ

เรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหคนไทยมีความรู ทักษะ มีจิตสาธารณะ คิดเปน ทําเปน 

มีเหตุผล และรูจักการวิเคราะห ใหพรอมดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข  

จังหวัดสุราษฎรธานีเปนจังหว ัดที ่ม ีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการ

เปลี่ยนแปลงทุกดานอยางรวดเร็ว และยังเปนแหลงทองเท่ียวสําคัญของประเทศ 

เชน เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเตา และพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงอุทยานแหงชาติ การเตรียม
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ความพรอมใหกับเด็กและเยาวชนใหมีความสามารถในการประกอบอาชีพและดํารงตน 

ตลอดจนเผชิญกับสถานการณแหงการเปลี่ยนแปลงไดอยางรอบคอบ และสรางสรรค

ความมั่งคง การพัฒนาอยางย่ังยืนใหกับจังหวัดสุราษฎรธานี 

4. วัตถุประสงคของโครงการ 1)  เพ่ือสรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจและเจตคติท่ีดีพรอมท่ีจะ
ปรับเปลี่ยนและเตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลงท่ีจะตองเผชิญในอนาคต
ใหแกเยาวชน 

2)  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเยาวชนใหมีทักษะทางสังคมและในการสื่อสาร
ภาษาตางประเทศเพ่ือเตรียมความพรอมรองรับการทองเท่ียวและในการ
พัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี 

6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ 

เปาหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 
15,204 คน 

ตัวช้ีวัด : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ของสถานศึกษาทุกสังกัดมีทักษะใน
การสื่อสารภาษาตางประเทศเพ่ือเตรียมความพรอมรองรบัการทองเท่ียวและใน
การพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี 

7. พ้ืนท่ีเปาหมาย สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดสุราษฎรธานี 

8. กิจกรรมท่ีสําคัญของโครงการ 1) ประชุมชี้แจงคณะกรรมการบริหารโครงการและหนวยงานทางการศึกษา/หนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของ/ตัวแทนศูนยเครือขาย เพ่ือกําหนดกรอบแนวทางของหลักสูตร 

2) ประชุมคณะทํางานเพ่ือวิเคราะหกรอบอางอิงความสามารถทางภาษา (The 

Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) 

3) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรและจัดทําสื่อ/คูมอื สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 5  

3.1) จัดทําหลักสูตรพัฒนาทักษะสังคมและภาษาตางประเทศ หลักสูตร

ระยะสั้น 40 ชั่วโมง/ระยะกลาง 80 ชั่วโมง โดยใหมีความตางไปจากหลักสูตรใน

การเรียนการสอนปกติ 

3.2) ชี้แจงครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

3.3) จัดกิจกรรมคัดเลือกวิทยากรเจาของภาษา 

3.4) วิทยากรเจาของภาษาท่ีไดรับการคัดเลือกพบนักเรียนตามสถานศึกษา

สรางความคุนเคย (การปฏิสัมพันธระหวางเจาของภาษากับนักเรียน) 

4)  จัดคายภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  

 4.1) ประชุมคณะทํางานจัดคายภาษาอังกฤษ 

 4.2) จัดกิจกรรม Pre – symposium โดยเครือขาย 

 4.3) เครือขายคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเขารวมกิจกรรม symposium  

 4.4) จัดรางวัลสําหรับนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม symposium 

5)  การติดตาม ตรวจเย่ียมและประเมินโครงการ 

9. หนวยงานรับผิดชอบ หนวยงานหลักที่รับผิดชอบ : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

10. ระยะเวลาในการดําเนินงาน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
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หัวขอ รายละเอียด 

11. งบประมาณ 10,000,000 

12. ผลผลิต (output) รอยละ 80 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ของสถานศึกษาทุกสังกัดมีทักษะ
ในการสื่อสารภาษาตางประเทศเพ่ือรองรับการทองเท่ียวของจังหวัดสุราษฎรธานี 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) 1) เยาวชนในจังหวัดสุราษฎรธานี มีกิจกรรมสรางสรรค แลกเปลี่ยนเรียนรู 
เสริมสรางประสบการณและเครือขายเยาวชนรวมกัน 

2) เยาวชนในจังหวัดสุราษฎรธานีสามารถสื่อสารกับเจาของภาษาได 
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โครงการแบบยอ (1 ชุด : 1 โครงการ) 

หัวขอ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการศูนยบมเพาะวัฒนธรรมพ้ืนบาน มโนราห จังหวัดสุราษฎรธานี 

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
และ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย 

แผนแมบท  10 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ภายใตแผนพัฒนาภาคและแผนงาน
งานหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร สป.ท่ี. 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยให
มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี 2  การสงเสริมอุตสาหกรรม บริการและการ
ทองเท่ียวท่ีย่ังยืน 

4. ความสําคัญของโครงการ หลักการ
และเหตุผล 

          รัฐบาลมีแนวคิดท่ีจะประเทศ สูความมั่นคง  มั่งคั่ง ย่ังยืน โดยกําหนดกอบและ

แนวทางในการพัฒนาประเทศที่เรียกวา ยุทธศาสตรชาติ โดยมีระยะเวลา 20 ป เพ่ือ

พัฒนาคนไทยใหมีความสุข มีคุณภาพชีวิต สรางรายได  สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค

และเปนธรรมประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ โดยใหกระทรวงทุก

กระทรวงกําหนดยุทธศาสตรใหสอดคลอง กับยุทธศาสตรชาติ นําสูการปฏิบัติ 

 จังหวัดสุราษฎรธานี เปนอีกหนวยงานหนึ่งของรัฐที ่ตองสนองนโยบาย     

โดยกําหนดใหมียุทธศาสตรในระดับจังหวัด ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และ

ยุทธศาสตรของกระทรวง ซึ ่งหนึ ่งในยุทธศาสตรของจังหวัดสุราษฎรธานีคือ

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียวและวัฒนธรรม ภายใตภูมิปญญาทองถ่ิน  

  มโนราห  เปนวัฒนธรรมทองถิ่นของภาคใตที่ทรงคุณคา ซึ่งนับวันจะถูก

วัฒนธรรมตะวันตก และสื่อออนไลนกลืนจนสูญหาย เยาวชนรุนใหมก็ใหความสนใจ

นอยลง  จากปญหาดังกลาวทําใหจังหวัดสุราษฎรธานีเห็นความสําคัญของ             

การอนุรักษ  มโนราห  ใหอยูคูกับลูกหลานชาวใตและประเทศ จึงไดมีแนวคิดท่ีจะให

หนวยงานภายในจังหวัดสุราษฎรธานีรวมกันจัดตั้งศูนยบมเพาะวัฒนธรรมพื้นบาน 

มโนราห จังหวัดสุราษฎรธานีข้ึน 

5. วัตถุประสงคของโครงการ 1.  เพ่ือจัดต้ังศูนยบมเพาะวัฒนธรรมพ้ืนบานมโนราห 

2.  เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมพ้ืนบาน มโนราห ใหอยูคูกับจังหวัด 

สุราษฎรธานีและประเทศ 

3.  เพ่ือเปนแหลงเรียนรูวัฒนธรรมพ้ืนบานมโนราห 

4.  เพ่ือเผยแพรวัฒนธรรมของคนภาคใตใหสังคมโลกไดรบัรู 

5.  เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด 

สุราษฎรธานี 

6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ 

เปาหมายเชิงปริมาณ   

1.  วิทยากร (ครู) เขารวม 50 คน 

2.  นักเรียนสังกัด สพท.ในจังหวัดสุราษฎรธานีเขารวมจํานวน 1,050  คน 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 
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 อนุรักษวัฒนธรรมพ้ืนบานภาคใต มโนราห  ใหมั่นคง ยังยืน 

7. พ้ืนท่ีเปาหมาย โรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎรธานี 

8. กิจกรรมท่ีสําคัญของโครงการ 1. ศึกษาบริบทการอนุรักษวัฒนธรรมพ้ืนบาน มโนราห

2. แตงต้ังคณะกรรมการอนุรักษวัฒนธรรมพ้ืนบาน ระดับจังหวัด

3. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน

4. กําหนดกิจกรรมและปฏิทิน

5. แตงต้ังคณะกรรมการระดับปฏิบัติ

6. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน

7. จัดกิจกรรมตามกรอบเวลา

8. ประเมินผลแตละกิจกรรม

9. สรุปรายงานแตละกิจกรรม

10. สรุปรายงานโครงการ

9. หนวยงานรับผิดชอบ หนวยงานหลัก  
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหสรุาษฎรธานี  / วัฒนธรรมจังหวัด 

หนวยงานรวม การทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด 

10. ระยะเวลาในการดําเนินงาน ตลอดปงบประมาณ  2564 – 2568 (ย่ังยืน) 

11. งบประมาณ 10,664,799  บาท 

12. ผลผลิต (output) นักเรียนเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมพ้ืนบาน มโนราห 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) จังหวัดสุราษฎรธานีเปนแหลงอนุรักษวัฒนธรรมภาคใตมโนราห  เปนศูนยกลาง

แหงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้ังระดับภาคและระดับนานาชาติ  เปนการ

สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของภาคใตอีกแหงหน่ึง 
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ยุทธศาสตรท่ี 4  

 

สงเสริมการจัดการศึกษา 

เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที ่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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โครงการแบบยอ (1 ชุด : 1 โครงการ) 

หัวขอ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได 

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติและแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ภายใตแผนพัฒนาภาคและ
แผนงานงานหลัก 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตร สป.ศธ. 

ยุทธศาสตรท่ี  3  พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี  4  สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

4. ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

         ในสภาวการณปจจุบันความเจริญกาวหนาดานเศรษฐกิจ และเทคโนโลยมีี

การพัฒนาอยางรวดเร็ว การดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพมีการแขงขันคอนขาง

สูง มีการใชจายในชีวิตประจําวันท่ีเพ่ิมข้ึน อีกท้ังสภาพบานเมืองในปจจุบันท่ีประสบ

ปญหาดานเศรษฐกิจ ราคาสินคาโดยท่ัวไปไดปรับตัวสูง ประชาชนท่ัวไปจึงตองแบก

ภาระคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน  ดังน้ัน การประกอบอาชีพในปจจุบันจึงไมไดมุงเนนเพียง

รายไดหลักเพียงอยางเดียว การสนับสนุนใหประชาชนโดยทั่วไปมีอาชีพเสริมเพ่ือ

เพ่ิมพูนรายได ตลอดการพ่ึงพาตนเอง โดยใชหลักการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน 

         โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพสําหรับประชาชนท่ัวไป หลักสูตรวิชาชีพระยะ

สั้น จัดขึ้นตามยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี ที่มุงพัฒนาดาน

คุณภาพชีวิต ท่ีมุงเนนสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา อบรม และฝกอาชีพ ตาม

ความเหมาะสมและความตองการของประชาชนในทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

เพ่ิมพูนความรู ทักษะ สรางความชํานาญและประสบการณดานการประกอบอาชีพ

เพ่ือสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัว 

          ว ิทยาล ัยสารพัดชางสุราษฎรธานี ส ังก ัดส ําน ักงานคณะกรรมการ

อาชีวศ ึกษา ในฐานะหนวยงานที ่มีภารกิจในการสงเสริมการมีงานทําใหแก

ประชาชนทุกกลุมเปาหมาย ตระหนักถึงปญหาและความเสี่ยงตอเศรษฐกิจ การ

วางงาน และปญหาในการประกอบอาชีพ  จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพ

สําหรับประชาชนท่ัวไป ใหมีอาชีพ มีรายไดสําหรับการดํารงชีพและสามารถเลี้ยงดู

ตนเองและครอบครัวไดในโอกาสตอไป 

5. วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนท่ัวไป ไดมีอาชีพและมีรายไดสําหรับการดํารงชีพ  

2. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนท่ัวไป ไดมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ

และสามารถนําความรู ทักษะประสบการณท่ีไดรับไปประกอบเปนอาชีพหลัก หรือ

อาชีพเสริม หรือตอยอดอาชีพเดิมได  
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หัวขอ รายละเอียด 

3. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะทางดานอาชีพ และการเปนผูประกอบการ 

6. เปาหมายและตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ 

. เปาหมายโครงการ 

1 เชิงปริมาณ 

     1.1 หลักสูตรท่ีฝกอบรม จํานวน  12  หลักสูตร 

     1.2 ประชาชนท่ัวไป จํานวน 225 คน ไดรับการฝกอบรมอาชีพ ตามความสนใจ

และความถนัด 

2 เชิงคุณภาพ 

     2.1 ประชาชนท่ัวไป ไดรับการฝกอบรมอาชีพ สามารถนําความรู ทักษะประสบการณ

ไปประกอบอาชีพอิสระ เปนอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม หรือตอยอดอาชีพเดิม 

     2.2 ประชาชนท่ัวไป มีแหลงเรียนรูและไดฝกปฏิบัติจริงในอาชีพท่ีตองการ จน

เกิดความชํานาญมีทักษะทางดานอาชีพ และสามารถเปนผูประกอบการ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

    1. เชิงปริมาณ 

       1.1 หลักสูตรอาหารนานาชาติ  จํานวน  18 ชั่วโมง 

       1.2 หลักสูตรขาวมันไกเพ่ือธุรกิจ  จํานวน  12 ชั่วโมง 

       1.3 หลักสูตรธุรกิจชีสเคก  จํานวน  30 ชั่วโมง 

       1.4 หลักสูตรการตัดแตงผมแนววินเทจ จํานวน  60 ชั่วโมง 

       1.5 หลักสูตรเทคนิคการดัดผมสปาเพิรม จํานวน  60  ชั่วโมง 

       1.6 หลักสูตรทรงผมสไตลแฟชั่น  จํานวน  30  ชั่วโมง 

       1.7 หลักสูตรการดีไซดกระเปาผาสมัยนิยม จํานวน  30  ชั่วโมง 

       1.8 หลักสูตรการตัดเย็บเบื้องตน  จํานวน  30  ชั่วโมง 

       1.9 หลักสูตรการจัดดอกไมเชิงธุรกิจ จํานวน  30  ชั่วโมง 

       1.10 หลักสูตรการลางแอรภายในบานดวยน้ํายาเคมีภัณฑ         

                                                            จํานวน  30  ชั่วโมง 

       1.11 หลักสูตรซอมเครื่องใชไฟฟาภายในบาน จํานวน  30  ชั่วโมง 

       1.12 หลักสูตรซอมประกอบคอมพิวเตอร     จํานวน  30  ชั่วโมง 

       1.13 หลักสูตรคียบอรด   จํานวน  36  ชั่วโมง 

    2. เชิงคุณภาพ 

       ประชาชนท่ัวไป  จํานวน  240  คน 

       2.1 หลักสูตรละ 20 คน  จํานวน 9 หลักสูตร จํานวน  180  คน 

       2.2 หลักสูตรละ 15 คน  จํานวน 4 หลักสูตร     จํานวน   60  คน 

     3  จํานวนช่ัวโมงการฝกอบรม   

        60  ชั่วโมง   30 ชั่วโมง  และ 36 ชั่วโมง 

7. พ้ืนท่ีเปาหมาย อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 

8. กิจกรรมท่ีสําคัญของโครงการ 1. ขออนุมัติโครงการฯ และขออนุมัติจัดกิจกรรม 
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2. ประชาสัมพันธ การรับสมัครประชาชนท่ัวไปเพ่ือฝกอบรมอาชีพ 

3. กําหนดอาชีพ จํานวนกลุมเปาหมาย และระยะเวลาในการสงเสริมอาชีพ 

4. จัดหาครู วิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในอาชีพท่ีจะสงเสริมเพ่ือใหความรู  

5. จัดเตรียมสถานท่ีจัดกิจกรรม  

6. จัดเตรียมเอกสารท่ีตองใช เชน แบบลงทะเบียน แบบสอบถาม เอกสาร

ประกอบการสงเสริมอาชีพอิสระ เชน สูตร/วิธีการทําตามอาชีพท่ีฝกอบรม  

7. ดําเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ 

8. ดําเนินการฝกอบรมอาชีพ 

9. ประเมินและรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

9. หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎรธานี  

10. ระยะเวลาในการดําเนินงาน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

11.งบประมาณ 540,000  บาท   ประกอบดวย 

1.คาตอบแทนครูผูฝกอบรม (ภายใน) จํานวน 9 คนๆละ 30 ชม.ๆ ละ 200 บาท 

 เปนเงิน  54,000  บาท 

2.คาตอบแทนครูผูฝกอบรม (ภายใน) จํานวน 2 คนๆละ 60 ชม.ๆ ละ 200 บาท 

 เปนเงิน  24,000  บาท 

3.คาตอบแทนครูผูฝกอบรม (ภายใน) จํานวน 1 คนๆละ 36ชม.ๆ ละ 200 บาท 

 เปนเงิน    7,200  บาท 

4.คาตอบแทนธุรการ จํานวน 4 คน 10 วันๆ ละ 420 บาท เปนเงิน  16,800  บาท 

5.คาวัสดุอุปกรณ ในการฝกอบรม ชม.ละ 20 บาท/คน/ชั่วโมง  

        5.1 (หลักสูตรๆละ 20 คน 9 หลักสูตร  และหลักสูตรละ 15 คน 4 หลักสูตร)

 เปนเงิน 157,800  บาท 

6.คาปายโครงการ  จาํนวน 2 ปายๆละ  1,200 บาท เปนเงิน 2,400  บาท 

7. คาคูมือการฝกอบรม เปนเงิน 4,800  บาท 

8. คาวัสดุอ่ืนๆ เปนเงิน 3,000  บาท 

 รวมเปนเงินท้ังสิ้น 270,000  บาท 

ฝกอบรม จํานวน 2 รุน  รุนละ  270,000 บาท  (270,000)                    

            เปนเงินท้ังหมด   540,000 บาท 

12. ผลผลิต (output) ประชาชนท่ัวไป มีการประกอบอาชีพ เพ่ิมรายได สามารถเลี้ยงดูตนเองและ

ครอบครัวไดอยางมีคุณภาพ 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
(Outcome) 

1. ประชาชนท่ัวไป มีอาชีพ มีรายไดสําหรับการดํารงชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว 

2. ประชาชนท่ัวไป มีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ ตามความ

ตองการขอตลาดและสามารถนําความรู ท่ีไดรับไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพ

เสริม และสามารถตอยอดอาชีพได 

3. สถานศึกษา เปนแหลงเรียนรูในการฝกปฏิบัติอาชีพท่ีหลากหลาย 
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สงเสริมการจัดการศึกษา 
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โครงการแบบยอ (1 ชุด : 1 โครงการ) 

หัวขอ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือสรางสุราษฎรธานี

เมืองนาอยู 

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติและแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ประเด็นท่ี 6 ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ  

• สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและ

คุณภาพชีวิตท่ีดีของคนไทย 

แผนแมบทท่ี 18 ประเด็นการเติบโตอยางย่ังยืน 

3.5 แผนยอยการยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ภายใตแผนพัฒนาภาคและ
แผนงานงานหลัก 

ยุทธศาสตร อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม

อยางเปนระบบ เพ่ือเปนฐานการพัฒนาท่ีย่ังยืนแผนงาน บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4. ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

             ในปจจุบันสถานการณทางดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการจัดการขยะมลูฝอย 

เปนปญหาสิ่งแวดลอมที่มีความสําคัญ สงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม ทั้งยังไม

สามารถดําเนินการมีประสิทธิภาพ จึงตองการความรวมมือรวมใจของทุกฝายและ         

ทุกหนวยงานในการรวมกันรณรงคเพ่ือลดภาระใหกับสังคมและโลก ศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนับเปนสถาบันการศึกษาท่ีมีความใกลชิดกับชุมชน จึง

จําเปนตองมีสวนรวมในการผิดชอบตอสังคมสวนรวมในการลดภาระปริมาณขยะตอ

ชุมชนและสังคม อันจะเปนแบบอยางใหแกสังคมและชุมชนตอไป 

            ปจจุบันสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุราษฎรธานี มีบุคลากรและนักศึกษาเปนจํานวน

มาก และมีแนวโนมที่จํานวนนักศึกษาและบุคลากรจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ที่ผาน

มาสถานศึกษา ไดดําเนินโครงการที่ชวยใหความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ

ใหแกนักศึกษาและประชาชนในพ้ืนท่ี ไดแกโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยซึ่งได

สงเสริมให กศน.ตําบลดําเนินการตาม Roadmap 4 ขั้นตอน ไดแก 1.การแกไข

ปญหาขยะเกา 2.ขยะมูลฝอยทีเ่กิดขึ้นใหม 3.การวางระเบียบมาตรการรองรับการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย 4.การสรางวินัยและการสงเสริมใหเกิด

กลไกการขัดแยกขยะ ซึ่งท่ีผานมาไดผลเปนท่ีนาพอใจในระดับหน่ึง  

อยางไรก็ตามเพื ่อใหเกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะ ใหมีความ

ย่ังยืน ครบวงจร และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยขยายผลจากสถานศึกษาในสังกัด

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุราษฎร

ธานี ไปสูสังคมและชุมชนในจังหวัดสุราษฎรธานี เกิดเปนการสรางสุราษฎรธานี

เมืองนาอยู ท้ังน้ีสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 



 - 160 - 
 

 

หัวขอ รายละเอียด 

จังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดมีแนวคิดการนําโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มาตอ

ยอดเพ่ือสรางความรู ความเขาใจ ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยมีเปาหมาย

สูงสุด คือ การสงเสริมใหมีการลด คัดแยกและใชประโยชนจากขยะมูลฝอยใหได

มากท่ีสุด กอนการกําจัดท้ิงในข้ันสุดทาย เชนการคัดแยกและนํากลับคืนขยะรีไซเคิล 

ในชุมชน รวมทั้งการใชประโยชนขยะอินทรียในรูปแบบของปุยหมัก และกาซ

ชีวภาพ และการใชประโยชนขยะดานพลังงาน ซึ ่งในการดําเนินโครงการน้ี

จําเปนตองไดรับความรวมมือจาก หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ในการที่จะสราง

ความเขาใจและถายทอดองคความรู  ตลอดจนการกําหนดแนวทางรวมสราง 

“ตนแบบ” เพ ื ่อให  เก ิดระบบการจ ัดการขยะอยางม ีประส ิทธ ิภาพและมี

สภาพแวดลอมท่ีดีนําไปสูการเปนสุราษฎรธานีเมืองนาอยูท่ีย่ังยืนตอไป 

5. วัตถุประสงคของโครงการ 1) เพื ่อสรางความเขาใจ ความตระหนักในเรื่องการลดขยะ และพัฒนาระบบบริหาร

จัดการขยะ ในสถานศึกษาในสังกัด มีความย่ังยืน ครบวงจร และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

และเปนแบบอยางตอชุมชน 

2) เพื ่อส งเสร ิมและสนับสนุนใหมีการลดปริมาณขยะมูลฝอย และการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชใหมในพื้นที ่นํารอง (เกาะสมุย เกาะ    

พะงัน เกาะเตา) 

3) เพ่ือสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะใน

จังหวัดสุราษฎรธานี ใหครบวงจรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4) เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีของจังหวัดสุราษฎรธานี ในดานการบริหารจัดการขยะ 

6. เปาหมายและตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ 

ลดปริมาณขยะที ่เก ิดขึ ้นในพื ้นท ี ่จ ังหวัดสุราษฎรธานีหลังดําเนินโครงการ           

และมีบริหารจัดการขยะอยางเปนระบบ ครบวงจร และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

7. พ้ืนท่ีเปาหมาย จังหวัดสุราษฎรธานี 

8. กิจกรรมท่ีสําคัญของโครงการ ระยะที่ 1  

สํารวจสถานการณการขยะในสถานศึกษาในสังกัด และดําเนินการจัดอบรมและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพใหแกบุคลากร และ

นักศึกษาในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดสุราษฎรธานี ใหมีความรูและความตระหนักเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ

อยางมีประสิทธ ิภาพ สามารถลดปริมาณขยะและใช ประโยชนจากขยะใน

สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเปนแบบอยางใหแกชุมชนได  

ระยะที่ 2  

ดําเนินการโครงการบริการจัดการขยะในพ้ืนท่ีนํารอง ไดแก อําเภอเกาะสมุย อําเภอ

เกาะพะงัน และตําบลเกาะเตา โดยดําเนินการสํารวจสถานการณการขยะในพื้นท่ี

นํารองดังกลาว และดําเนินการจัดอบรมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ

อยางมีประสิทธิภาพใหแก ประชาชนในพื้นที่ โดยขอความรวมมือจากหนวยงาน

ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีความรูและความตระหนัก
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เกี ่ยวกับการบริหารจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณขยะท่ี

เกิดข้ึนในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และใชประโยชนจากขยะไดอยางคุมคา เกิด

เปนพ้ืนท่ีตนแบบในการบริหารจัดการขยะของจังหวัดสุราษฎรธานี 

ระยะที่ 3  

ดําเนินการโครงการบริการจัดการขยะในพื ้นท่ี อ่ืน ๆในจังหวัดสุราษฎร ธานี         

โดยดําเนินการสํารวจสถานการณการขยะในพื้นที่นํารองดังกลาว และดําเนินการ

จัดอบรมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพใหแก 

ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีความรูและความตระหนักเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในชุมชนได

อยางมีประสิทธิภาพ และใชประโยชนจากขยะไดอยางคุมคา เกิดภาพลักษณที่ดี

ของจังหวัดสุราษฎรธานี ในดานการบริหารจัดการขยะ 

9. หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎรธานี  

10. ระยะเวลาในการดําเนินงาน ตุลาคม 2564 – กนัยายน 2565 

11.งบประมาณ 4,400,000 บาท (สี่ลานสี่แสนบาทถวน) 

12. ผลผลิต (output) เกิดความตระหนักเรื่องการบริหารจัดการขยะของประชาชนและชุมชนในจังหวัด    

สุราษฎรธานีเกิดระบบการบริหารจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ  

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
(Outcome) 

ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดสุราษฎรธานีมีปริมาณลดลง เกิดภาพลักษณท่ีดีของ

จังหวัดสุราษฎรธานี 

เชิงปริมาณ   

ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดสุราษฎรธานีมีปริมาณลดลงหลงัดําเนินโครงการ 

เชิงคุณภาพ 

 เกิดระบบการบริหารจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความตระหนักเรื่องการ

บริหารจัดการขยะของประชาชนและชุมชนในจังหวัดสุราษฎรธานี 
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โครงการแบบยอ (1 ชุด : 1 โครงการ) 

หัวขอ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะในโรงเรยีน 

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติและแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ประเด็นท่ี 6 ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ  

- สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและ

คุณภาพชีวิตท่ีดีของคนไทย 

แผนแมบทท่ี 18 ประเด็นการเติบโตอยางย่ังยืน 

3.5 แผนยอยการยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ภายใตแผนพัฒนาภาคและ
แผนงานงานหลัก 

ยุทธศาสตร อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม

อยางเปนระบบ เพ่ือเปนฐานการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4. ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

    จากความสําคัญ ความเชื่อมโยงของนโยบาย และแผนระดับชาติ รวมท้ัง

ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการลด คัดแยก และนําขยะมูลฝอย

กลับมาใชใหม (Reduce Reuse Recycle : 3Rs) ในกรอบเวลาชวงเดียวกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ท่ีเนน

สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยเนนการบริหาร

จัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ภายใตปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง โดยใชแนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Thinking) และการพัฒนา/

จัดการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใตการสรางความ

ตระหนักและความรับผิดชอบแกผูบริโภคในการเลือกซื้อและใชสินคา/บริการท่ีเปน

มิตร กับสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมายสําคัญคือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable  

Development Goals รวมท้ัง  นํากรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 

ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ท่ีมีกรอบแนวคิดดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชนเดียวกัน นอกจากน้ี ความสอดคลองกับแผนแมบทการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) เพ่ือแกปญหาขยะมูล

ฝอยตามนโยบายรัฐบาล ท่ีกําหนดใหเปนวาระแหงชาติ ท่ีมุงเนนการลดการเกิดขยะ

มูลฝอย ณ แหลงกําเนิด การใชนอย ใชซํ้า นํากลับมาใชใหม ตามหลักการ 3 ช โดย

การมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามแนวทาง “ประชารัฐ” เพ่ือใหเกิดการจัดการขยะ

มูลฝอยและการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางเหมาะสมและย่ังยืน สอดคลองและ

เชื่อมโยงกับกรอบและทิศทางการพัฒนาของประเทศ ยึดหลักการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการลดของเสียและหมุนเวียนกลับมาใชใหม หนวยงานตาง ๆ 

โดยเฉพาะโรงเรียน ซึ่งมีนักเรียนเปนจํานวนมาก การจัดการขยะจึงเปนเรื่องสําคัญท่ี

ทุกโรงเรียนตองสงเสริมใหนักเรียนตองเรียนรูและนําสูการปฏิบัติจรงิ   โดยใช
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หลักการ 3 Rs (Reduce – Reuse – Recycle)  

“ใชนอย  ใชซํ้า  นํากลับมาใชใหม” 

     จังหวัดสุราษฎรธานี มีโรงเรียนจํานวน 305 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนสวนใหญ

ลอมรอบดวยชุมชน ท่ีมีท้ังรานคาและบานเรือน  หลายครัวเรือน และโรงเรียนก็

เปดโอกาสใหชุมชน เขามาใชสถานท่ีของโรงเรียนจัดกิจกรรมตาง ๆ  

อยูเปนประจํา จึงทําใหมีการท้ิงขยะเกลื่อนกลาด อีกท้ังยังมีนักเรียนบางสวนใน

โรงเรียนตาง ๆ ท้ิงขยะไมเปนท่ีจึงเปนผลทําใหโรงเรียนตองประสบปญหาดานขยะ

มูลฝอยและปญหาดานสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง จากสภาพปญหาดังกลาว และเพ่ือ

สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญใหมี

ประสิทธิภาพ และ  

เกิดประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน โดยบูรณาการการเรียนรู ใหนักเรียนเกิด

การเรียนรู สามารถสราง 

องคความรูไดดวยตนเองจากการปฏิบัติจริงและสามารถ     นําความรูไปใชไดจริง

ในชีวิตประจําวัน อีกท้ัง เกิดคุณธรรมความดีงามมากมาย ท้ังเรื่องการมีวินัย การรัก

ความสะอาด ความขยัน ความเสียสละ ความรับผิดชอบ การมีจิตอาสา จิต

สาธารณะ เปนตน ฉะน้ัน จึงมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองปลูกฝงและพัฒนา

นักเรียน ใหมีคุณลักษณะดังกลาว 

5. วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการจัดการสถานศึกษาสะอาด สดใส ไรขยะ 

เชิงพ้ืนท่ีดวยการมีสวนรวมของ นักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน 

2. เพ่ือสรางขวัญกําลังใจ สถานศึกษาท่ีมีการตอยอด ขยายผลนวัตกรรมสรางความ

ย่ังยืน 

3. เพ่ือสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู การเย่ียมชมสถานศึกษาท่ีราไปเยือน/

สถานศึกษาตนแบบ  

4. เพ่ือปลูกฝงและพัฒนานักเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
6. เปาหมายและตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการ 

1. โรงเรียนทุกโรงเขารวมโครงการ “สถานศึกษาสะอาด สดใส ไรขยะ” รอยละ  100 

2. นักเรียนเขารวมโครงการ“สถานศึกษาสะอาด สดใส ไรขยะ” รอยละ  100 

7. พ้ืนท่ีเปาหมาย โรงเรียนในจังหวัดสุราษฎรธานีทุกสังกัด จํานวน 305 โรงเรียน 

8. กิจกรรมท่ีสําคัญของโครงการ 1. ประชุมชี้แจงการบริหารโครงการสถานศึกษาสดใส ดําเนินกิจกรรมจัดการขยะ
อยางเปนระบบครบวงจร 

2. ประชุมคณะทํางานจัดทําคูมือ/เกณฑประเมินสถานศึกษาสะอาด สดใส ไรขยะ
ภายใตการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงการเรียนรูท่ีเปนระบบ 
เชิงพ้ืนท่ี 

3. ดําเนินการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม และโครงการฯ 

4. ขับเคลื่อน/สงเสริมกิจกรรมการดําเนินงานใหสถานศึกษาพัฒนานวัตกรรมและ
รูปแบบสถานศึกษาสะอาด สดใส ไรขยะ 
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5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานและประเมินเพ่ือคัดเลือก
สถานศึกษาตามเกณฑ 

6. กิจกรรมตอยอด/ขยายผลสูชุมชนแบบเครือขายความรวมมือระหวางโรงเรียน บาน 
ชุมชน  

7. มอบเกียรติบัตร/รางวัลตนแบบ “สถานศึกษาสะอาด สดใส ไรขยะ” 
“สถานศึกษารักษสิง่แวดลอม” และ “สถานศึกษานาอยู” เปนตน 

8. ประชาสัมพันธสถานศึกษาท่ีนาไปเยือน และเย่ียมชมสถานศึกษาท่ีไดรับการ
คัดเลือกเปนตนแบบ 

9. สรุปและรายงานผลกิจกรรม/โครงการฯ 

9. หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

10. ระยะเวลาในการดําเนินงาน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

11. งบประมาณ 1,537,700 บาท 

12. ผลผลิต (output) 1) รอยละ 80 ของโรงเรียนมีการพัฒนารูปแบบการสถานศึกษาสะอาด สดใส ไร
ขยะดวยการมีสวนรวมของ นักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน      

2) รอยละ 70 ของโรงเรียนมีการขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการสถานศึกษา
สะอาด สดใส ไรขยะ อยางจริงจังและย่ังยืน  

3) รอยละ 80 ของนักเรียนไดรับปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง        

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
(Outcome) 

ระบุผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ ในลักษณะของผลลัพธ 

(Outcome)และเปนผลลัพธท่ีสามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรมท้ังเชงิปริมาณและ

เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนเปนคนดี มีวินัย  มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึก รูสึกรัก หวงแหน และ

ดูแลบํารุงรักษาสิง่แวดลอมอยางจริงจงัและย่ังยืน 

2. โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญของนักเรียนและ เปนแบบอยางท่ีดีตอชุมชน 

3. ชวยลดปญหาภาวะโลกรอนและปญหาสิ่งแวดลอมของจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่ง

เปนเมืองทองเท่ียว ท่ีจะตอง มีความสะอาด โดยใชแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและการวิเคราะหสาเหตุของปญหา โดยใชการลดปริมาณขยะตนทาง คือ 

นักเรียนทุกคน ทุกครัวเรือน 

1. นักเรียนเปนคนดี มีวินัย  มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึก รูสึกรัก หวงแหน และ

ดูแลบํารุงรักษาสิง่แวดลอมอยางจริงจงัและย่ังยืน 

2. โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญของนักเรียนและ เปนแบบอยางท่ีดีตอชุมชน 

3. ชวยลดปญหาภาวะโลกรอนและปญหาสิ่งแวดลอมของจังหวัดสรุาษฎรธานี      

ซึ่งเปนเมืองทองเท่ียว ท่ีจะตอง  มีความสะอาด โดยใชแนวทางของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและการวิเคราะหสาเหตุของปญหา โดยใชการลดปริมาณขยะตน

ทาง คือ นักเรียนทุกคน ทุกครัวเรือน 

4. โรงเรียนและชุมชนรมรื่น เรียบรอย นาอยู สวยทุกท่ีสะอาด ทุกเวลา เอ้ือตอการ

เรียนรู 
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พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 

ในพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพ 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
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โครงการแบบยอ (1 ชุด : 1 โครงการ) 

หัวขอ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการการพัฒนาระบบการนิเทศทางไกลผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือสงเสริมการ
จัดการศึกษายุค 4.0 

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติและ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย 

แผนแมบท 12 พัฒนาการเรียนรู 

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ภายใตแผนพัฒนาภาคและแผนงาน
งานหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร สป.ท่ี. 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมี
คุณภาพ 

4. ความสําคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

         ตามแผนการศึกษาแหงชาติยึดหลักสําคัญ ในการจัดการศึกษา ประกอบดวย 

หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความ

เทาเทียมและทั ่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม (All for 

Education) อีกทั้งยึดตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals : SDGs 2030) โดยนํายุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580)  มาเปน

กรอบความคิดสําคัญ ในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ ซึ่งไดกําหนดวิสัยทัศน 

(Vision) ไววา “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีค ุณภาพ 

ดํารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ              

การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากสภาพ

สังคมในศตวรรษท่ี 21 ทุก ๆ  ดานอยางรวดเร็ว จึงมีความจําเปนท่ีตองการพัฒนาผูเรียน

ใหมีความรู มีทักษะและสามารถดํารงตนอยูไดทามกลางความเปลี่ยนแปลงไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ครูจึงเปนบุคคลสําคัญในการที่จะพัฒนานักเรียนใหเปนตามเปาหมาย

อยางที ่ตองการได เพื ่อใหบุคคลเหลานั้นไดพัฒนาความรู ความเขาใจและสามารถ

ปฏิบัติงานสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลตอคุณภาพในการเรียนของนักเรียน 

  

5. วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพ่ือพัฒนาพัฒนาระบบการนิเทศทางไกลเพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษายุค 4.0  

2. เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตผานสื่อดิจิทัลใหกับผูบริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดจังหวัดสุราษฎรธานี 

3. เพ่ือใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลใน

การจัดการศึกษา 

6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ 

1. รอยละของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใชระบบการนิเทศ
ทางไกลเพ่ือสงเสริมจัดการศึกษายุค 4.0 

2.รอยละของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สามารถเรียนรูตลอดชีวิตผานสื่อดิจิทัล  
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หัวขอ รายละเอียด 

3. รอยละของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการจัดการศึกษาโดยนอมนําศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงและนําไปจัดการเรียนรูสูชั้นเรียน 

7. พ้ืนท่ีเปาหมาย สถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี 

8. กิจกรรมท่ีสําคัญของโครงการ กิจกรรมที่ 1 ข้ันวางแผน 

    1.1 ประชุมคณะกรรมการโครงการเพ่ือชี้แจงการดําเนินงานโครงการการ
พัฒนาระบบการนิเทศทางไกล 
เพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษายุค 4.0 

กิจกรรมที่ 2 ข้ันดําเนินการตามแผน 

    2.1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรางและออกแบบระบบการนิเทศทางไกลผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือสงเสริม 
การจัดการศึกษายุค 4.0 

    2.2 จัดจางทําระบบการนิเทศทางไกลผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือสงเสริม
การจัดการศึกษายุค 4.0 

    2.3 ประชุมผูบริหารและครูของโรงเรียนในจังหวัด     

สุราษฎรธานีเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงคและประโยชนของระบบการนิเทศทางไกลผาน

เครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษายุค 4.0 

    2.4 ใชระบบการนิเทศทางไกลผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือสงเสริมการจัด

การศกึษายุค 4.0  กับผูบริหารและคร ู

กิจกรรมที่ 3 ข้ันประเมินผล 

    3.1 ประชุมคณะทํางานจัดทําเครื่องมือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน

ตามโครงการ 

    3.2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของผูบรหิาร ครู ในการนํา

ความสามารถทางเทคโนโลยีไปใชในการปฏิบัติงานและการจดัการเรยีนการสอน โดย

นอมนําศาสตรพระราชาและหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงสูชั้นเรียน รวมท้ังสังเกต 

ประเมินพฤติกรรมนักเรียน 

กิจกรรมที่ 4 ข้ันขยายผล 

    4.1 จัดกิจกรรมถอดประสบการณการนําระบบการนิเทศทางไกลผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตเพ่ือสงเสริมการศึกษายุค 4.0 

    4.2 มอบเกียรติบัตร ประชาสัมพันธ เผยแพรเอกสารการถอดประสบการณตอ

สาธารณชน 

9. หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

10. ระยะเวลาในการดําเนินงาน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

11. งบประมาณ 826,680 บาท 
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12. ผลผลิต (output) 1.รอยละ 90 ของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใชภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือสงเสริมจัดการศึกษายุค 4.0 

2.รอยละ 80 ของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใชภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพเรียนรูตลอดชีวิตผานสื่อดิจิทัล  

3.รอยละ 80 รอยละของผูบริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษาสามารถสามารถ
ใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ผานการทดสอบ/ประเมิน
ตามเกณฑกําหนด        

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
(Outcome) 

1.สถานศึกษาสามารถนําคูมือภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน เพ่ือสงเสริมจัดการศึกษายุค 4.0 

2.ผูบริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษาสามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ไดอยางมีประสิทธิภาพเรียนรูตลอดชีวิตผานสื่อดิจิทัล 

3.ผูบริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษาสามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ผานการทดสอบ/ประเมินตามเกณฑกําหนดและนําไป

จัดการเรียนรูสูชั้นเรียนหรือขยายผลตอยอด สูการพัฒนาในสายงานอาชีพได 
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สงเสริมและประสานความรวมมือ 

ระหวางหนวยงานทางการศึกษากับ 

องคกรภาคีเครือขาย และทุกภาคสวน 

ของสังคมในการสรางคนดี 
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โครงการแบบยอ (1 ชุด : 1 โครงการ)

หัวขอ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ โครงการผูนําสันติภาพเมืองคนดี: Messengers of Peace Suratthani 

2. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติและ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย 

แผนแมบท 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

3. ความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ภายใตแผนพัฒนาภาคและแผนงาน
งานหลัก

ประเด็นยุทธศาสตร สป.ท่ี. 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาค
สวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา                    

4. ความสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล

        องคการลูกเสือโลกไดริเริ ่มโครงการ Gift for Peace ตั ้งแต พ.ศ. 2544 

(ค.ศ. 2001) จนถึง พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) หล ังจากนั ้น กษ ัตร ิย แหง

ราชอาณาจักรซาอุดิอารเบีย (Kingdom of Saudi Arabia) และกษัตร ิยแหง

ราชอาณาจักรสวีเดน (Kingdom of Sweden) ไดริเริ ่มและใหการสนับสนุน

โครงการ Messengers of Peace เปนครั ้งแรกเพื ่อใหสอดคลองกับคําขวัญ 

“SCOUTS Creating a Better World” โดยมีเปาหมายสําคัญเพื ่อสรางความ

ตระหนักในการพัฒนาสันติภาพในโลกผานขบวนการลูกเสือ และใหการสนับสนุน 

สรางแรงจูงใจใหลูกเสือท่ัวโลกทํากิจกรรมเพ่ือสรางสันติภาพข้ึนในโลก ในปจจุบัน 

มีลูกเสือจากทั่วโลกเขารวมโครงการประมาณ 10 ลานคนจาก 110 ประเทศ 

ในประเทศไทย โครงการดังกลาวเพิ่งเริ่มเปนที่รูจักในวงการลูกเสือของประเทศ

ไทย มีผูบังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือที่ไดรับการฝกอบรมจาก

องคการลูกเสือโลก ภาคพื้นเอเชียแปซิฟก และภายในประเทศ จํานวนไมมาก 

และลูกเส ือที ่เขารวมโครงการยังมีนอยมากเมื ่อเทียบกับประชากรลูกเสือ 

ในประเทศไทย เพ่ือใหการขยายงานตามภารกิจ Messengers of Peace สามารถ

ดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรมในประเทศไทย ตลอดจนขยายงานและจัดกิจกรรม

สนับสนุนแนวคิดของโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายและ

วัตถุประสงคขององคการลูกเสือโลก และคณะลูกเสือแหงชาติ  

จังหวัดสุราษฎรธานี เปนจังหวัดที่เปนที่รูจักแพรหลายในฐานะจงัหวัด 

ที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการทองเที่ยวของประเทศ 

ทําใหมีนักทองเที่ยว ทั้งคนไทยและชาวตางชาติ เดินทางเขามาเพื่อทองเที่ยวกัน 

ทําใหประชาชนในพื้นที่มีงานทํา มีรายได ทําใหคุณภาพชีวิตความเปนอยูดี ข้ึน 

ดานสภาพในปจจุบัน ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม 

ทําใหความเปนอยูและการดําเนินชีวิตของผูคน เปลี่ยนไป ความมีระเบียบ วินัย 

กฎระเบียบตาง  ๆ ในสังคม รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคของผูคน ทําใหมีโรคภัย

ไขเจ็บตาง ๆ เพ่ิมข้ึน โดยแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-

2579) เกิดจากความรวมมือร วมใจของตัวแทนภาคประชาชน ขาราชการ 

และมีนักวิชาการจังหวัดสุราษฎรธานีท่ีไดชวยกันดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
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เพื ่อใชในการพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี ระยะ 20 ป วิสัยทัศน ของจังหวัด         

สุราษฎรธานี ค ือ เมืองเกษตรคุณภาพ การทองเที ่ยวยั ่งยืน สังคมเปนสุข 

มีจิตสาธารณะ ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร

มนุษย พัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและทุกชวงวัย ใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีดี 

เกง และมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุข

ภาวะที่ดี ในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ 

อดออม  โอบออมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลัก

คิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ

ภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื ่อง ตลอดชีวิตสู การเปนคนไทย ที ่ม ีทักษะสูง เปน นวัตกร นักคิด 

ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอ่ืน  ๆ โดยมีสัมมาอาชีพตามความถนัดของ

ตนเอง เพ ื ่ออให สอดคล องและตอบร ับแผนพัฒนาจ ังหว ัดส ุราษฎร ธานี 

ผูรับผิดชอบจึงไดจัดทําโครงการ ผูนําสันติภาพเมืองคนดี Messengers of Peace 

Suratthani โดยนํากระบวนการฝ กอบรม Messengers of Peace Training 

Thailand ใหแกผูกํากับลูกเสือ และลูกเสือ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจและ

ตระหนักในการพัฒนาสันติภาพ ใหเกิดขึ้น ในสังคมโดยใชกระบวนการลูกเสือ 

เพ่ือใหผูเขารวมโครงการ สามารถปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูประสานโครงการลูกเสือ 

และมีทักษะความสามารถในการฟนคืนชีพ โดยใชกระบวนการปฐมพยาบาล

เบื้องตน CPR และใชเครื่องกระตุกหัวใจ AED ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี มีเปาหมายขยายผลโครงการ

ดังกลาว สูผูบังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ ยุวชน รวมกับ คณะกรรมการเนินงาน

โครงการ “Messengers of Peace” ประจ ําประเทศไทย จ ึงจ ัดฝ กอบรม 

ผู ประสานงาน โครงการ ผู นําส ันติภาพเมืองคนดี(Messengers of Peace 

Suratthani) 

5. วัตถุประสงคของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาผูเขารวมโครงการสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูประสานงานโครงการ

ผูนําสันติภาพเมืองคนดี(Messengers of Peace Suratthani) ไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อใหความรู และเพิ่มทักษะดานการฟนคืนชีพ โดยใชกระบวนการปฐมพยาบาล

เบื ้องตน CPR และใชเครื ่องกระตุกหัวใจ AED ใหแกผู เขารวมโครงการในจังหวัด

สุราษฎรธานี

3. เพ่ือขยายผลผูนําสันติภาพเมืองคนดี (Messengers of Peace Suratthani) สูสากล

6. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ

เปาหมาย 

1 ผูบังคับบัญชาลูกเสือ บคุลากรทางการลูกเสือ ระดับหนวยงานทางการศึกษา 
13 หนวยงาน จํานวน 100 คน 

2. ผูบังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ ระดับสถานศกึษา จํานวน 400 คน

3. ลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด หรือผูบําเพ็ญประโยชน จํานวน  500 คน
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4. คณะวิทยากรและคณะกรรมการจากหนวยงานและองคกรลูกเสือระดับตาง ๆ 
จํานวนรุนละ 50 คน ปฏิบัติงาน จํานวน 10 รุน รวม  จํานวน 5 รุนๆละ 1500 คน

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

1. รอยละ 80 ของผูบังคับบัญชาลูกเสือ บคุลากรทางการลูกเสือ ท่ีเขาอบรมตาม
โครงการฯ สามารถปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูประสานงานโครงการลูกเสือ
“ผูนําสันติภาพ” จังหวัดสุราษฎรธานี อยางมีประสิทธิภาพ

2. รอยละ 80 ของผูบังคับบัญชาลูกเสือ บคุลากรทางการลูกเสือ ท่ีเขาอบรมตาม
โครงการฯ ในจังหวัดสุราษฎรธานี สามารถปฏิบัติการฟนคืนชีพ โดยใช
กระบวนการปฐมพยาบาลเบื้องตน CPR และใชเครื่องกระตุกหัวใจ AED ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

3. รอยละ 80 ของลูกเสือ เนตรนารี และผูท่ีเขาอบรมตามโครงการฯ ในจังหวัด
สุราษฎรธานี สามารถปฏิบัติการฟนคืนชีพ โดยใชกระบวนการปฐมพยาบาล
เบื้องตน CPR และใชเครื่องกระตุกหัวใจ AED ไดอยางมีประสิทธิภาพ

7. พ้ืนท่ีเปาหมาย 1  โรงเรียนวมินทรวิทยา(เอกชน) 

2  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี 

3  โรงเรียนหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 อ.เวียงสระ  

4  โรงเรียนสุราษฎรพิทยา อ.เมืองสุราษฎรธานี 

5  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี 

6  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ อ.กาญจนดิษฐ  

7  โรงเรียนทีปราษฎรพิทยา อ.เกาะสมุย 

8  วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี  อ.เมืองสุราษฎรธานี 

9  คายลูกเสือชั่วคราว จ.สุราษฎรธานี 

8. กิจกรรมท่ีสําคัญของโครงการ 1 เตรียมการ วางแผน 

- ศึกษา วิเคราะห สภาพปญหาและความตองการพัฒนา

- เขียนเสนอโครงการ

- แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการโครงการ

- ติดตอประสานงานคณะวิทยากร สถานท่ี และอ่ืน ๆ

2 ดําเนินงานโครงการ

ดําเนินงานตามโครงการ ณ พ้ืนท่ีเปาหมาย (รุนละ 3 วัน)

การบรรยาย– ความเปนมาของโครงการ

การเรยีนเปนฐาน– ฐาน 8 ฐาน ประกอบดวย

    ฐานท่ี 1 : โมดูลท่ี 1 (Module 1)  บทนําสูสันติภาพ “Introduction to Peace” 

    ฐานท่ี 2 : โมดูลท่ี 2 (Module 2)  ความสันติภาพในความคิดของคุณ “What 

Peace Means to you?” 

    ฐานท่ี 3 : โมดูลท่ี 3 (Module 3) กิจกรรมผานสื่อเพลงและการเตน “MOP Beat” 

    ฐานท่ี 4 : โมดูลท่ี 4 (Module 4)  ความคิดท่ีย่ิงใหญของฉัน – เปนสากล “Ah Lei Lei” 

    ฐานท่ี 5 : โมดูลท่ี 5 (Module 5)  ลูกเสือเปนเครือขายระดับโลก “Network” 
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    ฐานท่ี 6 : โมดูลท่ี 6 (Module 6)  การออนไลนและแบงปนขอความเรื่องราว 

“Getting Online and Sharing the Message” 

     ฐานท่ี 7 โมดูลท่ี 7  (Module 7) ทักษะดานการสื่อสารเพ่ือการทองเท่ียว 

     ฐานท่ี 8 : โมดูลท่ี 8 (Module 8)  ทักษะดานการฟนคืนชีพ โดยใชกระบวนการ

ปฐมพยาบาลเบื้องตน CPR 

     ฐานท่ี 9 : โมดูลท่ี 9 (Module 9) ทักษะดานการฟนคืนชีพ โดยใชกระบวนการใช

เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) 

9. หนวยงานรับผิดชอบ 1  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

2  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 1 

3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

4  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  

5  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ 

6  วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี  

7  เทศบาลเมืองเกาะสมุย   

8  การยางแหงประเทศไทยจังหวัดสุราษฎรธานี 

9  องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี  

10 มูลนิธิกุศลศรัทธา จังหวัดสุราษฎรธานี 

11 การทองเท่ียวจังหวัดสุราษฎรธานี 

12 สํานักงานจังหวัดสุราษฎรธานี 

10. ระยะเวลาในการดําเนินงาน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565  
11. งบประมาณ 10,420,000  บาท  
12. ผลผลิต (output) 1 ผูเขารวมโครงการสามารถปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูประสานงานโครงการลูกเสือ 

“ผูนําสันติภาพ” จังหวัดสุราษฎรธานี ในการเปนวิทยากร ทีมงานการอบรมพรอม
ท้ังขยายผล Messengers of Peace Suratthani สูสากลได 

2 ผูเขารวมโครงการในจงัหวัดสุราษฎรธานี สามารถนําความรูและทักษะดานการ
ปฏิบัติการฟนคืนชีพ โดยใชกระบวนการปฐมพยาบาลเบื้องตน CPR และใชเครื่อง
กระตุกหัวใจ AED ในการชวยเหลือครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม รวมถึง
นักทองเท่ียว 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
(Outcome)

1 ผูเขารวมโครงการมจีิตสาธารณะ มีสวนชวยเหลือสังคม 

2 ผูเขารวมโครงการ สามารถขยายเครือขาย และเพ่ิมจํานวนสมาชิกลูกเสือ “ผูนํา

สันติภาพ” ในจังหวัดสุราษฎรธานี  

3 ลดอัตราการสูญเสียชีวิตของประชาชนและนักทองเท่ียว ในจังหวัดสุราษฎรธานี 
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การติดตามประเมินผลแผน 

แนวทางการติดตามและประเมินผล 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ไดกําหนดการติดตามตรวจสอบกระบวนการทํางาน 

รองรอยขอมูลท่ีสะทอนสภาพการนํานโยบายสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยใช

รูปแบบการติดตาม Tracking System มี ดังนี้ 

A1  (Awareness.) : การสรางความตระหนัก 

A2  (Attempt)  : ความพยายาม 

A3  (Achievement) : การบรรลุสําเร็จ 

A4  (Accredited) : การดํารงอยู/ความยั่งยืน 

ท้ังนี้ ไดกําหนดเกณฑการประเมินในแตละ Track (A1-A4) มีคาคะแนนเต็ม 4 ผลการดําเนินงานใน

ภาพรวมกําหนดระดับคุณภาพเปน 4 ระดับ คือ ปรับปรุง พอใช ดี ดีเยี่ยม  

 วิธกีารติดตามและประเมินผล 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีมอบหมายใหหนวยงานทางการศึกษาที่รับผิดชอบ

โครงการติดตามและประเมินผล แลววิเคราะหผลการดําเนินงานเทียบเคียงกับเกณฑท่ีกําหนดและรายงาน

ใหสํานักงานศึกษาธิการจัดหวัดทราบ เพื่อจะไดนําผลไปประมวลผลในภาพรวมของการดําเนินงานตามกล

ยุทธตอไป 

ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล 

ระยะที่ 1 กุมภาพันธ - มีนาคม ของทุกป ติดตามผลการสรางความตระหนัก และความพยายาม

ในการปฏิบัติงาน Track  A1-A2 

ระยะที่ 2 สิงหาคม - กันยายน ของทุกป ติดตามผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน ความตอเนื่องและ

ยั่งยืน Track  A3-A4 
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คณะผูจัดทํา 

ท่ีปรึกษา 

นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

นางสาวชนภรณ อือตระกูล รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

คณะผูจัดทํา 

นางสาวสนธิยา ไชยชํานิ  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

นายคทาวุธ สมสวัสด์ิ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวรสุ  รุมจิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

นางสาวอัจฉรา  ฉัตรากาญจน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

นางสาวอันธิกา  ไทยเอียด   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

หนาปก 

นายคทาวุธ สมสวัสด์ิ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ




	ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่สำคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเข...



