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คํานํา 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ไดกําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา 
และแผนปฏิบัติราชการดังกลาวตองมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะตองใช 
ในการดําเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ของภารกิจหนวยงาน และคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ใหจัดต้ังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานกังาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัด
การศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนดการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี นโยบาย แลยุทธศาสตรของ 
สวนราชการตาง ๆ ท่ีมอบหมาย โดยอํานาจหนาท่ีขอหนึ่ง ท่ีมอบหมายใหสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดรับผิดชอบในขอ 11 (2) คือ การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ นั้น 

  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดดําเนินการศึกษา วิเคราะหขอมูลและเอกสาร
ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังระดมความคิดเห็นจากหนวยงานทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของในจังหวัด เพื่อใชเปนกรอบ 
ในการบริหารจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทในจังหวัดสุราษฎรธาน ี
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสําคัญ ประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร ขอมูลสภาพท่ัวไปของ
จังหวัดสุราษฎรธานี กรอบแนวคิดและความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ สาระสําคัญของแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2566 - 2570) โครงการ/งบประมาณ และการขับเคล่ือน
แผนพัฒนาการศึกษาไปสูการปฏิบัติ   

  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับนี้สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค 
 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
กันยายน 2565 
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บทสรุปผูบริหาร 

  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2566 - 2570) จัดทําข้ึน ภายใตคําส่ัง

หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ ใหจัดต้ังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมาย

กําหนดการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี นโยบาย แลยุทธศาสตรของ สวนราชการตาง ๆ  

ท่ีมอบหมาย โดยอํานาจหนาท่ีขอหนึ่ง ท่ีมอบหมายใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในขอ 

11 (2) คือ การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 

  จังหวัดสุราษฎรธานีจึงไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ข้ึนเพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดในระยะเวลาส่ีป ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

 วิสัยทัศน 

จัดการศึกษาท่ีมุงเนนใหผูเรียนทุกชวงวัยเปนคนดี  มีโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม 

และมีสมรรถนะท่ีจําเปนรองรับการเปล่ียนแปลงในโลกอนาคต 

 พันธกิจ 

1. พัฒนาศักยภาพผูเรียนทุกชวงวัยใหเขาถึงโอกาสทางการศึกษา และเรียนรูตลอดชีวิต 

อยางท่ัวถึงเทาเทียม ใหผูเรียนมีคุณภาพและทักษะท่ีจําเปนสําหรับโลกในศตวรรษท่ี 21  

2. พัฒนาหลักสูตรเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะท่ีจําเปนในโลกในศตวรรษท่ี 21  

3. พัฒนาศักยภาพผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนขุมทรัพยทางปญญาของสังคม 

4. ยกระดับการบริหารจัดการ สงเสริมสนับสนุนใหหนวยงานทางการศึกษาบริหารจัดการ 

เชิงบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ 

5. การสรางภาคีเครือขายและพัฒนาความรวมมือกับทุกภาคสวนท้ังในและตางประเทศ 

เพื่อการวางแผน การพัฒนา การแกไขปญหาและยกระดับสูพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา

จังหวัดสุราษฎรธานี 

 เปาประสงครวม 

1. ผูเรียนเปนคนดีมีความเปนเลิศทางวิชาการ มีสมรรถนะท่ีจําเปนในโลกอนาคต  

2. ผูพิการและผูดอยโอกาสไดรับโอกาสเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพไดอยางเทาเทียม  

และมีคุณภาพ 
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3. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะดานภาษา เทคโนโลยีดิจิทัล  

อยางเหมาะสมในการสรางสรรคนวัตกรรมสูความเปนครูมืออาชีพ 

4. หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสงเสริม 

ใหผูเรียนมีสมรรถนะท่ีจําเปนในโลกในศตวรรษท่ี 21  

5. มีระบบ และกลไกท่ีเปนเลิศในการบริหารจัดการศึกษาอยางมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย 

 ประเด็นยุทธศาสตร  

1. สรางโอกาสทางการศึกษาใหพลเมืองจังหวัดสุราษฎรธานีเขาถึงการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

2. พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ มีความสามารถในการแขงขันมีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

3. ผูบริหาร และการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะของครูยุคใหม 

เปนแบบอยางท่ีดี มีจิตวิญญาณของความเปนครู 

4. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหผูเรียนมีสมรรถนะท่ีจําเปนในโลกในศตวรรษท่ี 21 

และสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

5. สรางระบบ และกลไกการบริหารจัดการศึกษาดวยการมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย

อยางมีประสิทธิภาพ 

6. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ 

7. การจัดการศึกษาเพื่อการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 เปาประสงคภายใตประเด็นยุทธศาสตร 

1. ผูพิการและผูดอยโอกาสไดรับโอกาสความเสมอภาคเพื่อลดความเหล่ือมลํ้า 

ทางการศึกษาท่ีหลากหลาย 

2. ผูเรียนทุกชวงวัยมีพัฒนาการ สมรรถนะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรูและ

ถายทอดความรูสูผูเรียนดานวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต และการแขงขันมากข้ึน 

3. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี มีศักยภาพเพื่อสรางนวัตกรรม

การจัดการเรียนรูในการขับเคล่ือนสูการพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใตมากข้ึน 

4. การบริหารจัดการศึกษาดวยนวัตกรรมเชิงระบบแบบบูรณาการรวมกับภาคีเครือขาย

เชิงพื้นท่ีในจังหวัดสุราษฎรธานีมีการขับเคล่ือนท่ีเปนรูปธรรมและเขมแข็ง 

5. ผูเรียนมีจิตสํานึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และจิตอาสาตามหลักการทรงงาน 

และแนวพระราชดําริในการปฏิบัติงานและดําเนินชีวิต 

6. ผูเรียนมีความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของทะเล พรอมเขามารวมปกปอง 

อนุรักษ และใชประโยชนอยางเห็นคุณคาของส่ิงแวดลอมไทย 
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 กลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร 

1. เสริมสรางโอกาสความเสมอภาคเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา  

2. พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยในการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู

และถายทอดความรูสูผูเรียนดานวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต และการแขงขัน 

3. พัฒนาศักยภาพผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อสราง

นวัตกรรมการจัดการเรียนรูในการขับเคล่ือนสูการพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต 

4. ขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษาดวยนวัตกรรมเชิงระบบแบบบูรณาการรวมกับภาคี

เครือขายเชิงพื้นท่ีในจังหวัดสุราษฎรธานี 

5. ปลูกฝงผูเรียนใหมีจิตสํานึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและจิตอาสาตามหลัก 

การทรงงาน และแนวพระราชดําริในการปฏิบัติงานและดําเนินชีวิต 

6. สรางการตระหนักรูใหผูเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 ตัวช้ีวัดภายใตประเด็นยุทธศาสตร 

1. รอยละ 70 ของผูพิการและผูดอยโอกาสท่ีไดรับการสงเสริมอาชีพ  

2. รอยละ 30 ผูพิการและผูดอยโอกาสไดรับการสนับสนุนเงินทุนสําหรับการศึกษาตอ

และประกอบอาชีพ 

3. รอยละ 100 ของหนวยงานทางการศึกษาข้ันพื้นฐานมีและใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

4. รอยละ 100 ของหนวยงานทางการศึกษาข้ันพื้นฐานมีการสงเสริมการแนะแนว 

ดานการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ  

5. ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมเปดบานการศึกษา (Open house) พัฒนาผูเรียน

ทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ มีความสามารถในการแขงขันมีคุณลักษณะศตวรรษท่ี 21 

6. จํานวนฐานขอมูลอาชีพและสมรรถนะของแตละอาชีพ 

7. รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนทุกชวงวัย 

เพื่อสรางความสามารถทางการแขงขัน 

8. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มศักยภาพ  

ดานทักษะวิชาอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มสมรรถนะการเรียนรูของผูเรียน จํานวน 150 คน 

9. รอยละ 80 ของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผานการพฒันาศักยภาพ  

มีความรู ทักษะและอาชีพเพื่อการจัดการเรียนรูในการขับเคล่ือนสูการพัฒนาพื้นท่ี

ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต 

10. หนวยงานทางการศึกษามีนวัตกรรมเชิงระบบในการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

ไดรับการประเมินในระดับดีข้ึนไป 
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11. จัดเวทีเสวนา และนําเสนอผลงานนวัตกรรมเชิงระบบ อยางนอย 1 ครั้ง 

12. มีภาคีเครือขายทางการศึกษาในพื้นท่ีจากทุกภาคสวนท่ีเขมแข็ง 

13. รอยละของทุกคนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย  

14. รอยละของทุกคนสามารถปฏิบัติจิตอาสาตามหลักการทรงงาน และแนวพระราชดําริ

ในการปฏิบัติงานและดําเนินชีวิต 

15. รอยละของผูเขารวมโครงการท่ีมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับทะเล และ

ผลประโยชนของชาติทางทะเล 

16. รอยละของผูเขารวมโครงการเห็นคุณคาของทะเลไทยและสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
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 ขอมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัดสุราษฎรธานี   

  1.  ประวัติความเปนมาของจังหวัดสุราษฎรธานี  

ดินแดนบริเวณชายฝงทะเลอาวไทย ท่ีเรียกวาอาวบานดอน ในทุกวันนี้ นักโบราณคดี 
ไดสันนิษฐานไววา ผูคนชาวพื้นเมืองอาศัยอยูกันมาต้ังแตหนึ่งพันส่ีรอยปกอนแลว หรือประมาณพุทธ
ศตวรรษท่ี 11 – 12 นั่นเอง ครั้งกระนั้นมีชาวอินเดียแลนเรือมาถึงเมืองตะกั่วปาและเดินทางเลาะเลียบลํา
น้ําตะกั่วปาไปสูเชิงเขาหลวง ขามเขาเดินเลียบริมแมน้ําหลวงเรื่อยมาจนถึงปากอาวบานดอนชาว
อินเดียเปนผูมีวิชาความรูเหนือชนพื้นเมือง จึงไดเผยแพรวัฒนธรรมของตนไวในดินแดนเหลานี้ สมัย
นั้นเปนเวลาแหงความรุงเรืองของอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งนักโบราณคดีชาวอังกฤษดอกเตอรควอริตย 
เวลส และศาสตราจารย ศรีศักร วัลลิโภดม ใหความเห็นสนับสนุนวาศูนยกลางอาณาจักรศรีวิชัยอยูท่ี
บริเวณจังหวัดสุราษฎรธาน ี

รอบอาวบานดอนมีเมืองสําคัญ ๆ อันเปนท่ีมาของจังหวัดสุราษฎรธานีในปจจุบันอยูหลายเมือง 
คือ เมืองไชยา ต้ังอยูบริเวณริมน้ําทาทองอุแท อยูในบริเวณอําเภอกาญจนดิษฐ ปจจุบัน และเมือง 
คีรีรัฐนิคมต้ังอยู ณ ริมฝงแมน้ําพุมดวง ซึ่งอยูในเขตอําเภอคีรีรัฐนิคมในปจจุบันเมืองท่ังสามนี้เปนเมือง
เกาแกอันเปนตนกําเนิดของจังหวัดสุราษฎรธานีหรือบานดอนวันนี้0  

“วันพฤหัสบดีท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2458 วันนี้มีกระแสพระบรมราชองการดํารัสเหนือเกลา
ส่ังผูแทนเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ใหประกาศพระราชปรารภเรื่องท่ีบานดอนซึ่งเปนเมืองไชยาใหม 
แลต้ังท่ีวาการมณฑลชุมพรอยูนั้น ประชาชนก็คงเรียกวาบานดอนอยูตามเดิม และเมืองไชยาเกา ซึ่งเปล่ียน
เรียกวา อําเภอพุมเรียง แตราษฎรก็คงเรียกช่ือเดิม เมืองไชยาเปนไชยาเกา ไชยาใหม สับสนกันไมเปนท่ี
ยุติลงในราชการ จึงโปรดเกลาฯ พระราชทานนามเมืองท่ีบานดอนใหมวา เมืองสุราษฎรธานี เปล่ียน
อําเภอพุมเรียง เรียกวา อําเภอเมืองไชยา เพราะเปนช่ือเกา” 

ในวันเดียวกันนี้ เอง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงเปล่ียนนามแมน้ําหลวงเปน 
แมน้ําตาป การท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงเปล่ียนช่ือเมืองไชยาท่ีบานดอนเปน 
“เมืองสุราษฏรธานี” ก็เพราะทรงสังเกตเห็นวา ราษฎรมีกิริยามารยาทเรียบรอย ต้ังมั่นในศีลธรรม
และหลักพระพุทธศาสนา และการท่ีทรงเปล่ียนช่ือแมน้ําหลวงเปนตาปนั้น เลากันวา พระองคทรงนํา
แบบมาจากอินเดีย ซึ่งเปนแมน้ําสายหนึ่ง  ต้ังตนจากขุนเขาสัตตปุระ ไหลลงสูมหาสมุทรอินเดียทางอาว
แคมเบย ช่ือแมน้ําตาปติ ทางฝงซายกอนท่ี แมน้ําตาปติจะออกปากอาวนี้มีเมืองเมืองหนึ่งช่ือเมือง 
สุรัฎร ต้ังอยู ดวยเหตุนี้เมื่อพระองคทรงเปล่ียนช่ือเมืองเปนสุราษฎรธานี (สุรัฎร) จึงทรงเปล่ียนแมน้ํา
หลวงเปนตาปดวย 
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จังหวัดสุราษฎรธานีเปนจังหวัดท่ีเปนท่ีรูจักแพรหลายในฐานะจังหวัดท่ีมีความสําคัญดาน 
การทองเท่ียวของประเทศเพราะนับต้ังแตอาจารยเดโช บุญชูชวย ปราชญชาวสุราษฎรธานี ไดเขียน 
บทกลอนในการสัมมนาการทองเท่ียว 14 จังหวัดภาคใตท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อป 2525 

 
   “สุราษฎรธานี มีไมนอย เกือบรอยเกาะ 
   พืชพันธุเงาะ อรอย หอยก็ใหญ 
   ไขเค็มแดง และแหลงธรรม นอมนาํใจ 
   คุณเม่ือไร มาอีกคร้ัง ต้ังตาคอย” 
 
ตอมาไดถอดบทกลอนนี้เปนคําขวัญของจังหวัดสุราษฎรธานี “เมืองรอยเกาะ เงาะอรอย 

หอยใหญ ไขแดง แหลงธรรมะ” เพื่อสงเสริมการทองเท่ียว ซึ่งเปนคําขวัญท่ีเช่ือวามีคนจําไดมากท่ีสุด 
และมีสวนสงเสริมประชาสัมพันธการทองเท่ียวของจังหวัดไดรูจักแพรหลายไดดีทีเดียว1/ 

หมายเหตุ : 1/ บทความ “คําขวัญสุราษฎรธานี” เกิดจากวงเฮฮา โดย กนก งานไพโรจน 
 

2.  ลักษณะทางกายภาพ 

     2.1 ทําเลท่ีต้ัง 

จังหวัดสุราษฎรธานีต้ังอยูบนฝง
ตะวันออกของภาคใต หางจากกรุงเทพฯ 
โดยทางรถยนต ประมาณ 645 กิโลเมตร  
มีเนื้อท่ีประมาณ 13,079.61  ตาราง
กิ โ ล เม ต ร  ห รื อ  8 ,174,756.25 ไ ร  
มีเนื้อท่ีมากเปนอันดับ 6 ของประเทศและมี
พื้นท่ีมากท่ีสุดในภาคใต ฝงทะเลดานอาว
ไทยในจังหวัดสุราษฎรธานี มีความยาว
ประมาณ 156  กิโลเมตร มีเกาะขนาด
ใหญ  ไดแก เกาะสมุย เนื้อ ท่ี 227.25  

ตารางกิโลเมตร เกาะพะงัน มีเนื้อท่ี  194.2  ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีหมูเกาะอางทอง และ
เกาะบริวาร  42  เกาะ เกาะสมุยเปนเกาะท่ีใหญท่ีสุดในจังหวัด หางจากฝงทะเลประมาณ  20 กิโลเมตร 
และหางจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 80 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี ้

 
 ทิศเหนือ    ติดตอกับจังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และอาวไทย 

 ทิศใต         ติดตอกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และกระบ่ี 
 ทิศตะวันตก  ติดตอกับจังหวัดพังงา 
 ทิศตะวันออก     ติดตอกับอาวไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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  2.2  ลักษณะภูมิประเทศ  

  ลักษณะภูมิประเทศประมาณรอยละ 49 ของพื้นท่ีเปนภูเขา ภูเขาสําคัญของจังหวัดสุราษฎรธานี 
ไดแก เทือกเขาบรรทัด เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งทอดยาวผานเนื้อท่ีจังหวัดใกลเคียงหลายจังหวัด เปนตนกําเนิด
ลุมน้ําใหญนอย รวม 14 ลุมน้ํา จากฝงตะวันตกพื้นท่ีลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกซึ่งมีลักษณะคลาย
กระทะหงาย  ภูมิประเทศของจังหวัดสุราษฎรธานี โดยสรุปมีลักษณะดังตอไปนี้   
 

o ภูมิประเทศเปนท่ีราบสูง ภูเขาสลับซับซอน ไดแก พื้นท่ีในเขตอําเภอคีรีรัฐนิคม  
พระแสง พนม ทาฉาง ไชยา ทาชนะ เวียงสระ  ชัยบุรี และอําเภอวิภาวดี  

o ภูมิประเทศเปนท่ีราบสูงดานตะวันออก ไดแก พื้นท่ีอําเภอเมือง  ดอนสัก กาญจนดิษฐ  
เวียงสระ และบานนาสาร  

o ภูมิประเทศท่ีเปนท่ีราบสูงตอนกลางสวนใหญอยูในอําเภอเมือง พุนพิน เคียนซา  
พระแสง พนม บานนาเดิม ทาชนะ ทาฉาง และไชยา  

o ภูมิประเทศเปนท่ีราบชายฝงทะเล ไดแก  พื้นท่ีอําเภอเมืองและพุนพิน  
o ลักษณะภูมิประเทศเปนเกาะในอาวไทย ไดแก พื้นท่ีอําเภอเกาะสมุย เกาะพะงัน  

หมูเกาะอางทอง และเกาะบริวาร รวม  42  เกาะ   

  2.3  ลักษณะภูมิอากาศและฤดูกาล  

  จังหวัดสุราษฎรธานีจะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเปนสวนใหญ  
จะมีแหลงกําเนิดบริเวณทะเลจีนใตและอาวไทย ทําใหจังหวัดสุราษฎรธานีไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดผานอาวไทยและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจากมหาสมุทรอินเดีย จึงมีชวงฤดู
ฝนยาวนานระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคม โดยจังหวัดสุราษฎรธานี มีอุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย 
21.16 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 34.51 องศาเซลเซียส  มีปริมาณน้ําฝนเฉล่ีย 129.59 
มิลลิเมตรตอป 

  2.4  แหลงน้ําธรรมชาติ 

  จังหวัดสุราษฎรธานีมีลุมน้ําใหญนอยรวม  14  ลุมน้ํา  ทุกสายลวนลงสูอาวไทย แมน้ํา 
ในสุราษฎรธานี ตัดขวางคาบสมุทร ออกสูทะเลดานตะวันออก ในอดีตอาศัยเครือขาย แมน้ําเดินทาง
ติดตอถึงกัน และติดตอกับเมืองชายฝงแมน้ําท่ีมีลักษณะทางอุทกวิทยา แมน้ําท่ีสําคัญของจังหวัดมี  2 สาย 
คือ 

o แมน้ําตาป เกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราชไหลผาน อําเภอฉวาง อําเภอทุงใหญ 
อําเภอพระแสง อําเภอ เวียงสระ อําเภอเคียนซา  อําเภอบานนาสาร อําเภอบานนาเดิม  
อําเภอพุนพิน และไหลลงสูอาวไทย ท่ีอําเภอเมือง มีความยาวประมาณ 230 กิโลเมตร 
ปริมาณน้ําเฉล่ีย 5,900 ลาน ลูกบาศกเมตรตอป 

o แมน้ําพุมดวง เกิดจากคลองแสง คลองสก และคลองยันไหลผาน  อําเภอบานตาขุน 
อําเภอคีรีรัฐนิคม  และ อําเภอทาฉาง บรรจบกับแมน้ําตาปท่ี อําเภอพุนพิน ยาวประมาณ 
80 กิโลเมตร ปริมาณน้ําเฉล่ีย 6,600  ลาน ลูกบาศกเมตรตอป 
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3.  การปกครอง และประชากร 

  3.1  การปกครอง 

            จังหวัดสุราษฎรธานีมี  19  อําเภอ  131  ตําบล  1,074  หมูบาน 517,319 บานหลังคาเรือน  
(ณ ธันวาคม 2561) การบริหารงานจังหวัดภายใตการบริหารจัดการของผูวาราชการจังหวัด มุงเนน 
การบูรณาการ และการเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน มีสวนราชการตางๆ ในจังหวัด  อําเภอ ตําบล และ
หมูบาน ดังนี้  

o การบริหารราชการสวนภูมิภาคมีท้ังหมด 34 หนวยงาน แยกเปน  
- สังกัดกระทรวงมหาดไทย  7  หนวยงาน  
- สังกัดกระทรวง  ทบวง  กรมอื่นๆ  27  หนวยงาน  

o หนวยงานราชการสวนกลาง  มี  125  หนวยงาน  แยกเปน  
- สังกัดกระทรวงมหาดไทย  2  หนวยงาน  
- สังกัดกระทรวง  ทบวง  กรมอื่นๆ  123  หนวยงาน  

o หนวยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน  21 หนวยงาน  
- (สังกัดกระทรวงมหาดไทย 3 หนวยงาน และ สังกัดกระทรวงอื่น 18  

หนวยงาน)  
o หนวยงานอิสระของรัฐ  3  หนวยงาน มีหนวยการปกครองทองถ่ิน  3  รูปแบบ คือ  
o องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง  
o องคการบริหารสวนตําบล 97 แหง 
o เทศบาล 40 แหง (เทศบาลนคร 2 แหง เทศบาลเมือง 3 แหง เทศบาลตําบล 35 แหง) 

 3.2  ประชากร   

 จังหวัดสุราษฎรธานี มีประชากรท้ังหมด 1,070,247 คน (ความหนาแนน 77.1 คน/ตร.กม.) 
คิดเปนรอยละ 0.63ประกอบดวย ชาย 526,693 คน หญิง 541,317 คน อําเภอท่ีมีประชากร 
มากท่ีสุด คือ อําเภอเมืองสุราษฎรธานี รองลงมาอําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอพุนพิน และอําเภอ 
พระแสง จํานวนบาน 493,636 ครัวเรือน อาชีพหลักของประชากรจังหวัดสุราษฎรธานี คือ   
ดานการเกษตร ปศุสัตว ประมง อุตสาหกรรม 

   

 
ที่มา  :  ณ มิถุนายน 2563 สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง 
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  3.3  ประชากรแฝงจังหวัด  
 เนื่องจากจังหวัดสุราษฎรธานีเปนจังหวัดท่ีมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในทุกดาน 

เศรษฐกิจมีความมั่นคง ประชากรมีรายไดคอนขางสูง ทําใหมีการจางงานเพิ่มข้ึนในธุรกิจและสถาน
ประกอบการตางๆ จํานวนมาก สงผลใหมีประชากรจากพื้นท่ีจังหวัดตางๆ ท้ังภาคกลาง ภาคอีสาน และ
ภาคใต อพยพมาทํางานในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวนมาก ประชากรแฝงท้ังหมด 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  (ท่ีมา : สํานักสถิติจังหวัดสุราษฎรธานี 2564)  

 
ตารางท่ี 1 แสดงสัดสวนประชากรเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี     

ลําดับ อําเภอ ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

1 เมืองสุราษฎรธานี 160,799 162,636 181,563 184,250 187,830 
2 พุนพิน 19,709 19,445 93,391 93,199 93,402 
3 เกาะสมุย 67,265 68,894 70,059 70,069 68,230 
4 เวียงสระ 44,705 44,975 62,064 62,061 62,057 
5 กาญจนดิษฐ 27,521 27,649 107,640 107,911 108,100 
6 ดอนสัก 12,089 12,073 37,772 37,761 36,948 
7 เกาะพะงัน 7,146 7,256 18,249 18,370 18,311 
8 ทาฉาง 4,788 4,811 33,965 33,973 34,057 
9 ไชยา 13,196 13,287 51,925 51,754 51,749 
10 ทาชนะ 2,987 2,958 54,756 54,805 54,559 
11 คีรีรัฐนิคม 1,985 1,964 44,135 44,093 44,196 
12 เคียนซา 1,774 20,970 48,897 48,851 48,649 
13 พระแสง 6,673 6,656 69,752 69,865 69,162 
14 พนม 14,484 14,475 38,835 38,908 38,920 
15 บานตาขุน 7,049 7,030 16,155 16,110 16,052 
16 บานนาสาร 19,883 18,812 70,981 70,335 70,100 
17 บานนาเดิม 3,444 3,409 24,156 24,160 24,086 
18 ชัยบุร ี - - 28,106 28,115 28,126 
19 วิภาวดี - - 15,609 15,630 15,713 

ประชากรทั้งหมด 1,057,581 1,063,501 1,068,010 1,070,220 1,070,247 

ท่ีมา :  กรมการปกครอง ณ  มิถุนายน 2564 
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ลําดับ อําเภอ 
ป 2563 ป 2564 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 เมืองสุราษฎรธานี 87,502 96,748 184,250 88,642 99,188 187,830 
2 พุนพิน 46,375 46,824 93,199 46,581 46,821 93,402 
3 เกาะสมุย 33,814 36,255 70,069 32,893 35,337 68,230 
4 เวียงสระ 30,418 31,043 62,061 30,405 31,652 62,057 
5 กาญจนดิษฐ 53,261 54,650 107,911 53,404 54,696 108,100 
6 ดอนสัก 18,723 19,005 37,761 18,273 18,675 36,948 
7 เกาะพะงัน 9,236 9,134 18,370 9,226 9,085 18,311 
8 ทาฉาง 17,048 16,925 33,973 17,036 17,021 34,057 
9 ไชยา 25,247 26,507 51,754 25,220 26,529 51,749 
10 ทาชนะ 27,446 27,359 54,805 27,283 27,276 54,559 
11 คีรีรัฐนิคม 21,980 22,113 44,093 22,041 22,155 44,196 
12 เคียนซา 24,614 24,237 48,851 24,499 24,150 48,649 
13 พระแสง 35,079 34,786 69,865 34,700 34,462 69,162 
14 พนม 19,742 19,166 38,908 19,721 19,199 38,920 
15 บานตาขุน 8,038 8,072 16,110 8,002 8,050 16,052 
16 บานนาสาร 34,577 35,758 70,335 34,490 35,610 70,100 
17 บานนาเดิม 11,925 12,235 24,160 11,880 12,206 24,086 
18 ชัยบุรี 14,169 13,946 28,115 14,161 13,965 28,126 
19 วิภาวดี 8,121 7,509 15,630 8,158 7,555 15,713 

ประชากรทั้งหมด 526,693 527,315 542,905 526,615 543,632 1,070,247 

หมายเหตุ  ขอมูลจํานวนประชากรจังหวัดสุราษฎรธานี  
     ป 2562 (ขอมูล ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) 
     ป 2564 (ขอมูล ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564) 

 

  3.4  สถานภาพทางการเมือง  

           คณะกรรมการการเลือกต้ัง ไดกําหนดเขตการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังและจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดสุราษฎรธานี โดยจังหวัดสุราษฎรธานี มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จํานวน 6 คน จากเขตเลือกต้ังจํานวน 6 เขต โดยตามท่ีไดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปน
การท่ัวไป วันท่ี 24 มีนาคม 2562 พรรคการเมืองท่ีไดรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนมากท่ีสุดคือ
พรรคประชาธิปตย ท้ัง 6 เขตเลือกต้ังของจังหวัดสุราษฎรธาน ี
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4.  โครงสรางพื้นฐาน  

     4.1 ไฟฟา  

 จังหวัดสุราษฎรธานีมีแหลงผลิตกระแสไฟฟา  2  แหง คือ  
o โรงไฟฟาพลังน้ําเข่ือนรัชชประภา อําเภอบานตาขุน  ติดต้ังเครื่องผลิตไฟฟาเครื่องละ 

80,000 กิโลวัตต จํานวน 3 เครื่อง รวมกําลังผลิต 240,000 กิโลวัตตใหพลังงาน
ไฟฟาเฉล่ียปละประมาณ 554 ลานกิโลวัตตช่ัวโมง   

o โรงไฟฟาพลังความรอนสุราษฎรธานี อําเภอพุนพิน โรงไฟฟาพลังกังหันกาซ จํานวน 
2 เครื่อง สามารถผลิตพลังงานไฟฟาเฉล่ียปละ 356.24  ลานกิโลวัตต 

มีจํานวนผูใชไฟฟา จํานวน 422,413 ราย เพิ่มข้ึน 417,209 ราย ในป 2560 คิดเปนรอยละ 1.24 

ตารางท่ี 2 แสดงขอมูลผูใชไฟฟา ป 2556-2561  

ประเภทอัตรา
ไฟฟา 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 

จํานวนผูใช
ไฟฟา (ราย) 

377,839   390,943  421,568  402,897  417,209  422,413  

พลังงานไฟฟาท่ี
จําหนายและใช 

43,775,340  2,563,978,953  2,636,820,000  1,179,660,000  2,916,101,194  2,957,294,744  

บานท่ีอยูอาศัย 764,826,294   783,051,341  797,490,000  354,190,000   835,899,999  854,284,707  

กิจการขนาด
เล็ก 

266,913,897  281,319,573  299,050,000  135,810,000  330,566,505  346,765,758  

กิจการขนาด
กลาง 

440,835,360  439,089,102  470,290,000  215,400,000  535,297,303  549,305,399  

กิจการขนาด
ใหญ 

656,867,676  751,609,806  751,970,000  324,500,000  871,072,155  857,408,154  

     อ่ืนๆ 308,332,113   308,909,131  318,000,000  149,730,000   343,265,230   349,530,724  

ท่ีมา : การไฟฟาสวนภูมิภาค (ขอมูล ณ 7 ส.ค. 2562) 

  4.2  ประปา   

  จังหวัดสุราษฎรธานี  มีสํานักงานประปา 6 แหง ใน 6 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง อําเภอ
บานนาสาร อําเภอบานตาขุน อําเภอกาญจนดิษฐ อําเภอไชยา และอําเภอเกาะสมุย   
 

 
 
 
 
 
 
                  ท่ีมา: กองศูนยขอมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานประปา  (ธ.ค.2561) 

ประเภท จํานวน หนวย 
จํานวนผูใชนํ้าท้ังหมด 78,788 ราย 
กําลังผลิตท่ีใชงาน 112,113 ลบ.ม./วัน 
ปริมาณนํ้าผลิต 3,172,494 ลบ.ม./เดือน 
ปริมาณนํ้าผลิตจาย 3,101,037 ลบ.ม./เดือน 
ปริมาณนํ้าจําหนาย 1,514,679 ลบ.ม./เดือน 
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  4.3  การสื่อสารโทรคมนาคม   

 จังหวัดสุราษฎรธานี มีสํานักงานบริการโทรศัพท 8 แหง ชุมสาย 84 ชุมสาย มีจํานวนเลข
หมายโทรศัพท 122,096 เลขหมาย เลขหมายโทรศัพทท่ีเปดใช 63,735 หมายเลข จังหวัดสุราษฎรธานี                    
มีสํานักงานไปรษณียในทุกอําเภอของจังหวัดสุราษฎรธานี 56 ท่ีทําการ  
      ตารางท่ี 3 แสดงสถิติการบริการโทรศัพท พ.ศ.2556-2560 
รายการ 2556 2557 2558 2559 2560 

เลขหมายโทรศัพทท่ีมี* 120,059 121,533 122,165 121,973 122,096 
     บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 81,554       83,054 83,726 83,534 83,657 
     บริษัทสัมปทาน 38,505       38,479 38,439 38,439 38,439 
เลขหมายโทรศัพทท่ีมีผูเชา 81,487 78,346 74,280 68,654 63,735 

     บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 63,987 62,682 60,798 57,103 54,661 
          ธุรกิจ 9,711 9,859 9,861 9,602 9,448 

          บานพัก 46,902 45,765 43,952 40,750 38,507 
          ราชการ 4,056 4,081 4,008 3,938 3,923 
          บริษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) 886 905 905 905 905 
          โทรศัพทสาธารณะ** 2,070 2,072 2,072 1,908 1,878 

          ไมทราบ/ไมระบุ 362 - - - - 
     บริษัทสัมปทาน - - - - - 

 *  ประกอบดวยเลขโทรศัพทประจําท่ี และสาธารณะ 
 **  แสดงขอมูลเฉพาะ ท่ี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ดําเนินการเองไมรวมท่ี

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เชาตู/เครื่อง และท่ีใหสิทธิแก กสท. 
 ท่ีมา : บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  โดย สํานักงานสถิติแหงชาติ  

 

  4.4  ปริมาณการใชอินเตอรเน็ต  

           ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนและรอยละของจํานวนประชากร อายุ 6 ปข้ึนไป จําแนกตาม

การใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และโทรศัพทมือถือ พ.ศ. 2559 - 2561   

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

จํานวน Number รอยละ 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

จํานวน 967,088 973,285 979,261 100.0 100.0 100.0 
การใชคอมพิวเตอร 221,784 231,197 196,005 22.9 23.8 20.0 
การใชอินเตอรเน็ต 426,786 491,825 554,286 44.1 50.5 56.6 
การใชโทรศัพทมือถือ 789,646 846,473 863,970 81.7 87.0 80.2 

ท่ีมา: การสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 (สํานักงานสถิติแหงชาติ) 
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ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนครัวเรือนมีอุปกรณ/เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
จํานวน

ครัวเรือน 
 โทรศัพท   โทรสาร   คอมพิวเตอร    การเช่ือมตออินเทอรเน็ต   

 มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี เช่ือมตอ ไมเช่ือมตอ 

328,866 7,821 
(2.4%) 

321,045 
(97.6%) 

814 
(0.2%) 

328,052 
(99.8%) 

57,567 
(17.5%) 

271,299 
(82.5%) 

237,645 
(72.3%) 

91,221 
(27.7%) 

ท่ีมา: การสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 (สํานักงานสถิติแหงชาติ) 

 
ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนอุปกรณ/เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีในครัวเรือน 

ท่ีมา: การสํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561  (สํานักงานสถิติ

แหงชาติ) 

  4.5  ดานการคมนาคม  

            จังหวัดสุราษฎรธานี มีสภาพท่ีต้ังเปนศูนยกลางซึ่งสามารถเช่ือมโยงภาคใตตอนบน กับ
ภาคใตตอนลาง และเช่ือมโยงทะเลฝงอันดามัน และฝงอาวไทย โดยมีโครงขายการคมนาคม ดังนี้  
ทางน้ํา    การคมนาคมทางน้ําในจังหวัดสุราษฎรธานี มีท้ังภายในจังหวัดและระหวางจังหวัด  

โดยภายในจังหวัดจะเปนคมนาคมทางน้ํ าเพื่อการทองเท่ียวเปนหลักเพื่อเดินทาง 
ไปเกาะสมุย เกาพะงัน เกาะเตา และอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง ในสวนระหวาง
จังหวัด จะเปนเรือขนสงสินคาขนาด 2,000 – 3,000 ตัน สินคาสวนใหญจะเปนยิปซั่ม 
ผลิตภัณฑจากยางพารา น้ํามันปาลม ท่ีมา: สํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาสุราษฎรธานี  

ทางรถไฟ เสนทางรถไฟสายใตผานทุกขบวน มีท้ังสถานีขนสงผูโดยสารและลานขนสงสินคาแหงเดียว
ในภาคใต รถไฟสายใตทุกขบวนผานสถานีสุราษฎรธานี ในเขตอําเภอพุนพินระยะทาง
กรุงเทพฯ-สุราษฎรธานี ประมาณ 650 กิโลเมตร (สถานีรถไฟสุราษฎรธานีอยูหางจาก
อําเภอเมือง-สุราษฎรธานี 14โลเมตร) 

ทางรถยนต การเดินทางระหวางจังหวัดสุราษฎรธานีกับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกลเคียง 
มีความสะดวก มีเสนทางท่ีสําคัญ คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 แยกจากถนนเพชร
เกษมท่ี จังหวัดชุมพร เขาสู จังหวัดสุราษฎรธานี  แยกเข าสู ตัวเมืองสุราษฎรธานี 
ท่ีอําเภอพุนพินโดยใชถนนสาย 401 มีเสนทางหลักเช่ือมโยงจังหวัดในภูมิภาค เปนถนน  4 
ชองทางจราจร และมีโครงขายมาตรฐานเช่ือมทุกพื้นท่ีอําเภอ 

ทางเคร่ืองบิน เปนจังหวัดท่ีมีทาอากาศยาน  2  แหง คือ ทาอากาศยานสุราษฎรธานี และเกาะสมุย มีเสนทาง
บินเช่ือมโยงท้ังในประเทศและตางประเทศ 

ครัวเรือน
ทั้งสิ้น 

จํานวน
เครื่องโทรศัพท 

จํานวน
เครื่องโทรสาร 

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร Number of Computer 

   แบบต้ังโตะ แบบกระเปาหิ้ว แท็บเล็ต 
328,866 7,821 

(8.7%) 
814 

(0.9%) 
26,334 
(32.4%) 

40,113 
(49.4%) 

14,827 
(18.2%) 
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  4.7  ระบบชลประทาน  

 จังหวัดสุราษฎรธานี มีพื้นท่ีชลประทานท่ีสรางแลวเสร็จในป พ.ศ. 2560 จํานวน 168,870 ไร 
สูงเปนอันดับท่ี 7 ของภาคใต  
ตารางท่ี 7 แสดงพื้นท่ีชลประทานท่ีสรางเสร็จแลวสิ้นถึงป ระดับประเทศ ภาคใต กลุมจังหวัด และ
ระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ.2555 - 2560  (ไร) 

พื้นที่ 2560 2561 2562 2563 2564 
รวมท้ังประเทศ 29,782,043 30,257,545 31,538,356 32,664,188 32,765,554 
ภาคใต 2,859,861 3,178,000 3,197,945 3,355,840 3,432,597 
กลุมจังหวัดภาคใตฝง
อาวไทย 

1,402,330 1,593,880 1,622,530 1,640,808 2,308,616 

จังหวัดสุราษฎรธานี 168,870 7,649 4,900 9,000 23,020 
ท่ีมา : โครงการชลประทานสุราษฎรธานี (สงิหาคม 2564) 

 
  4.8  พลังงาน 

  จังหวัดสุราษฎรธานีมีปริมาณการใชน้ํามันลดลง โดยป 2563 มีปริมาณการใชน้ํามันรวม 

797.31 ลานลิตร คิดเปนรอยละ 0.37 ของป 2562  

ตารางท่ี 8 แสดงสรุปการใชน้ํามันจําแนกตามประเภทของจังหวัดสุราษฎรธานี ในป 2561-2563 

ป/
ประเภ
ทน้ํามัน 

น้ํามัน
เตา 

ดีเซล ดีเซล 
บี 7 

ดีเซล 
บี 20 

เบนซิน แกสโซฮอล 
อี10 ออก
เทน 91 

แกสโซฮอล 
อี10 ออก
เทน 95 

แกส
โซฮอล 
อี 20 

แกส
โซฮอล 
อี 85 

รวม 

หนวย/ลานลิตร 
2561 12.34 - 650.58 2.79 13.03 74.07 111.71 39.34 8.84 912.70 
2562 12.61 1.91 492.62 95.51 11.04 70.28 100.01 42.44 8.63 835.05 
2563 12.09 134.88 347.67 79.95 10.35 58.14 105.01 43.27 5.95 797.31 

ท่ีมา : สํานักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎรธานี  กันยายน 2564 

  4.9  การใชท่ีดินของจังหวัด 

4.9.1  พื้นท่ีปาไม  

             จังหวัดสุราษฎรธานีมีเนื้อท่ีท้ังหมดจํานวน 8,174,644.93 ไร มีพื้นท่ีปาซึ่งกําหนด
เปนปาสงวนแหงชาติ จํานวน 26 ปา เนื้อท่ี 3,643,588 ไร และมีพื้นท่ีปาอนุรักษซึ่งสวนใหญทับซอน
กับพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติ คือ อุทยานแหงชาติ จํานวน 5 แหง พื้นท่ีเตรียมการประกาศเปนอุทยาน
แหงชาติ จํานวน 1 แหง เขตรักษาพันธุสัตวปา จํานวน 4 แหง เขตหามลาสัตวปา จํานวน 2 แหง 
สวนรุกขชาติ จํานวน 1 แหง ในป พ.ศ. 2562  มีเนื้อท่ีปาคงเหลือ จํานวน 2,352,357.38 ไร คิดเปน
รอยละ 28.78 ของเนื้อท่ีจังหวัด ซึ่งศูนยสารสนเทศ สํานักแผนงานและสารสนเทศ โดยกรมปาไม  
ไดมีการจัดทํารายละเอียดการเปรียบเทียบขอมูลพื้นท่ีปาไมในประเทศ พ.ศ.2560 - 2562 พบวา 
ภาพรวมของประเทศและระดับภาคใตนั้น มีแนวโนมในลดลงของพื้นท่ีปา  



12 

ตารางท่ี 9 แสดงตารางการเปรียบเทียบขอมูลพื้นท่ีปาของจังหวัดสุราษฎรธานี  

ขอมูล/
รายการ 
พื้นที่ปา 

พื้นที่ปาไม (ไร) 
การเปลี่ยนแปลง (+/-) 

ป 2558 - 2559 

ป 2560 ป 2561 
ป 2562 2560 - 

2561 
รอย
ละ 

2561 - 
2562 

รอยละ 

ทั้งประเทศ 102,156,350.53 102,488,302.20 102,484,072.71 331,951.66 0.32 -4,229.48 0.00 

ภาคใต 11,088,343.45 11,207,228.70 11,227,760.46 118,885.25 1.07 20,531.76 0.18 

- จังหวัด 
สุราษฎรธานี 

2,342,450.01 2,353412.71 2,352,357.38 10,962.70 0.47 -1,055.33  -0.04 

ท่ีมา : ศูนยขอมูลสารสนเทศ, สํานักแผนงานและสารสนเทศ, กรมปาไม, 2563  

4.9.2  พื้นท่ีทําการเกษตรเนื้อท่ีใชประโยชนทางการเกษตร  

                     จังหวัดสุราษฎรธานี มีเนื้อท่ีใชประโยชนทางการเกษตรท้ังหมด 5,082,595.28 ไร 
ประกอบดวย เนื้อท่ีสูงสุดคือ ไมยืนตน 4,666,946.35 ไร รองลงมาเปนไมผล 291,541.79 ไร สถานท่ี
เพาะเล้ียงสัตวน้ํา 86,358.91 ไร พื้นท่ีนา 29,404.51 ไร พืชไร 2,883.50 ไร ทุงหญาและโรงเรือน
เล้ียงสัตว 2,538.63 พืชสวน 1,834.49 ไร เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 1,068.80 ไร และพืชน้ํา 
18.30 ไร ตามลําดับ 

ตารางท่ี 10 แสดงเนื้อท่ีใชประโยชนทางการเกษตรของจังหวัดสุราษฎรธานี ป 2563 
ประเภท 

เนื้อท่ีการใชประโยชน 
เนื้อท่ีใชประโยชนทางการเกษตร (ไร) 

1. ไมยืนตน 4,666,946.35 
2. ไมผล 291,541.79 
3. สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 86,358.91 
4. พื้นท่ีนา 29,404.51 
5. พืชไร 2,883.50 
6. ทุงหญาและโรงเรือนเล้ียงสัตว 2,538.63 
7. พืชสวน 1,834.49 
8. เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม 1,068.80 
9. พืชน้ํา 18.30 

รวม 5,082,595.28 
 ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน (2561-2562) จากเวบไซต Agri-map. สืบคนเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2564 
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   4.9.3  พื้นท่ีอุตสาหกรรม ความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของจังหวัด 

   4.9.3.1  สาขาอุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนมากท่ีสุด 3 อันดับแรกของจังหวัด 
ไดแก 
  1)  อุตสาหกรรมแปรรูปไมและผลิตภัณฑจากไม 
  ประกอบดวย การแปรรูปไมและผลิตภัณฑไม เชน การแปรรูปอัดอบน้ํายาไม การ
ผลิตไมอัดและปารติเกิ้ลบอรดจากไมยางพารา รองลงมาไดแก การเล่ือยไมและไสไม และการทํา
ผลิตภัณฑเครื่องเรือน ตามลําดับ ปจจุบันมีเงินลงทุนท้ังส้ิน 14,364.57 ลานบาท จํานวนโรงงานรวม
ท้ังส้ิน 219 โรงงาน คนงานรวมท้ังส้ิน 14,150 คน 
  2)  อุตสาหกรรมอาหาร 
  ประกอบดวย การสกัดน้ํามันปาลมดิบ และการแปรรูป/การเก็บถนอมสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา เปนหลัก รองลงมาไดแก การทํากุงแหง และ การผลิตหรือถนอมอาหารพรอม
รับประทานตามลําดับ ปจจุบันมีเงินลงทุนรวมท้ังส้ิน 5,816.82 ลานบาท จํานวนโรงงานรวมท้ังส้ิน 135 
โรงงาน คนงานรวมท้ังส้ิน 6,619 คน 
  3)  อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง 
  ประกอบดวย การแปรรูปยางและผลิตภัณฑยาง เชน การผลิตยางแทง TTR การผลิต
ยางแทง STR 20 และยางแผนรมควัน รองลงมาไดแก น้ํายางขน ยางสกริมเครฟ ยางสกริมบล็อก 
ตามลําดับ ปจจุบันมีเงินลงทุนรวมท้ังส้ิน 3,377.83 ลานบาท จํานวนโรงงานรวมท้ังส้ิน 67 โรงงาน 
คนงานรวมท้ังส้ิน 6,679 คน 
   4.9.3.2  ภาวการณลงทุนดานการอุตสาหกรรมในจังหวัด 
  พิจารณาขอมูลการลงทุนอุตสาหกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2563 มีโรงงานท่ีไดรับ
อนุญาตใหมเพิ่มข้ึน เปรียบเทียบกับชวงระยะเวลาเดียวกันในปกอน พบวาไมมีอัตราการขยายตัวของ
จํานวนโรงงานท่ีไดรับอนุญาตใหม เขนเดียวกัน 
 การใชท่ีดินเพื่อการอุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฎรธานี ในป 2563 มีพื้นท่ีโรงงานท้ังส้ิน 
38.197ตารางเมตรกิโลเมตร เพิ่มข้ึนจากป 2562 จํานวน 1.625 ตารางเมตรกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 
1.52 โดยมีพื้นท่ีโรงงานเพิ่มข้ึนแตมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมลดลงเนื่องจากมีการแจงเลิกกิจการ
โรงงานและยกเลิกตามประกาสกระทรวงอุตสาหกรรม จํานวน 178 โรงงาน โดยในป 2563 มีโรงงาน
ไดรับใบอนุญาต ประกอบกิจการจํานวน 1,019 โรงงาน (จําพวกท่ี 2 และ 3) 
 

ป พ.ศ. จํานวนโรงงาน (โรง) พื้นที่โรงงาน (ตารางเมตรกิโลเมตร) 
2560 1,296 32.311 
2561 1,358 34.697 
2562 1,197 35.676 
2563 1,019 38.197 

     ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี 1 ธันวาคม 2653 
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  5.  โครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัด  

  โครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎรธานีโดยพิจารณามูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
(GPP) ณ ราคาประจําปในป พ.ศ. 2562 พบวา ข้ึนกับภาคบริการ มีมูลคา 135,414 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 64.36 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด รองลงมาไดแก ภาคเกษตรกรรม มีมูลคา 
41,518 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.73 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด และภาคอุตสาหกรรม  
มีมูลคา 33,464 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.91 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ดังนี้ 
 1. สาขาเกษตรกรรม ปาไม และสาขาประมง มีมูลคา 41,518 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
19.73 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  
 2. สาขาการทําเหมืองแร และเหมืองหิน มีมูลคา 2,601 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.24  
ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
 3. สาขาอุตสาหกรรม  มีมูลคา 27,029 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.85 ของมูลคาผลิตภัณฑ 
มวลรวมจังหวัด  
 4. สาขาการไฟฟา กาซ ไอน้ําและระบบปรับอากาศ มีมูลคา 3,291 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
1.56 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
 5. สาขาการจัดหาน้ํา การจัดการและการบําบัดน้ําเสียของเสีย และส่ิงปฏิกูล มีมูลคา 543 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.26 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
 6. สาขาการกอสราง มีมูลคา 4,866 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.31 ของมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
 7. สาขาการขายสง และการขายปลีกฯ มีมูลคา 25,897 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 
12.31 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
 8. สาขาการขนสง และสถานท่ีเก็บสินคา มีมูลคา 7,920 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.76  
ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
 9. สาขาท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร  มีมูลคา 50,077 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.80  
ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
 10. สาขาขอมูลขาวสารและการส่ือสาร มีมูลคา 2,542 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.21  
ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
 11. สาขากิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย มีมูลคา 10,886 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
5.17 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
 12. สาขากิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย มีมูลคา 7,016 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.33  
ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
 13. สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร และกิจกรรมทางวิชาการ มีมูลคา 219 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 0.10 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
 14. สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน มีมูลคา 2,350 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
1.12 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
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 15. สาขาการบริหารราชการ การปองกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ มีมูลคา 8,814 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.19 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
 16. สาขาการศึกษา มีมูลคา 7,725 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.67 ของมูลคาผลิตภัณฑมวล
รวมจังหวัด 
 17. สาขากิจกรรมสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห มีมูลคา 5,532 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
2.63 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
 18. สาขาศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ มีมูลคา 528 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.25  
ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
 19. สาขากิจกรรมและบริการดานอื่น ๆ มีมูลคา 1,044 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.50 ของ
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 
 

กราฟแสดงโครงสรางผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสุราษฎรธานี  
ณ ราคาประจําป 2562 

 

สาขาเกษตรกรรม ปาไม 

และสาขาประมง  19.73%

สาขาการไฟฟา กาซ ไอ

นํ้าและระบบปรับอากาศ 

1.56%

สาขาการจัดหานํ้า การ

จัดการและการบําบดันํ้า

เสยีของเสยีฯ 0.26%

สาขาการกอสราง 2.31%
สาขาการขายสง และการ

ขายปลกีฯ 12.31%

สาขาการขนสง และ

สถานที่เก็บสนิคา 3.76%

สาขาการทําเหมอืงแร 

และเหมอืงหนิ 1.24%
สาขาขอมูลขาวสารและ

การสื่อสาร 1.21%

สาขากจิกรรมทางการเงนิ 

และการประกันภัย 5.17%

สาขาที่พักแรมและบรกิาร

ดานอาหาร  23.80%

สาขากจิกรรมเกีย่วกบั

อสังหารมิทรัพย 3.33%

สาขากจิกรรมวิชาชีพ 

วิทยาศาสตร และ

กจิกรรมทางวิชาการ 

0.10%

สาขากจิกรรมการบรหิาร

และบรกิารสนับสนุน  

1.12%

สาขาอุตสาหกรรม  

12.85%

สาขาการบรหิารราชการ 

การปองกันประเทศและ

การประกันสังคมภาค

บังคับ 4.19% สาขากจิกรรมดานสุขภาพ

และงานสังคมสงเคราะห 

2.63%

สาขาศิลปะ ความบันเทงิ

และนันทนาการ 0.25%
สาขาการศึกษา 3.67%

สาขากจิกรรมและบรกิาร

ดานอ่ืน ๆ 0.50%
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6.  การทองเท่ียว  

  6.1 แหลงทองเท่ียวสําคัญทางทะเลท่ีเปนเกาะ 

 • เกาะสมุย เกาะท่ีมี ช่ือเสียงในระดับนานาชาติ อยูบริเวณอาวไทย พื้นท่ี 1 ใน 3 ของเกาะ   
รายลอมรอบภูเขา  มีหาดทรายขาวสวย ชายหาดท่ีทอดยาวขนานไปกับทะเล  

 • เกาะพะงัน  เปนเกาะท่ีคอนขางสงบ มีความรมรื่นของทิวไมริมชายหาด มีหาดทรายขาว 
และน้ําทะเลท่ีใสจึงของเปนเสนหของเกาะพะงัน  โดยบนเกาะพะงันมีสถานท่ีทองเท่ียวหลายแหง เชน 
น้ําตกธารเสด็จ เปนน้ําตกท่ีรัชกาลท่ี 5 ไดพระราชทานนามไว และเสด็จประพาสถึง 14 ครั้ง  น้ําตก
แพงเปนน้ําตกท่ีสวยงามมีหลายช้ัน เชน แพงนอย ธารน้ํารัก ธารกลวยไมมีน้ําตลอดท้ังปแสดงถึงความ
สมบูรณของผืนปา มีทางเดินปาไปยังโดมศิลาซึ่งเปนจุดชมวิวและชมพระอาทิตยตกท่ีสวยงาม 

 • เกาะเตา เปนเกาะท่ีมีธรรมชาติและความสมบูรณของชีวิตใตทะเล สวยงามดวยแนว
ปะการังท้ังน้ําต้ืนและน้ําลึก  

 • เกาะนางยวน เปนเกาะท่ีมีเกาะเล็ก 3 เกาะเช่ือมกันเวลาท่ีน้ําลง มีหาดทรายเนื้อละเอียด
ขาวน้ําทะเลใส มีปะการังน้ําต้ืนและน้ําลึกท่ียังสมบูรณและสวยงาม 

 • หมูเกาะอางทอง เปนอุทยานแหงชาติทางทะเลแหงท่ีสอง  ประกอบดวยเกาะตาง ๆ  
42 เกาะ สวนมากเปนเกาะหินปูน หมูเกาะนี้เดิมเปนเขตหวงหามของทหารเรือ แตก็ไดมีราษฎรอพยพ
ไปต้ังบานเรือน โดยประกอบอาชีพทําสวนมะพราว จับปลา และเก็บรังนก   

 • เกาะแตน  เปนเกาะท่ีงดงามดวยธรรมชาติอันเงียบสงบ มีชายหาดท่ียาว ประกอบดวยแนว
ปะการังและชายฝงท่ีคอนขางสมบูรณ 

 •ทะเลใน ทะเลสาบกลางภูเขา อยูบนเกาะแมเกาะ เปนปรากฏการทางธรณีวิทยา โดยเกิด
จากแองหินปูนท่ียุบตัว ทะเลในมีลักษณะเปนวงรี  มีทิวทัศนสวยงาม  

  6.2 แหลงทองเท่ียวสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรม และโบราณสถาน  

 • สวนโมกขพลาราม อยูบริเวณเขาพุทธทอง เดิมช่ือวัดธารน้ําไหล ทานพุทธทาสภิกขุเปนผู
ริเริ่มสรางข้ึนเพื่อเปนสถานท่ีแสวงหาความสงบและศึกษาธรรม พื้นท่ีโดยรอบรมรื่นเหมาะสําหรับเปน
ท่ีฝกอบรมจิตใจและศึกษาพุทธศาสนา 

 • พระพุทธบาทจําลอง (วัดมะเด่ือหวาน) ต้ังอยูบนเกาะพะงัน บนยอดเขามีมณฑปพระพุทธ
บาทจําลอง และจากเชิงเขาจะมีบันไดใหข้ึนไปนมัสการพระพทุธบาท 

 • วัดเขาสุวรรณประดิษฐ  ต้ังอยูอําเภอดอนสัก พระครูสุวรรณประดิษฐการ หรือหลวงพอ
จอย เกจิอาจารยช่ือดังแหงภาคใตเปนผูบุกเบิกสรางข้ึน และมรณภาพเมื่อป พ.ศ. 2536 แตยังคงอยู
ในโลงแกวภายในอุโบสถ บนยอดเขายังเปนท่ีประดิษฐานพระเจดีย บรรจุพระบรมสารรีิกธาตุ  

 • วัดเขาถํ้า (สวนสุวรรณโชติการาม) ต้ังอยูบนยอดเขาขาวแหง เปนสํานักสงฆท่ีมีผูนิยมมา
นั่งวิปสสนาท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ  
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 • วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร  ต้ังอยูตําบลเวียง  โดยองคพระเจดียเปนโบราณสถาน  
ท่ีสรางข้ึนตามแบบลัทธิมหายาน ต้ังแตครั้งอาณาจักรศรีวิชัยรุงเรือง รอบองคพระธาตุมีเจดียเล็ก ๆ   
4 ทิศ ลอมรอบดวยวิหารคด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแกขนาดตางๆ ท้ัง 4 ดาน  

 • วัดรัตนาราม หรือวัดแกว ต้ังอยูท่ีตําบลเลม็ด อําเภอไชยา เปนวัดเกาแก มีโบราณสถาน 
ท่ีสําคัญ เรียกวา เจดียวัดแกว เปน โบราณสถานสถาปตยกรรมศรีวิ ชัย  ลักษณะของเจดีย 
เปนสถาปตยกรรมแบบกออิฐไมถือปูน ฐานลางเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส มีมุข 4 ดาน ระหวางมุขทําเปน
ยอมุมไมสิบสอง ซุมดานทิศตะวันออก มีทางเดินไปหองกลางขององคเจดีย ภายในซุมมีพระพุทธรูป
ปางมารวิชัยประดิษฐานอยูทุกซุม  

 • พิพิธภัณฑสถานแหงชาติไชยา ต้ังอยูฝงตรงขามวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อาคาร 
หลังแรกดานหนาจัดแสดงประติมากรรมศิลาและสําริดท่ีคนพบในเมืองไชยาเกา ไดแก เทวรูปพระนารายณ  
พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร สวนอาคารท่ีสอง เปนท่ีจัดแสดงหลักฐานสมัยกอนประวัติศาสตรต้ังแต
สมัยทวาราวดี ศรีวิชัย ลพบุรี สุโขทัย อยุธยา  

  6.3 อุทยานแหงชาติ แหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ 

 • อุทยานแหงชาติเขาสก  ครอบคลุมพื้นท่ีอําเภอบานตาขุน อําเภอพนม และอําเภอคีรีรัฐนิคม 
สภาพโดยท่ัวไปเปนภูเขาดิน และภูเขาหินปูนสูงสลับซับซอน มีแนวหนาผาสูงชัน ดานทิศเหนือเปนแหลง
น้ําขนาดใหญ เกิดจากการกอสรางเข่ือนรัชชประภา มีปาไมและสัตวปาอุดมสมบูรณ พันธุไมหายาก 
ท่ีพบในเขตอุทยานฯ ไดแก ปาลมหลังขาว และ ดอกบัวผุด 

 • อุทยานแหงชาติคลองพนม เปนภูเขาหินปูนเรียงสลับซับซอน และมีปาท่ีอุดมสมบูรณ   
มีลําธารใหญนอยจํานวนมาก ซึ่งลําธารนี้ไหลรวมกับคลองสกและคลองสกไหลไปรวมกับคลองแสง  
เปนตนกาํเนิดของคลองพุมดวง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแมน้ําตาป 

 • อุทยานแหงชาติใตรมเย็น ครอบคลุมพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติปากคลองน้ําเฒา อําเภอบานนาสาร 
อําเภอกาญจนดิษฐ  และอําเภอเวียงสระ 

 • เขตหามลาสัตวปาหนองทุงทอง ต้ังอยูตําบลเขาตอก สภาพพื้นท่ีสวนใหญเปนท่ีลุมสลับกับ
หนองน้ํา 

 • อุทยานแหงชาติธารเสด็จ – เกาะพะงัน (เตรียมการ) มีสภาพปาท่ีอุดมสมบูรณ มีพืชหลากหลายชนิด
และมีกลวยไมท่ีลําตนใหญท่ีสุดในโลก 

 • อุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง เปนหมูเกาะในอาวไทยทองท่ีตําบลอางทอง อําเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎรธานี อยูหางจากเกาะสมุยและเกาะพะงันไปทางทิศตะวันตกประมาณ 20 กิโลเมตร 
ประกอบดวยหมูเกาะตาง ๆ 42 เกาะ  

 • อุทยานแหงชาติแกงกรุง ต้ังอยูในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี ครอบคลุมพื้นท่ีอําเภอทาชนะ 
อําเภอไชยา อําเภอทาฉาง และอําเภอวิภาวดี เปนอุทยานท่ีมีสภาพปาเปนเทือกเขาสลับซับซอน  
มีสถานท่ีนารื่นรมยสําหรับพักผอนหยอนใจ เชน น้ําตก ลําน้ํา บอน้ํารอน ภูเขา ซึ่งมีทัศนียภาพ 
ท่ีสวยงาม เปนปาตนน้ําลําธารท่ีหลอเล้ียงชาวจังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดชุมพร มีเนื้อท่ีประมาณ 
338,125 ไร หรือ 541 ตารางกิโลเมตร แกงกรุงเปนช่ือแกงขนาดใหญในลําน้ําคลองยัน ในอดีต 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยดําเนินการสํารวจเพื่อกอสรางเข่ือนอเนกประสงค ปจจุบันไดชะลอ
โครงการดังกลาวไว 
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  6.4 แหลงทองเท่ียวชุมชน 

 • หมูบานพุมเรียง อยูท่ีตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา เปนชุมชนชาวมุสลิม สวนใหญมีอาชีพ 
ทอผาไหม ผาไหมพุมเรียงเปนผาทอยกด้ินเงิน หรือด้ินทองสวยงาม คุณภาพดี มีลวดลายอันเปน
เอกลักษณของชาวพุมเรียง ไดแก ลายราชวัตร ดอกโคม ลายดอกพิกุล ลายนพเกา และลายยกเบ็ด  

 • แหลมโพธิ ์มีทะเลท่ีนาทองเท่ียวแหงหนึ่งของตําบลพุมเรียง มีอาหารทะเลข้ึนช่ือโดยเฉพาะ 
“หอยขาว”  

 • คลองรอยสาย เปนพื้นท่ีชุมชนท่ีอยูใกลตัวเมืองสุราษฎรธานี  ในบริเวณแมน้ําตาป ซึ่งมี 
วิถีชีวิตท่ียังคงใชเรือเปนพาหนะทองถ่ินในการเดินทางสัญจร และยังกิจกรรมตางๆ ของชาวบาน เชน 
การทําสวนเกษตร การทําประมงพื้นบาน ลองเรือ ชมห่ิงหอย ชมปาชายเลน ชมบานโบราณ ชมการ
สาธิตการทําหัตถกรรมกะลามะพราว นมัสการหลวงพอขาวสุก ณ วัดบางใบไม  

 • กลุมทองเท่ียวเชิงอนุรักษบานถํ้าผ้ึง อยูตําบลตนยวน อําเภอพนม ไดช่ือมาจากภูเขาลูกหนึ่ง 
ท่ีมีผ้ึงอาศัยอยู สภาพโดยท่ังไปเปนหุบเขา และถํ้าหินปูน แหลงทองเท่ียวในชุมชน ไดแก บึงมหัศจรรย
น้ําดันทรายดูด ดอกไมสีดํา ถํ้าประวัติศาสตรสมรภูมิ และน้ําตกธารพฤกษาและน้ําตกบางคุย 

 • ชุมชนทองเท่ียวลีเล็ด อยูตําบลลีเล็ด อําเภอพุนพิน แหลงทองเท่ียวในชุมชนไดแก ปาชายเลน
บานลีเล็ดต้ังอยูในพื้นท่ีอาวบานดอน และกิจกรรมชมวงจรชีวิตห่ิงหอย ชมผืนปาชายเลนท่ีชุมชน
รวมกันอนุรักษไว 

 •ชุมชนทองเท่ียวบางใบไม อยูตําบลบางใบไม อําเภอเมืองสุราษฎรธานี สภาพท่ัวไปของชุมชน
บางใบไมมีลําคลองหลายสายไหลมาบรรจบกันเปนพื้นท่ีท่ีมีน้ําลอมรอบเปนเกาะ อาชีพชาวบานสวน
ใหญทําสวนมะพราวและประมงน้ํากรอย 

 • ชุมชนทองเท่ียวบานยวนสาว อยูตําบลทาขนอน อําเภอคีรีรัฐนิคม ลักษณะพื้นท่ีเปนท่ีราบ
เชิงเขาและภูเขาสูง มีความอุดมสมบูรณ แหลงทองเท่ียวในชุมชนไดแก หินพัด (หินปู - หินยา) น้ําตกบาน
ยวนสาวสูง 15 ช้ัน หินชาง และคลองกะเปา 

 • ชุมชนทองเท่ียวเขาเพ-ลา อยูตําบลสมอทอง อําเภอทาชนะ มีโบราณสถานเกาแกช่ือวา
เมืองไซหยา และถํ้าเพลา(เพ-ลา) ปากน้ําทากระจาย ศูนยศึกษาธรรมชาติปาพรุคันธุลี ซึ่งมีความ
หลากหลายทางพันธุกรรมและพืชสมุนไพร 

 • ชุมชนทองเท่ียวบานชองชาง อยูตําบลพรุพี อําเภอนาสาร เดิมเปนแหลงอุดมสมบูรณ  
เคยเปนแหลงอาศัยของโขลงชางเปนท่ีมาของช่ือหมูบาน แหลงทองเท่ียวในชุมชนไดแก อนุสรณสถาน
บานชองชาง กลุมตีเหล็ก ปาโบราณสันเย็น “ไซบีเรียแหงปาใต” 

 • ชุมชนทองเท่ียวบึงขุนทะเล ตําบลขุนทะเล อําเภอเมืองสุราษฎรธานี เปนเสนทางขนสงทาง
ทะเล  การขุดคนพบเรือสินคาขนาดใหญ กิจกรรมท่ีนาสนใจไดแก ชมการทําตาลมะพราวแหงเดียวใน
ภาคใต ลองเรือศึกษาธรรมชาติ ชมวิถีชุมชนแบบชาวบาน และชมห่ิงหอยพันธุตัวใหญกลางบึงขุนทะเล 

 • ชมรมทองเท่ียวเชิงนิเวศอําเภอวิภาวดี เปนกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
กิจกรรมของกลุมไดแก การลองแกงตามลําน้ําคลองยัน สาธิตการเพาะเห็ดนางฟา เดินปาดูนก 
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 • ชุมชนทองเท่ียวบานบางโพธิ์ อยูตําบลบางโพธิ์อําเภอเมืองสุราษฎรธานี มีจุดเดนคือ สภาพ
ธรรมชาติริมน้ําสมบูรณ มีห่ิงหอยจํานวนมาก และวิถีชุมชนชนบทใจกลางเมืองการทําประมงพื้นบาน
ผักปลอดสารพิษ 

 • กลุมทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมอําเภอไชยา อยูตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา เปนชุมชน
โบราณท่ีเปนศูนยกลางความรุงเรืองในอดีต แหลงทองเท่ียวในชุมชนไดแก แหลมโพธิ์ เกาะเส็ด สุสานเจา
เมืองไชยา วัดพระบรมธาตุไชยา บอน้ําพุรอน เจดียวัดแกว 

 • ชุมชนทองเท่ียวบานสิงขร อยูตําบลสิงขร อําเภอคีรีรัฐนิคม มีเขาวัดถํ้าสิงขร ซึ่งมีถํ้าโบราณ
ท่ีงดงาม ผนังถํ้าประดับดวยเครื่องลายครามสมัยโบราณ กิจกรรมของการทองเท่ียวชุมชน ไดแก 
นมัสการหลวงพอชุม ณ วัดถํ้าสิงขร ชมหินงอก หินยอย เลนน้ําคลองน้ําใส  

 • ชมรมการทองเท่ียวชุมชนเชิงนิเวศบานหินลาด ตําบลน้ําหัก อําเภอคีรีรัฐนิคม อุดมไปดวย 
ปาไม ทรัพยากรทางธรรมชาติ กิจกรรมการทองเท่ียวของชุมชนไดแก ปลูกไปเท่ียวไปโดย 1 คน 1 ตน 
การทําขนมจีนเสนสด ทําขาวหลาม 

 • เครือขายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อําเภอทาฉาง อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 
กิจกรรมการทองเท่ียวของชุมชนไดแก การปลูกปาชายเลน ลองเรือชมวิถีชีวิตชาวบาน ชมห่ิงหอย  
ชมนก การเพาะพันธุปูเปรี้ยว การอาบน้ําพุรอน 

 • กลุมทองเท่ียวชุมชนเลม็ด ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา มีภูมิศาสตรเปนท่ีสูง ลุมทะเล เปน
ชุมชนโบราณ กิจกรรมการทองเท่ียวของชุมชนไดแก ชมการผลิตไขเค็ม อสม. ชมการทํานาขาว
พื้นเมือง ปาชุมชน ชิมอาหารทะเลสดๆ 

 • กลุมทองเท่ียวเชิงอนุรักษประวัติศาสตร คาย 357 อยูตําบลบานสอง อําเภอเวียงสระ ลักษณะภูมิ
ประเทศเปนพื้นท่ีปาตนน้ําคลองตาล อุดมดวยผืนปาและละธาร กิจกรรมการทองเท่ียวของชุมชนไดแก 
รองรอยประวัติศาสตรคาย 357 เดินปา ชมน้ําตก 357 

 • กลุมชุมชนบานนางกํ า ตําบลดอนสัก ถือเปน ชุมชน ท่ี เปนสถาน ท่ีท องเท่ียวท่ี มี
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีมีความอุดมสมบูรณบานนางกํามีความโดดเดนดานการทองเท่ียว
เชิงนิเวศ และกิจกรรรมพักผอนหยอนใจ เสนทางการทองเท่ียวหลักประกอบไปดวย 2 เสนทาง ไดแก 
เสนทางเดินเรือและทางทะเล และเสนทางเดินเทาทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

  6.5 แหลงทองเท่ียวอื่นๆ ตามธรรมชาติ   

 • เข่ือนรัชชประภา (เข่ือนเช่ียวหลาน) ต้ังอยูอําเภอบานตาขุน  เปนเข่ือนหินท้ิงแกน 
ดินเหนียวอเนกประสงค  สูง 95 เมตร ยาว 700 เมตร  บริเวณเข่ือนและอางเก็บน้ํามีบรรยากาศรมรื่นดวย
ตนไมใหญ และสวนสวยงาม ภูเขาหินปูนท่ีอยูในเข่ือนมีรูปรางตาง ๆ แปลกตาสวยงามตามธรรมชาติ 

 • น้ําตกวิภาวดี  มีตนน้ํากําเนิดจากเทือกเขาแดน และไหลลงมาตามลําน้ําคลองพาย น้ําตก 
มีจํานวน 9 ช้ัน แตละช้ันมีความสูงและสวยงามมาก บริเวณน้ําตกเปนเขตปาสงวนอุดมไปดวยไมใหญ
หลายชนิดใหความชุมช่ืนควรแกการพักผอน 

 • สถานีพัฒนาและสงเสริมอนุรักษสัตวปาเขาทาเพชร ต้ังอยูในอําเภอเมือง เปนปาแบบ 

ดิบแลง ปาเบญจพรรณ ซึ่งประกอบดวย ไมตะเคียนทราย ไมคอแลน กระบก หวายแดง เปนตน  
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รอบบริเวณรมรื่นดวยตนไมใหญมากมาย บนยอดเขาสามารถชมทิวทัศนรอบตัวเมืองสุราษฎรได

โดยรอบ นอกจากนี้ยังเปนท่ีต้ังของ พระธาตุศรีสุราษฎรในพระบรมราชูปถัมภ  สรางข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2500 

เปนปูชนียสถานองคแรกของชาวบานดอน ตอมาพระธาตุชํารุดมีรอยราวท่ีฐานพระธาตุจึงถูกรื้อ 

แลวสรางข้ึนใหมเปนทรงสูงเรียวลักษณะคลายลําเทียน นับวาเปนสถาปตยกรรมท่ีสวยงาม  

 • สถานท่ีฝกลิง “วิทยาลัยฝกลิงเพื่อการเกษตร” มีการสาธิตและบรรยายหลักสูตรการฝกลิงกัง  

 • ถํ้าขมิ้น ต้ังอยูท่ีอําเภอนาสาร เปนถํ้าขนาดใหญโตมีหินงอกหินยอยสวยงาม และเปนท่ี

ศึกษาวิจัยทางดานโบราณคดี  ศาสนา  ธรณีวิทยา และสัตววิทยา 

 • บอน้ํารอนทาสะทอน หรือ บอน้ําพุรอนรัตนโกสัยต้ังหมูท่ี 6 ตําบลทาสะทอน อําเภอพุนพิน 

จังหวัดสุราษฎรธานี เปนแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีมีช่ือเสียงของบานทาสะทอนท่ีนักทองเท่ียวนิยม

มาแชน้ํารอนเพื่อการพักผอนหยอนใจและรักษาอาการปวดเมื่อย ซึ่งบอน้ํารอนดังกลาวนี้เปนบอน้ํา

รอนท่ีมีลักษณะแบบเปดโลง จึงเหมาะสําหรับการแชเทาและแชตัว ภายในบอน้ํารอนอุณหภูมิ

ประมาณ 70 องศาเซลเซียส นอกจากนี้บริเวณบอน้ํารอนยังมีสวนสาธารณะและสนามเด็กเลน และมี

บานพักเพื่อใหบริการแกผูมาแชน้ํารอนอีกดวย การเดินทางจากอําเภอเมืองสุราษฎรธานีใชเสนทาง

หมายเลข 401 ผานถนนทางรถไฟและผานตลาดตําบลบอกรังประมาณ 4 กิโลเมตร เมื่อพบทางแยก

ขวามือเขาสูบานหวยลึก ซึ่งเปนเสนทางไปบอน้ํารอนทาสะทอน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร  

 • คลองสก อําเภอพนม สุราษฎรธานี มีกิจกรรมลองเรือ ลองแพ โดยการลองแพไปตามน้ํา

ทําไหสามารถสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติท่ีสวยงาม มีการทํามงกุฎท่ีทําข้ึนมาจากแบมบูราฟ 

ใหนักทองเท่ียวไดสวมใส ซึ่งลักษณะของแบมบูราฟนี้มีความสวยงามเปนเอกลักษณ แตกันแดดได 

ไมคอยดี นับวาเปนเสนหอีกแบบของการลองแพ นอกจากนี้ยังมีการลองเรือไปตามน้ําก็จะพักจิบ

กาแฟในกระบอกไมไผ กล่ินหอมจากกระบอกไมไผ การลองเรือนั้นใชเวลาประมาณ 30-40 นาที  

 • ปาตนน้ํา บานน้ําราด ต้ังอยูท่ี ต.บานทําเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎรธานี การเดินทางจาก

ถนนหลักกิโลเมตรท่ี 44 เขามาระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร เปนแหลงทองเท่ียวชุมชนแหงใหม 

ท่ีประกอบดวยตนน้ําลําธารขนาดเล็ก น้ําใส  

 • คลองน้ําใส ช่ือดังกลาวส่ือถึงลําธารขนาดเล็กท่ีมีน้ําใสซอนตัวอยูภายใตภูเขาขนาดเล็ก 

ขณะท่ีเหนือลําคลองแหงนี้ปกคลุมไปดวยตนไมนอยใหญ ใหความรมรื่นตลอดลําคลอง สามารถเลนน้ํา

ไดตลอดท้ังวัน ไมตองกลัวแสงแดด ท่ีสําคัญคลองน้ําใส หรือคลองหลอกตา ท่ีชาวบานแถบนั้นเรียก

ขานมาต้ังแตสมัยโบราณนัน้ เปนตนกําเนิดของแหลงน้ําแรธรรมชาติท่ีเกิดจากตาน้ําผุดข้ึนมาจากใตดิน 

ใสสะอาด โดยลําคลองมีความกวางประมาณ 5-6 เมตร ความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร และความลึก

ประมาณ 2.5 เมตร น้ําจากคลองดังกลาวนี้ไหลลงสูคลองพุมดวง นอกจากนี้หางจากคลองน้ําใส

ประมาณ 2 กิโลเมตรมีบอน้ําแรรอนท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 38-40 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะแกการลง

ไปแชเพื่อรักษาสุขภาพรางกายอีกดวย 
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  6.6 แหลงทองเท่ียวแปลกใหม 

 • ถํ้าปะการัง ต้ังอยูท่ีตําบลเขาพัง อําเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี เปนถํ้าท่ีมีหินงอก
หินยอยสวยงามมากมาย ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง ทางเดินเปนดินเหนียวสลับกอนหิน หาก
วันไหนฝนตกทางจะมีความล่ืนมาก เพราะฉะนั้นผูท่ีจะเดินทางมาควรตองเตรียมรองเทาใหดี กอนเขา
ใน ถํ้าจะมี เจ าหนาท่ีของอุทยานพาเขาไปชมหินงอกหินยอยตามจุดต าง ๆ โดยเจ าหนาท่ี 
จะอธิบาย และเปนผูดูแล  

 • จุดชมวิวจอหน-สุวรรณ (เกาะเตา) นอกจากการดําน้ําดูฝูงปลาและปะการังท่ีสวยงามซึ่งเปน
สถานท่ีข้ึนช่ือของเกาะเตาแลว ยังมีสถานท่ีทองเท่ียวอีกแหงหนึ่ง คือ อาวมวงท่ีมีทิวทัศนสวยงาม 
สามารถชมทะเลแหวกมุมไดมุมท่ีสวยงาม และสามารถถายรูปมุมสูงจากเกาะนางยวนไดอีกดวย  

 • วัดคุณาราม ต้ังอยูบนทางหลวงหมายเลข 4169 เทศบาลนครเกาะสมุย อําเภอเกาะสมุย
เปนวัดท่ีมีสังขารหลวงพอแดงท่ีไมเนาเปอยบรรจุในโลงแกวในทานั่งสมาธิ เนื่องจากหลวงพอแดงเปน
นักปฏิบัติกัมมัฏฐาน กอนทานละสังขารจึงส่ังใหลูกศิษยทําโลงศพแบบทานั่งไว โดยทางวัดเปดให
นมัสการท่ีศาลาดานหนาเทานั้น เปนวัดท่ีเปนท่ีเคารพบูชาของคนในทองถ่ินและนักทองเท่ียวเขามา
สักการะบูชามากมาย  

• Hug Village ฮักวิลเลจ หรือ หมูบานแหงรัก อยูใกลกับเกาะแรต และทาเรือเฟอรรี่ อําเภอ
ดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงามแหงหนึ่ง ภายในมีคาเฟ ใหบริการอาหาร 
เคก และเครื่องด่ืม มีมุมถายรูปมากมายท้ังมาเปนคูรักและครอบครัว มีสนามเด็กเลน จุดชมวิวท่ี
สวยงาม ริมทะเล สามารมองเห็นเกาะแรตไดในมุมท่ีสวยงาม 

 • สะพานแขวน วัดเขาพัง เปนสะพานขามคลองพระแสงท่ีอยูกอนถึงทางเขาเข่ือนเช่ียวหลาน 
และดวยความสูงของสะพานจึงทําใหมองเห็นวิวทิวทัศนท่ีมีฉากหลังเปนเขาเทพพิทักษอยางสวยงาม 
ท้ังยังเปนจุดท่ีข้ึนช่ือในเรื่องของการชมวิวพระอาทิตยตกในยามเย็นท่ีงดงามไมแพสถานท่ีอื่น ๆ 
นักทองเท่ียวสวนใหญ จึงนิยมมาเท่ียวท่ีนี่ในตอนเย็น เพราะจะไดสัมผัสกับบรรยากาศสุดโรแมนติก
และไดชมพระอาทิตยตก 

 • ภูเขาทรายเหมืองเกาะ และภู เขาทรายเหมืองแกะ ต้ังอยู ในเขตอําเภอบานนาสาร  
โดยมีลักษณะเปนภูเขาทรายท่ีมีความสูงตํ่าต้ังเรียงสลับกันไปมา อีกท้ังยังมีลวดลายท่ีเปนด่ังงานศิลปะ
ช้ันเอกท่ีถูกสรางสรรคข้ึนจากธรรมชาติ จึงทําใหดูงดงามและเปนเอกลักษณ และปาเขียวขจีลอมรอบ 
จึงทําใหท่ีนี่มีบรรยากาศเย็นสบาย และเงียบสงบ เหมาะกับการทองเท่ียวเพื่อผอนคลายเปนท่ีสุด 

 • ถํ้าน้ําตกผาแดง ต้ังอยูท่ีอําเภอชัยบุรี ซึ่งเปนเขตตอแดนกับจังหวัดกระบ่ี นับวาเปนอีกหนึ่ง
สถานท่ีทองเท่ียวแสนมหัศจรรยท่ีถูกสรางข้ึนโดยธรรมชาติ ซึ่งภายในถํ้ามีหินงอกหินยอยท่ีมีรูปทรง
แปลกตาและงดงาม โดยเฉพาะใจกลางถํ้าท่ีมีหินยอยลงมามีลักษณะคลายกับผามานผืนใหญ  
สรางความต่ืนตาต่ืนใจใหกับนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวชมไดไมนอย  
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7.  ศาสนา  ประเพณี และวัฒนธรรม 

  7.1 ศาสนา 

ประชากรโดยสวนใหญในจังหวัดสุราษฎรธานีนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 98.06 และมีวัด
จํานวนมากถึง 362 วัด แยกเปนมหานิกาย 347 วัด ธรรมยุติ 15 วัด ศาสนาอิสลาม รอยละ 1.69  
ท่ีเหลือนับถึงศาสนาคริสตและอื่น ๆ  
รอยละของประชากรท่ีนับถือและจํานวนศาสนสถาน 
ศาสนา รอยละของประชากร วัด มัสยิด โบสถ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

พุทธ         98.06   362 แหง     
อิสลาม          1.69       51 แหง    
คริสต          0.25      69 แหง   
อ่ืนๆ        191 แหง    2,370 ชิ้น 

  ท่ีมา: สํานักงานวัฒนธรรมสุราษฎรธานี  

 7.2  ประเพณีและวัฒนธรรม 

  1. ประเพณีชักพระ – ทอดผาปา และแขงขันเรือยาว มีอีกช่ือ คือ งานเดือนสิบเอ็ด  
ซึ่งเปนเวลาเดียวกับเทศกาลออกพรรษา กิจกรรมท่ีสําคัญ ไดแก การประกวดเรือพระ ซึ่งจะมีท้ังรถ
พนมพระ และเรือพนมพระ ซึ่งรถและเรือพนมพระ อาจจะตกแตงประดับประดาดวยการแกะสลัก 
หรือฉลุไม ตกแตงจําลอง เสมือนฉากท่ีพระพุทธเจากลับมาจากสวรรคช้ันดาวดึงส ในงานพิธีจะใช 
คนลาก เช่ือวาผูท่ีไดรวมลากจูงรถหรือเรือพนมพระจะไดอานิสงคหลายประการ   
  การจัดพุมผาปาเปนการจําลองพุทธประวัติของพระพุทธเจาแสดงออกเปนตอน ๆ ดวยการ
นําตนไมหรือกิ่งไม ประดับกับหลอดไฟสีตาง ๆ บางก็จะจัดอุปกรณอื่นรวมประกอบฉาก ท้ังการเขียน
ภาพ ปนรูปดินเหนียว อุปกรณประกอบฉากจะไมนิยมนําส่ิงมีชีวิตมาจัดประกอบฉาก เพราะเช่ือวา
เปนการทรมานสัตว และจะไมไดรับอานิสงค และตกแตงดวยเครื่องอัฐบริขาร เพื่อในเชาวันรุงของวัน
ออกพรรษาจะไดนิมนตพระ  มาทําพิธีทอดผาปา    
  2. งานแหผาหมพระธาตุศรีสุราษฎร แลธรรมชาติเขาทาเพชร ในวันท่ี ๒๗ มีนาคมของทุกป 
ประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎรธานี ไดพรอมใจกันวันจัดงานแหผาหมพระธาตุศรีสุราษฎร ซึ่งเปน
การบูรณาการการทํางานรวมกันกับทุกภาคสวน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุมพลังมวลชน และ
จิตอสา ไดรวมกันอนุรักษสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย และสงเสริมการทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎรธานี การจัดกิจกรรมประกอบดวย การลงช่ือบนผาหมพระธาตุฯ และ
รวมทําบุญ การสมโภชผาหม   พระธาตุศรีสุราษฎร การจัดริ้วขบวน การหมผาพระธาตุศรีสุราษฎร 

3. งานวันเงาะโรงเรียน โดยจะจัดข้ึนประมาณตนเดือนสิงหาคมของทุกป ซึ่งผลไมท่ีข้ึน
ช่ือของจังหวัดสุราษฎรธานี ไดแก เงาะโรงเรียน เงาะมีความแตกตางจากเงาะท่ีอื่น คือ หวาน และ
กรอบ ซึ่งนับเปนความภูมิใจของชาวจังหวัดสุราษฎรธานี  
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8.  สถานการณดานแรงงาน 

  8.1  ประชากร และกําลังแรงงาน  

 จังหวัดสุราษฎรธานีมีจํานวนประชากรวัยแรงงานเพิ่มข้ึนทุกป ในขณะท่ีอัตราการวางงาน 

ไมคงท่ี มีการผันแปรตามสภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะราคาผลผลิตทางการเกษตร (ราคายางพาราและ

ปาลมน้ํามัน) โดยไตรมาส 2 ป 2563 (เม.ย.– มิ.ย. 2563) มีผูอยูในวัยทํางาน (อายุ 15 ปข้ึนไป) 

จํานวนท้ังส้ิน 878,793 คน แบงเปนเพศชาย 427,287 คน เพศหญิง 451,506 คน เปนผูอยูในกําลัง

แรงงาน 632,564 คน แบงเปนผูมีงานทํา 627,021 คน และมีจํานวนผูวางงานจํานวน 5,543 ราย  

คิดเปนอัตราวางงานรอยละ 0.88 จากผูอยูในกําลังแรงงานท้ังหมด 

  8.2 ขอมูลสถานการณดานแรงงาน 

 
หมายเหตุ : ขอมูล พ.ศ. 2564 เปนขอมูลของไตรมาสท่ี 1 (มกราคม - มีนาคม 2564) 

 

 

 

 

สถานภาพแรงงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
 ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ประชากรรวม 522,626 542,353 1,064,779 520,607 564,995 1,085,602 513,511 630,958 1,144,469 
ประชากรอายุ 15 
ป ขึ้นไป 

425,205 448,769 873,974 427,572 451,881 879,453 428,438 453,009 881,447 

ผูอยูในกําลัง
แรงงาน 

338,516 266,499 605,150 344,471 277,210 621,681 343,365 275,060 618,425 

- ผูมีงานทํา 342,949 258,344 601,293 340,740 273,117 613,857 335,74
1 

267,485 603,227 

- ผูวางงาน 1,606 2,116 3,722 3,620 4,018 7,638 7,623 7,575 15,198 
- กําลังแรงงานที่
รอฤดูกาล 

136 - 136 443 0 443 - - - 

ผูไมอยูในกําลัง
แรงงาน 

86,711 182,113 268,824 83,101 174,671 257,772 85,073 177,949 263,022 

- ทํางานบาน 4,138 101,800 105,938 3,811 90,179 93,990 3,252 84,568 87,820 
- เรียนหนังสือ 28,563 31,712 60,275 25,789 35,106 60,895 27,806 37,341 64,147 
- อ่ืน ๆ 54,010 48,601 102,611 53,502 49,386 102,888 54,015 56,040 110,055 
ประชากรอายุตํ่า
กวา 15 ป 

98,769 92,036 190,805 93,439 112,660 206,099 85,073 177,949 263,022 

อัตราการจางงาน
ตอกําลังแรงงาน 

99.51 96.94 99.36 98.96 98.66 98.74 97.78 97.25 97.54 

อัตราการวางงาน 0.47 0.79 0.61 1.05 1.5 1.24 2.22 2.83 2.46 
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 ขอมูลพื้นฐานดานการศึกษา 

     ปการศึกษา 2564 จังหวัดสุราษฎรธานีมีสถานศึกษาจํานวน 666 แหง นักเรียนจํานวน 227,433 คน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน 13,125 คน  

สังกัด 
จํานวน 

สถานศึกษา นักเรียน ครู หองเรียน 

ภาพรวมของจังหวัดสุราษฎรธานี 749 227,433 13,125 9,024 

1. กระทรวงศึกษาธิการ         697   193,298  10,881     7,723  

1.1 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  185 56,882 2,406 1,113 

    1.1.1 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

166 46,340 2,159 941 

        - โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัด 

สุราษฎรธานี  

83 40,946 1,710 723 

        - โรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัด 

สุราษฎรธานี 

83 5,394 449 218 

          1) ประเภทวิชาชีพ 33 2,737 137 77 

          2) ประเภทวิชาชีพ, สรางเสริมทักษะชีวิต 2 73 15 10 

          3) ประเภทกวดวิชา 32 1,760 176 80 

          4) ประเภทกวดวิชา, วิชาชีพ 4 308 25 25 

          5) ประเภทสรางเสริมทักษะชีวิต 4 137 11 10 

          6) ประเภทศิลปะและกีฬา 8 379 85 16 

       1.1.2 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 

สุราษฎรธานี 

19 10,542 247 172 

         1) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 19 10,415 255 165 

         2) ปวช. 2 127 2 7 
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สังกัด 
จํานวน 

สถานศึกษา นักเรียน ครู หองเรียน 

1.2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 500 123,643 7,932 5,934 

     1.2.1 สพป.สุราษฎรธานี เขต  1 121 24,708 1,316     1,309  

1.2.2 สพป.สุราษฎรธานี เขต  2 179 30,232 2,120     1,777  

     1.2.3 สพป.สุราษฎรธานี เขต  3 152 26,965 1,941     1,567  

     1.2.4 สพม.สุราษฎรธานี ชุมพร 44 40,613 2,443    1,210  

        - โรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ 

3 923 107 61 

     1.2.5 ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด 

สุราษฎรธานี 

1 76 38         17  

     1.2.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหสุราษฎรธานี 1 770 49         24  

     1.2.7 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต  

จังหวัดสุราษฎรธานี 

1 77 20         20  

     1.2.8 สถานศึกษาในสถานประกอบการ 

            - ศูนยการเรียนปญญาภิวัฒน สุราษฎรธานี 
1 202 5 10 

1.3 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา            12     12,773     543        676  

        - วิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐบาล             8     11,171      412        568  
     1.3.1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี 1 3,957 107 134 
     1.3.2 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ 1 640 32 34 
     1.3.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 1 3,415 118 124 
     1.3.4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎรธานี 1 303 24 118 
     1.3.5 วิทยาลัยสารพัดชางสุราษฎรธานี 1 252 34 17 
     1.3.6 วิทยาลัยการอาชีพไชยา 1 1,152 42 47 
     1.3.7 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 1 1,192 42 80 
     1.3.8 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการ
ทองเท่ียวสมุย 

1 260 13 14 

        - วิทยาลัยอาชีวศึกษาของเอกชน 4 1602 131 108 
     1.3.9 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูม ิ 1 511 34 24 
     1.3.10 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสรุาษฎร 1 271 29 28 
     1.3.11 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎรพาณิชยการ 1 482 29 21 
     1.3.12 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ 1 338 39 35 
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สังกัด 
จํานวน 

สถานศึกษา นักเรียน ครู หองเรียน 

2. สวนราชการอื่น 52 34,135 2,244 1,301 

2.1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวตักรรม 3 16848 1235 632 

2.1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 1 13,374 930 561 
    2.1.2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 1 2,915 254 5 
    2.1.3 มหาวิทยาลัยตาป 1 559 51 66 

2.2 กระทรวงมหาดไทย : องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 40 16,002 872 611 

     2.2.1 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 39 15,645 832 585 
     2.2.2 ปวช. 1 357 40 26 

2.3 สํานักนายกรัฐมนตรี 
     - โรงเรียนสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
สุราษฎรธานี 

4 98 30 18 

     2.3.1 โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม 1 12 10 5 
     2.3.2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลาราม 1 19 5 6 
     2.3.3 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยาวิทยา 1 12 5 4 
     2.3.4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาปญญาทีปวิทยานุสรณ 1 55 10 3 
  2.4 สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
     - โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
จังหวัดสุราษฎรธานี 

4 628 52 35 

     2.4.1 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ 1 1 162 13 8 
     2.4.2 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานยางโพรง 1 193 14 9 
     2.4.3 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานกอเตย 1 127 11 9 
     2.4.4 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานคลองวาย 1 146 14 9 

2.5 กระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก   
   - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุราษฎรธานี 

1 559 55 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR-Code ขอมูลรายละเอียดหนวยงานทางการศึกษา

และสถานศึกษารายโรง ปการศึกษา 2564 
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ตารางท่ี 11 จํานวนสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามระดับการศึกษาและสังกัด  

              ปการศึกษา 2564 

สังกัด 

ระดับการศึกษา 

กอน

ประถม 
ประถม มัธยมตน มัธยมปลาย ปวช. ปวส. อุดมศึกษา 

สพฐ. 423 452 125 50 0 0 0 

เอกชน 74 46 21 13 0 0 0 

ตชด. 4 4 0 0 0 0 0 

พศ. 0 0 4 4 0 0 0 

อปท. 35 26 10 5 2 0 0 

กศน. 0 19 19 19 0 0 0 

สอศ. 0 0 0 0 12 11 0 

สบช. 0 0 0 0 0 0 1 

อว. 0 0 0 0 0 0 3 

รวม 536 547 179 91 14 11 4 

ที่มา  ขอมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 

 

ตารางท่ี 12 จํานวนนักเรียนในจังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามระดับการศึกษาและสังกัด  

               ปการศึกษา 2564 

สังกัด 

ระดับการศึกษา 

กอน
ประถม 

ประถม มัธยมตน มัธยมปลาย ปวช. ปวส. อุดมศึกษา 

สพฐ. 15,117 58,239 32,726 17,359 202 0 0 
เอกชน 10,846 22,424 4,856 2,820 0 0 0 
ตชด. 192 436 0 0 0 0 0 
พศ. 0 0 74 24 0 0 0 
อปท. 3,542 7,391 3,639 1073 357 0 0 
กศน. 0  460 4,127 5,828 127 0  0  

สอศ. 0  0  0  0  9,076 3,446 260 

สบช. 0  0  0  0  0  0  559 

อว. 0  0  0  0  0  0  16,848 

รวม 29,697 88,950 45,422 27,104 9,762 3,446 17,667 

ที่มา  ขอมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 
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 สถานการณการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธาน ี

   1)  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพื้ นฐาน  O-NET (Ordinary National 

Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน เปนการทดสอบเพื่อวัด

ความรูและความคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 
51 มาตรฐานการเรียนรู ครอบคลุม ๔ กลุมสาระการเรียนรู ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร และ ๕ กลุมสาระการ
เรียนรู  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม คณิตศาสตร และ วิทยาศาสตร โดยมีวัตถุประสงค เพื่อทดสอบความรูและความคิดของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เพื่อ 1) นําผลการทดสอบ
ไปใชเปนองคประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 2) นําผลการทดสอบไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 3) นําผลการ
ทดสอบไปใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนระดับชาติ 4) นําผลการทดสอบไปใชใน
วัตถุประสงคอื่น กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูระดับชาติตาม
มาตรฐานการเรียนรูของ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยสถานศึกษา
ตองจัดใหผูเรียนทุกคนเขารับการทดสอบระดับชาติเพื่อใหกระทรวงศึกษาธิการสามารถใชผลการ
ประเมินในการกําหนดนโยบายและวางแผน การศึกษาของประเทศ แตในปการศึกษา 2563 -2564 
การทดสอบใหเปนไปตามความสมัครใจของผูเรียนเนื่องดวยสถานการณ โรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา 
2019  

ตารางท่ี 13 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบ 

                ปการศึกษา 2561 – 2563 จําแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

รายวิชา ปการศึกษา 
ผลการทดสอบ O-NET 

ประเทศ +สูง/-ตํ่า จังหวัด +สูง/-ตํ่า 

 ภาษาไทย 2561 55.90 9.32 58.82 8.83 

  2562 49.07 -6.83 51.77 -7.05 

 2563 56.2 7.13 59.46 7.69 

  อังกฤษ 2561 39.24 2.90 35.48 -1.63 

  2562 34.42 -4.82 34.48 -1.00 

 2563 43.55 9.13 44.91 10.43 

 คณิตศาสตร 2561 37.50 0.38 40.55 0.89 

  2562 32.90 -4.60 34.61 -5.94 

 2563 29.99 -2.91 31.52 -3.09 

 วิทยาศาสตร 2561 39.93 0.81 41.82 2.35 

  2562 35.55 -4.38 41.22 -0.60 

 2563 38.78 3.23 40.60 -0.62 

ที่มา  ฐานขอมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน) ขอมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 
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ตารางท่ี 14 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบ 

                 ปการศึกษา 2561 – 2563 จําแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

รายวิชา ปการศึกษา 
ผลการทดสอบ O-NET 

ประเทศ +สูง/-ตํ่า จังหวัด +สูง/-ตํ่า 

 ภาษาไทย 2561 54.42 6.13 55.93 6.57 

  2562 55.14 0.72 56.53 0.60 

 2563 54.29 5.22 55.11 3.34 

 อังกฤษ 2561 29.45 -1.00 28.59 1.35 

  2562 33.25 3.8 32.49 3.9 

 2563 34.38 0.04 34.24 -0.24 

 คณิตศาสตร 2561 30.04 3.74 29.67 3.38 

  2562 26.73 -3.31 26.54 -3.13 

 2563 25.46 -1.27 25.14 -1.40 

 วิทยาศาสตร 2561 36.10 3.82 36.58 4.28 

  2562 30.07 -6.03 29.97 -6.61 

 2563 29.89 -0.18 29.77 -0.20 

ที่มา  ฐานขอมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน) ขอมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 

ตารางท่ี 15 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบ 

                 ปการศึกษา 2561 – 2563 จําแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

รายวิชา ปการศึกษา 
ผลการทดสอบ O-NET 

ประเทศ +สูง/-ตํ่า จังหวัด +สูง/-ตํ่า 
 ภาษาไทย 2561 47.31 -1.94 47.78 -1.63 

  2562 42.21 -5.10 42.21 -5.57 

 2563 44.36 2.15 42.25 0.04 

สังคม 2561 35.16 0.46 34.94 4.61 

 2562 35.7 0.54 35.8 0.86 

 2563 35.93 0.23 35.90 0.10 
  อังกฤษ 2561 31.41 3.10 29.51 3.23 

  2562 29.20 -2.21 27.23 -2.28 
 2563 29.94 0.74 27.80 0.57 

 คณิตศาสตร 2561 30.72 6.19 29.71 6.63 
  2562 25.41 -5.31 23.71 -6.00 
 2563 26.04 0.63 25.17 1.46 

  วิทยาศาสตร 2561 30.51 1.14 30.15 1.43 
  2562 29.20 -1.31 26.68 -3.47 
 2563 32.68 3.48 32.14 5.46 

ที่มา  ฐานขอมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน) ขอมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 
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  จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของสถานศึกษาในพื้นท่ีกลุม

จังหวัดของสํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ระหวางปการศึกษา 2559 – 2563 สามารถสรุปผลไดดังนี ้ 

ตารางท่ี 16 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษา 

               ปท่ี 6 ระหวางปการศึกษา 2559–2563 จําแนกรายจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

  ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวางปการศึกษา 2559–2563 จําแนกรายจังหวัด 
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ตารางท่ี 17 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
               ปท่ี 3 ระหวางปการศึกษา 2559–2563 จําแนกรายจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตารางท่ี 18 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
                 ปท่ี 6 ระหวางปการศึกษา 2559–2563 จําแนกรายจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

  2)  สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาตอผูเรียนสามัญศึกษา 

ระดับพื้นท่ี 

จํานวนผูเรียน (คน) 

ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563 ป พ.ศ. 2564 

อาชีวะ สามัญ อาชีวะ สามัญ อาชีวะ สามัญ 

ประเทศ 609,916 1,596,333 701,053 1,490,006 675,589 2,055,249 

สัดสวน 28 72 32 68 25 75 

ศธภ.5 50,246 89,449 46,143 133,663 52,204 138,534 

สัดสวน 36 64 26 74 27 73 

ชุมพร 4,661 8,536 5,077 11,505 4,767 13,832 

สัดสวน 35 65 31 69 26 74 

สุราษฎรธานี 9,864 18,881 10,122 24,518 9,661 30,348 

สัดสวน 34 66 29  71 24 76 

นครศรีธรรมราช 17,309 25,467 17,881 41,038 18,607 40,139 

สัดสวน 40 59 30 70 32 68 

พัทลุง 4,129 9,283 4,306 13,556 4,721 6,517 

สัดสวน 31 69 24 76 58 42 

สงขลา 14,283 27,282 8,757 43,046 14,448 47,698 

สัดสวน 34 66 17 83 23 77 

ท่ีมา  *ขอมูล EDU statistics ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2565 

       **ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาสํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ปการศึกษา 2562-2564 

หมายเหตุ  

สายสามัญ หมายถึง จํานวนผูเรียนท่ีศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

สายอาชีพ หมายถึง จํานวนผูเรียนท่ีศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

 

 

 

 

 

 

http://www.edustatistics.moe.go.th/app/about.php#pablo
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  3)  ขอมูลปการศึกษาเฉลี่ย 

    ปการศึกษาเฉล่ีย หมายถึง จํานวนปท่ีไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือเทียบเทา 

ของประชากรโดยเฉล่ีย ท่ีคํานวณแบบถวงน้ําหนัก ซึ่งจังหวัดสุราษฎรธานีไดผลการศึกษาปการศึกษา

เฉล่ียของประชาชนในจังหวดัสุราษฎรธาน ี

กลุมอายุ/จังหวัด 
15-59 ป 

ป พ.ศ. 2561 ป พ.ศ. 2562 ป พ.ศ. 2563 

ประเทศ 9.57 9.65 9.86 

ศธภ.5 9.4 9.54 9.73 

ชุมพร 9.1 8.97 8.90 

สุราษฎรธานี 9.1 9.36 9.67 

นครศรีธรรมราช 9.3 9.57 9.70 

พัทลุง 9.5 9.75 10.00 

สงขลา 10.0 10.05 10.40 

 

 การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของจังหวัดสุราษฎรธานี 

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มัธยมศึกษาปท่ี 3 และ
มัธยมศึกษาปท่ี 6 จากการทดสอบระดับชาติ ONET ในชวง 3 ปท่ีผานมามีคะแนนเฉล่ียท้ังประเทศ
อยูในเกณฑตํ่ามาตลอด โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ซึ่งมีการวิเคราะห
หาสาเหตุ ไดดังนี้  

  - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไมไดเนนใหนักเรียนรูจักคิด วิเคราะห และการ
แกปญหาซึ่งขอทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐานเปนการทดสอบความรูและความคิดรวบยอดของนักเรียน
ท่ีไดเรียนส่ังเสริมมาต้ังแตระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - มัธยมศึกษาปท่ี 6 ถายทอดสูกระบวนการคิด
วิเคราะหอยางมีเหตุผลและการแกปญหา 

 - จํานวนสถาบันการศึกษา และผูเขาเรียนระดับตางๆ เพิ่มข้ึน แตเด็กวัยเรียนยังไดเรียน
ระดับอนุบาลถึงการศึกษาบังคับ (ม.3) ไดไมท่ัวถึง มีปญหาออกกลางคันสูงมาตลอด สวนใหญคือเด็ก
วัยท่ีควรไดเรียนระดับมัธยมปลาย (ท้ังสายสามัญและอาชีวศึกษา) แตไมไดเรียน สาเหตุมาจาก 
ความยากจน เรียนไมไดดี เบ่ือหนาย มีปญหาดานตางๆ 
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การศึกษาไทยในปจจุบันยังคงมุงเนน การผลิตคนใหรับใชสังคมเทานั้น เนื่องจากหลักสูตร 
ท่ีจัดทําออกมาไมไดสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชนบท ทําใหคนเหลานั้นกาวจากสังคมชนบท 
ไปต้ังหลักแหลงในสังคมเมืองแทนท่ีจะกลับไปพัฒนาทองถ่ินตนเอง ตลอดระยะเวลากวาหนึ่งทศวรรษ
ท่ีมีการจัดระบบการศึกษาไทย การเปล่ียนแปลงระบบการศึกษาถาเปล่ียนแปลงโดยยึดถือ 
แต โรงเรียน ครู นักเรียน และเนื้อหาวิชาเปนหลัก โดยไมไดใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมอื่น 
อยางเทาเทียมเปนเพียงการปรับเปล่ียนเฉพาะ รูปแบบดังนั้น ผลเสียจะเกิดตอ นักเรียน จิตสํานึก
ความเปนครู และสังคม นักเรียนจะกลายเปนผูท่ีมีความรูแตปฏิบัติไมได เนื่องจากเขาไปไมถึงปญหา 
ท่ีแทจริงหลักสูตร ยังคงเนนการวัดผลใหนักเรียนจดจําเนื้อหา กําหนดเวลาสอบผูเรียนก็ตองทองจํา 
กวดวิชาทํา ใหเสียเวลาสวนนี้ไปมากจนไมมีโอกาสไดเรียนรู ชีวิตและประสบการณนอกหองเรียน  

องคประกอบหรือปจจัย ตางๆ เพื่อขับเคล่ือนไปสูเปาหมายปลายทาง ประกอบดวย  

1. ผูบริหารหรือผูนํา นับเปนปจจัย สําคัญท่ีจะนําโรงเรียนสูองคกรแหงการเรียนรูได นั้นผูนํา
ตองมีนโยบาย และวิสัยทัศนท่ีเนนการเรียนรูเปนหลัก ตองขจัดสภาวะท่ีสรางความกดดันนักเรียน 
รวมท้ังผูปกครอง ครูอาจารยและชุมชน ควรรวมมือสรางสรรคพัฒนานักเรียน อยางมุงมั่นต้ังใจ ซึ่งความ
มุงมั่นต้ังใจ (Commitment) เปนกุญแจแหงความสําเร็จท้ังปวง ขณะเดียวกันความไววางใจจะชวย
เสริมสรางบรรยากาศในการทํางานแบบมิตรภาพ ทําใหเกิดความเขาใจ เห็นอกเห็นใจ และเกิดการ 
ยอมรับซึ่งกันและกัน การบริหารและการจัดการ ดวยความรักความผูกพันชวยมัดใจ ผูรวมงานและ
นักเรียนใหมีความสุข อีกท้ังสามารถกระตุนศักยภาพของบุคลากรออกมา พัฒนาสรางสรรคงานอยาง
เต็มความสามารถ  

2. ครูหรือผูสอน มีความสําคัญตอ การพัฒนาการเรียนรู ครูตองเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมแหง
การเรียนรูจากผูส่ังการ ถายทอด เปนผูใหคําปรึกษาและอํานวยความสะดวก ทําตัวเหมือนพี่เล้ียง
และโคช ครูตองมีความรูอยาง กวางขวางและช้ีแนะใหแนวทางแกนักเรียนได รวมท้ังพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อใชใน การเรียนการสอน มียุทธศาสตรในการสอน ปรับปรุงการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ตองรักลูกศิษยเหมือน ลูกของตนเอง ใชวิธีการเรียนการสอนดวย
ความ รักและความเมตตา โดยหวานเมล็ดพืชแหงความรักใหท่ัวถึงเพราะพลังแหงความรักจะชวย
สรางความเช่ือมั่นคุนเคยใหความอบอุนใกลชิด ขณะเดียวกันครูหรือผูสอนตองหมั่นฝกฝน ยกระดับ
การสอนของตนใหกาวหนาอยูเสมอ ตองศึกษาหาความรูตลอดชีวิตและตอเนื่อง จึงเรียกวา ครู
คุณภาพ ซึ่งเปน ครูท่ีมีจิตวิญญาณแหงความเปนครู คํานึงถึง คุณภาพนักเรียนเปนสําคัญ  

3. ระบบการบริหารและการจัดการ เปนอีกหนึ่งความสําคัญและความจําเปน ตอการสราง
โรงเรียนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ซึ่งระบบการบริหารและการจัดการท่ี สอดคลองกับโรงเรียนใน
ลักษณะนี้ ไดแก การ จัดการคุณภาพ ซึ่งเปนทฤษฎีการบริหารและการจัดการคุณภาพ โดยเนนคุณภาพ
เปนสําคัญ โดยเฉพาะคุณภาพ การเรียนรูของผูเรียน ประกอบดวย การเนนนักเรียนเปนสําคัญ การ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย คือ การจัดการคุณภาพถือวา มนุษยเปน
ทรัพยากรท่ีสําคัญตองพัฒนาตองเริ่มท่ี ครู กอน  การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม ในการทํางาน 
และสุดทายการจัดสภาพการเรียนรู สงเสริมใหครูปรับปรุงยุทธศาสตรการสอน ปฏิรูปการเรียนการ
สอนโดยมุงสูโรงเรียน แหงการเรียนรูจัดสภาพโรงเรียนท่ีมีบรรยากาศ แหงการเรียนรู  
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4. นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีบทบาทสําคัญในการเปนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บ รวบรวม 
ประเมินผล เพื่อใหไดขอมูลหรือผลท่ีถูกตองเท่ียงตรง โรงเรียนแหงการเรียนรูจึงเนนการนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใชในการบริหารและการเรียนการสอน  

5. หลักสูตร เปนส่ิงสําคัญเพราะถือเปนคูมือในการสรางสรรคคุณภาพชีวิตของนักเรียน 
หลักสูตรโรงเรียนจะตองยืดหยุน ไมเนนเนื้อหาสาระจนแนนเกินไป โดยไมเปดโอกาสให นักเรียนได
สรางสรรค คนควา หรือสรางองค ความรูดวยตนเอง 

นอกจากจากองคประกอบพื้นฐาน ดังกลาว จังหวัดสุราษฎรธานีจึงควรสงเสริมความกาวหนา 
ท้ัง 5 องคประกอบ นอกจากนั้นตองสงเสริม ดานเทคโนโลยีเพื่อการเขาถึงแหลงขอมูลการเรียนรูได
สะดวกรวดเร็ว รวมถึงเพิ่มศักยภาพดานการคมนาคม การส่ือสาร การสาธารณูปโภค และพื้นท่ีใหมี
ความพรอมเอื้อตอการพัฒนาการศึกษา การเปดเสรีทางการศึกษา ท้ังในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย มีความหลากหลายสงผลตอโอกาสทางการศึกษามากข้ึน และเพิ่มโอกาส 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาครัฐ และเอกชน มีสวนรวมในการจัดการศึกษามากข้ึน 

 



 

 

 

 

 

 

สวนที่ สวนที่ สวนที่ 222   
กรอบแนวคิดและความสอดคลอง 

กับการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 

จังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. 2566 - 2570 
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  การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2566 – 2570) ไดจัดทําภายใต
กรอบแนวคิดแผนระดับ 1 ระดับ 2 และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา แผนการ
ศึกษาแหงชาติ นโยบาย ยุทธศาสตร จุดเนน แผน รายงานผลการปฏิบัติราชการ และการวิเคราะห 
SWOT ท่ีเกี่ยวของกับภารกิจของจังหวัดสุราษฎรธานี รวมท้ังเช่ือมโยงขอมูลสูระบบติดตามและ
ประเมินผลแหงชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and 
country Reform : eMENSCR) ดังนี้  
  1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  2.  ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 
  3.  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตประเด็น ยุทธศาสตรชาติ 
อันเปนผลมาจากสถานการณโควิด - 19 (พ.ศ. 2564 – 2565) 
  4.  แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 
  5.  รางกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 พ.ศ.2566-2570   
  6.  นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565)   
  7.  นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  
  8.  เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เปาหมายท่ี 
4 สรางหลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริมโอกาสในการ
เรียนรูตลอดชีวิตสําหรับทุกคน 
  9.  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579  

10.  คําแถลงนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางตรีนุช  เทียนทอง) 
11.  นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
12.  แผนการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19  
13.  แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
14.  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต พ.ศ. 2566 – 2570 

15.  แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย ระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) 

16.  แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2566-2570 

17.  การวิเคราะหสภาพแวดลอมการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
 

 

สวนที่ 2 กรอบแนวคิดและความสอดคลอง 

กับการจดัทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 

 พ.ศ. 2566 - 2570 
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1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ซึ่งเปนกฎหมายหลักในการปกครองประเทศ มีประเด็นสําคัญท่ีเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเขารับบริการการศึกษาของประชาชน 
ไดแก 
  หมวดหนาท่ีของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหนาท่ีเขารับการศึกษาอบรมในการศึกษา
ภาคบังคับ  
  หมวดหนาท่ีของรัฐ มาตรา 54 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป 
ต้ังแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายรัฐตองดําเนินการ 
ใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการดวยรัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษา
ตามความตองการในระบบตาง ๆ รวมท้ังสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิตและจัดใหมีการรวมมือ
ระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาท่ี
ดําเนินการ กํากับ สงเสริมและสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
ท้ังนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติซึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการ
ศึกษาแหงชาติและการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติ
ดวยการศึกษาท้ังปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัยภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญไดตาม
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการ
ดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับ การดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือใหประชาชนไดรับการศึกษาตาม
วรรคสาม รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตามความถนัดของตนใหจัดต้ังกองทุนเพื่อใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อลดความ
เหล่ือมลํ้า  ในการศึกษาและเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐจัดสรร
งบประมาณใหแกกองทุนหรือใชมาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมท้ังการใหผูบริจาคทรัพยสินเขา
กองทุนไดรับประโยชนในการลดหยอนภาษีดวย ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกลาว
อยางนอยตองกําหนดใหการบริหารจัดการกองทุนเปนอิสระและกําหนดใหมีการใชจายเงินกองทุน
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 
 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศในดานการศึกษาใหเกิดผล
ดังตอไปนี้ 

(1) ใหสามารถเริ่มดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา                  
ตามมาตรา 54 วรรคสอง เพื่อใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และ
สติปญญาใหสมกับวัยโดยไมเก็บคาใชจาย 
 (2) ใหดําเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดต้ังกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ใหแลวเสร็จภายใน
หนึ่งป นับต้ังแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 
 (3) ใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารยใหได      
ผูมีจิตวิญญาณแหงความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ
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ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของผูประกอบวิชาชีพครู 
 (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัด      
และปรับปรุงโครงสรางหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยสอดคลองกันท้ังใน
ระดับชาติและระดับพื้นท่ีดังกลาว 
 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ.ดานการศึกษาใหมี
คณะกรรมการท่ีมีความเปนอิสระคณะหนึ่ง ท่ีคณะรัฐมนตรีแตงต้ังดําเนินการศึกษาและจัดทํา
ขอเสนอแนะและรางกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการ 

2.  ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ เปน
เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ 
ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมาย 

 2.1  วิสัยทัศน “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

 2.2  เปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  

  2.3  ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร  
ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

   1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง 
ปลอดภัย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับต้ังแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญ ใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปูองกันและแกไขปญหา 
ดานความมั่นคงท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  

   2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนา
ท่ีมุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก 1) 
“ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ
ในดานอื่น ๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใหสอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม 2) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัลและการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการอนาคต 3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนา
คนรุนใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับ
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ยุทธศาสตรท่ีรองรับอนาคต บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ัง การสงเสริม
และสนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาส
ทางการคาและการลงทุนในเวทีโลกควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการ
เพิ่มข้ึนของคนช้ันกลางและลดความเหล่ือมลํ้าของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 

   3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 
โดยคนไทยมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย  
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  
และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสาร 
ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง 
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกร
ยุคใหมและอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

  4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมาย
การพัฒนาท่ีสําคัญท่ีใหความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม  
ชุมชน ทองถ่ินมารวมขับเคล่ือนโดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิด 
รวมทําเพื่อสวนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดิน 
ในระดับทองถ่ิน การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอม
ของประชากรไทยท้ังในมิ ติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมให เปนประชากร 
ท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่ งตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด  
โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 

   5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
มี เป าห ม ายก ารพั ฒ น า ท่ี สํ า คัญ เพื่ อ นํ า ไป สู ก ารบ รร ลุ เป าห ม าย ก ารพั ฒ น า ท่ี ย่ั ง ยื น 
ในทุกมิติ ท้ังมิติดาน สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือ
ระหวางกันท้ังภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นท่ีเปนตัวต้ังในการกําหนดกลยุทธ
และแผนงาน  และให ทุกฝ าย ท่ี เกี่ ยวของได เข ามามีส วนรวมในแบบทางตรงใหมาก ท่ี สุด 
เทาท่ีจะเปนไปไดโดยเปนการดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรวมกันไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง 3 ดาน อันจะนําไปสูความ
ยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง 

   6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

มี เป าหมายการพัฒนาท่ี สําคัญ เพื่ อปรับเป ล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน 

เพื่อประชาชน และประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 

แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจ 

ท่ีมีการแขงขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และ

ผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัยและพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงของโลกอยู
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ตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานท่ีเปน

ดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปด

กวาง เช่ือมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม เพื่อตอบสนองความตองการของ

ประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยม

ความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิ

ชอบอยางส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปนมีความทันสมัย มีความ

เปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหล่ือมลํ้าและเอื้อตอการพัฒนา โดยกระบวนการ

ยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรมตาม

หลักนิติธรรม 

 2.4  การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ  

(1)  ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

(2)  ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 

(3)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

(4)  ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

(5)  ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดลอม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

   (6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

3.  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตประเด็นยุทธศาสตรชาติ  

อันเปนผลมาจากสถานการณโควิด - 19 (พ.ศ. 2564 – 2565) 

 แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติฯ มีเปาหมายสําคัญ คือ “คนสามารถยังชีพอยูไดมี

งานทํา กลุมเปราะบางไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง สรางอาชีพและกระจาย รายไดสูทองถ่ิน เศรษฐกิจ

ประเทศฟนตัวเขาสูภาวะปกติ และมีการวางรากฐาน เพื่อรองรับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหม” 

โดยการพัฒนาประเทศภายใตแนวคิด Resilience มีมิติท่ีตองใหความสําคัญ 3 ประการ ไดแก  

 การพรอมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใต สภาวะวิกฤต  
ใหประเทศยังคงยืนหยัดและตานทานความยากลําบาก 
 การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรบัทิศทางการพัฒนา รูปแบบ และแนวทาง ท่ีดําเนินการอยู 
ใหสอดรับกับกระแสการเปล่ียนแปลง ความไมแนนอน และบริบทการพัฒนาประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไป  
 การเปลี่ยนแปลงเพื่อพรอมเติบโตอยางยั่งยืน (Transform) หมายถึง การ เปล่ียนแปลง 
เชิงโครงสรางและปจจัยพื้นฐาน เชน กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และ สถาบัน ท้ังทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองการปกครอง ใหสอดรับกับกระแสการเป ล่ียนแปลงท่ีจะสงผลกระทบ 
ตอศักยภาพโดยรวมของประเทศ  
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  โดยไดระบุแนวทางการพัฒนาท่ีควรใหความสําคัญเปนพิ เศษ เพื่อเสริมสรางศักยภาพ 
ในการฟนฟู และขับเคล่ือนประเทศใหสามารถ “ลมแลว ลุกไว หรือ Resilience” 4 แนวทาง 
การพัฒนา ประกอบดวย 1) การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ 
2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอยางยั่งยืน ในระยะยาว  
3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนใหเปนกําลังหลักในการขับเคล่ือนและ 4) การพัฒนา
ประเทศการปรับปรุงและพัฒนาปจจัยพื้นฐานเพื่อสงเสริมการฟนฟูและพัฒนาประเทศ 
 ภารกิจดานการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี มีสวนเกี่ยวของกับแนวทางการพัฒนาท่ี 1 และ 
3 ดังนี้ 
 1. การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 
เพื่อลดความเส่ียงในการพึ่ งพาตางประเทศ โดยมุ งเนนการกระจายความเจริญและโอกาส 
ทางเศรษฐกิจไปยังระดับทองถ่ิน ผานการสงเสริมการจางงาน โดยเฉพาะในระดับพื้นท่ีและชุมชน 
รวมกับการใหความชวยเหลือและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ให
สามารถปรับตัวสูธุรกิจใหมท่ีมีแนวโนมความตองการมากข้ึนในอนาคต เพื่อใหเศรษฐกิจฐานรากเปน
กําลังหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนใหเปนกําลังหลักในการขับเคล่ือน  
การพัฒนาประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานใหสนับสนุน
อุตสาหกรรมและบริการเปาหมายท่ีประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ ตลอดจนสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงานและโครงสรางเศรษฐกิจท่ีปรับเปล่ียนไป พรอมท้ังเยียวยาผูท่ีไดรับ
ผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัดสวัสดิการทางสังคมใหเหมาะสม เพียงพอกับความจําเปน 
ในการดํารงชีวิตโดยเฉพาะในดานรายไดและสุขภาพ 

4.  แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 
       คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และไดประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแลว ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 จํานวน 13 ดาน ไดแก 1) ดานการเมือง 2) ดาน
การบริหารราชการแผนดิน 3) ดานกฎหมาย 4) ดานกระบวนการยุติธรรม 5) ดานเศรษฐกิจ 6) ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 7) ดานสาธารณสุข 8) ดานส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9) ดานสังคม 10) ดานพลังงาน 11) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 12) 
ดานการศึกษา และ 13) ดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 ภารกิจดานการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี เกี่ยวของและสนับสนุนเปาประสงคแผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) รวม 5 ดาน ประกอบดวย (2) ดานการบริหารราชการแผนดิน (3) 
ดานกฎหมาย (6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (11) ดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (12) ดานการศึกษา   
 2)  แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานการบริหารราชการแผนดิน   
   เปาประสงค เพื่อใหความสําคัญในการเตรียมความพรอมเผชิญกับการเปล่ียนแปลง  
ในทุกมิติและรองรับผลกระทบของสถานการณชีวิตวิถีใหม และทิศทางท่ีกําหนดไวตามยุทธศาสตรชาติ 
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    กิจกรรม  Big Rock ด านการบ ริหารราชการแผ น ดิน  ประกอบด วย  
5 กิจกรรมปฏิรูป 
    ภารกิจดานการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานีเกี่ยวของ 4 กิจกรรมปฏิรูป ดังนี้ 
   (1)  ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสูระบบดิจิทัล
 (2)  จัดโครงสรางองคกร และระบบงานภาครัฐใหมีความยืดหยุน คลองตัว 
และเปล่ียนแปลงไดตามสถานการณ  
 (3)  ปรับเปล่ียนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสูระบบเปด เพื่อใหไดมา 
และรักษาไวซึ่งคนเกง ดี และมีความสามารถอยางคลองตัว ตามหลักคุณธรรม  
 (4)  สรางความเขมแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นท่ี โดยการมีสวนรวม
ของประชาชน  
    3)  แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานกฎหมาย 
               เปาประสงค เพื่อใหเกิดผลอันพึงประสงคในการมีกฎหมายท่ีดีและมีเพียงเทาท่ีจําเปน
ตามหลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
      กิจกรรม Big Rock ดานกฎหมาย ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     ภารกิจดานการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานีเกี่ยวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 1  
       (1)  มีกลไกยกเลิกหรือแกไขปรับปรุงกฎหมายท่ีสรางภาระหรือเปนอุปสรรคตอ 
การดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อขับเคล่ือนใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพและ 
เปนรูปธรรม     
    6)  แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
               เปาประสงค เพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ไดรับการดูแล รักษา และฟนฟู
อย างเปน ระบบ มีประ สิทธิภาพและมีความสมบูรณ ยั่ งยืน  เป นฐานการพัฒ นาประเทศ 
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม พรอมทั้งเกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษ และการใช
ประโยชนลดความขัดแยงของการพัฒนาที่ใชฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามแนวทางประชารัฐ  
    กิจกรรม Big Rock ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 4 
กิจกรรมปฏิรูป 
   ภารกิจดานการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานีเกี่ยวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 2       
  (2)  การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝงรายจังหวัด (บรรจุในหลักสูตร
การศึกษาฯ)   
    11)  แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
   เปาประสงค เพื่อแกปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหมีการสงเสริม สนับสนุน และให
ความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และใหมีมาตรการควบคุม กํากับ ติดตามการ
บริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย
สุจริตของบุคลากรใชดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใตกรอบธรรมาภิบาลและการกํากับกิจการท่ีดีอยาง
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แทจริง รวมถึงการเปดเผยขอมูลขาวสารภาครัฐใหประชาชนสามารถเขาถึงและตรวจสอบไดและ
สนับสนุนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนในการตอตานการทุจริตเพื่อขจัดปญหาการทุจริตท่ีเกี่ยวของ
กับการติดตอกับหนวยงานภาครัฐ  
      กิจกรรม Big Rock ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    ภารกิจดานการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานีเกี่ยวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 4  
      (4)  พัฒนาระบบราชการไทยใหโปรงใส ไรผลประโยชน   
 12)  แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานการศึกษา  
                  เปาประสงค เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา  
มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ปรับปรุงระบบการศึกษา 
ใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร เพิ่มความคลองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ 
ศึกษาและสรางเสริมธรรมาภิบาล ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรูตลอดชีวิต  
 ความสอดคลองของการปฏิรูปประเทศดานการศึกษากับยุทธศาสตรชาติ 
   1.  ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
ขอ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ขอ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการ
เปล่ียนแปลง ในศตวรรษท่ี 21 ขอ 4.4 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย  
  2.  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ขอ 4.1 
การลดความเหล่ือมลํ้า สรางความเปนธรรมในทุกมิติ ขอ 4.2 การกระจายศูนยกลางความเจริญ 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ีขอ 4.3 การเสริมสรางพลังทางสังคม 
  ความสอดคลองของการปฏิรูปประเทศดานการศึกษากับแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 
   1.  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวง
ชีวิต 1.1 เด็กเกิดอยางมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพมากข้ึน  
1.2 วัยเรียน/วัยรุน มีความรู และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถวน รูจักคิด วิเคราะห รักการเรียนรู  
มีสํานึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว ส่ือสาร และ
ทํางานรวมกับผูอื่ น ไดอย างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดี ข้ึน  1.3 แรงงานมี ศักยภาพในการ 
เพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสําคัญท่ีจะพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ สามารถ
ปรับตัวและเรียนรูส่ิงใหมตามพลวัตของโครงสรางอาชีพและความตองการของตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน 
1.4 มีคนไทยท่ีมีความสามารถและผูเช่ียวชาญตางประเทศเขามาทําวิทยาศาสตร เทคโนโลย ี 
และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมายเพิ่มข้ึน 1.5 ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความมั่นคงในชีวิต มี
ทักษะการดํารงชีวิต เรียนรูพัฒนาตลอดชีวิต มีสวนรวมในกิจกรรมสังคม สรางมูลคาเพิ่มใหแกสังคม
เพิ่มข้ึน 
   2.  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู 2.1 คนไทย
ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจาเปนของโลกศตวรรษ 
ท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน  



45 

   3.  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นพลังทางสังคม 3.1 ประชากรไทย 
มีการเตรียมการกอนยามสูงอายุเพื่อใหสูงวัยอยางมีคุณภาพเพิ่มข้ึน 
 กิจกรรม Big Rock ดานการศึกษา ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     ภารกิจดานการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานีเกี่ยวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 - 3 
  กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต
ระดับปฐมวัย (หนวยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) 
    กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ 
เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 (หนวยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ) 
    กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน (หนวยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม) 
 ภารกิจดานการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานีมีสวนเกี่ยวของและสนับสนุน  
ในข้ันตอนของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 1, 2 และ 3 ดังนี ้
     กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแตระดับ
ปฐมวัย (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) 
  ข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูป 
  1.  การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการทํางานเพื่อสนับสนุนการดําเนินการปฏิรูป 
  2.  การสนับสนุนนวัตกรรมการปองกัน (Prevention) และการแกไข (Correction) 
ปญหาเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาต้ังแตระดับปฐมวัย เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
  3.  การสนับสนุนกลไกการดําเนินงานในระดับพื้นท่ีและตนสังกัด 

  4.  การติดตามความคืบหนาและการระดมการมีสวนรวมของสังคม 

   กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ 
เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  ข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูป 
    1.  ปรับแนวทางการจัดการเรียนรูทุกระดับ 
    2.  พัฒนาครูใหมีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู 
    3.  ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล 
    4.  สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการเรียนรูกับภาคีเครือขาย 
ตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
   5.  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ประชุมหนวยงานผูรับผิดชอบ 
ติดตามความคืบหนาในการดําเนินการ 
   กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม) 
  ข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูป 
  2)  ดานกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษา
และสายอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความกาวหนาในการประกอบอาชีพ 
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  ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาวิเคราะหและกําหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐาน
และตัวช้ีวัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาวิเคราะหและกําหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐาน
และตัวช้ีวัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามความตองการจําเปน 
  ข้ันตอนท่ี 3 การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามชวยเหลือ 
ครู และการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศกตามความตองการจําเปน 
      ข้ันตอนท่ี 4 การสงเสริม สนับสนุนระบบกลไกใหครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามชวยเหลือครูใหม ครูท่ีไมมีวุฒิทางการศึกษา  
ครูท่ีมีความรู ความสามารถและมีคุณลักษณะไมเพียงพอกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี ครูและสถานศึกษาใน
ทองถ่ินยากจน หางไกลและทุรกันดาร อาทิ การรวมมือกับชุมชน (PLC&CPD: (Professional 
Learning Community & Continuous Professional Development) ก ารศ ึก ษ าอ บ รม  
และแพลตฟอรมกระบวนการจัดการเรียนรูการบริหารการศึกษาและการนเิทศการศึกษา  
     ข้ันตอนท่ี 5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะ
วิชาชีพครู 
   ข้ันตอนท่ี 6 การพัฒนาระบบกลไกในการเล่ือนวิทยฐานะท่ีไดรับการปรับปรุง
ใหมและการคงวิทยฐานะของครู โดยนําผลการประเมินวิทยฐานะไปเปนสวนสําคัญในการประเมิน
และการปรับปรุงคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 
   13)  แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย     
    เปาประสงค เพื่อใหประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม 
ประชาชนออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางสม่ําเสมอ รวมถึงมีความรอบรูดานสุขภาพเพื่อพัฒนา
สุขภาพใหแข็งแรง และเปนฐานในการพัฒนากีฬาชาติ และกําลังคนของประเทศมีทักษะท่ีเอื้อตอ
การสรางผลิตภาพแรงงานและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
   กิจกรรม Big Rock ดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    ภารกิจดานการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานีเกี่ยวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 
และ 5 
    (1)  การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกชวงวัย ผานการปฏิรูปอุตสาหกรรม
บันเทิงและการใชกลไกรวมระหวางภาครัฐและเอกชนในการขับเคล่ือน  
     (2)  การพัฒนาการเรียนรูและเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบ
บูรณาการ (ข้ันตอนท่ี 2 สรางความตระหนักและจูงใจให เด็กและเยาวชนเห็นความสําคัญ  
และสืบสาน รักษา และตอยอดทุนทางวัฒนธรรมในพื้นท่ีของคนแตละพื้นท่ีอื่น ๆ ของประเทศ) 
     (3)  การสงเสริมประชาชนเปนศูนยกลางในการสรางวิถีชีวิตทางการกีฬา
และการออกกําลังกายอยางท่ัวถึงและเทาเทียม และการสรางโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนา
นักกีฬาอาชีพ  
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     (4)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกําลังคนของประเทศแบบบูรณาการ 
     (5)  การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ (ข้ันตอนท่ี 1 พัฒนา
ทักษะ ดิจิทัลใหกับคนทุกชวงวัยอยางเหมาะสม) 
 
5.  รางกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสาม พ.ศ.2566-2570  
  แนวคิดของกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 13 ภายใตกระแสแนวโนม 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน อาทิ ความกาวหนาของเทคโนโลยีท่ีพลิกผัน การเปล่ียนแปลงโครงสราง
ประชากรสูสังคมสูงวัย และภาวะโลกรอน จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมกับปจจัยเรง 
จากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีกอใหเกิดความผันผวนของสถานการณ 
ทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอมแกหลายประเทศท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทยนั้น พบวาแนวโนม
การเปล่ียนแปลงดังกลาวสามารถนํามาซึ่งโอกาสและความเส่ียงท่ีจะชวยผลักดันใหการพัฒนาประเทศไทย
ในระยะตอไปให เกิดผลสําเร็จหรือเปนอุปสรรค หนวงรั้งการขับเคล่ือน การพัฒนาประเทศ 
ใหไมสามารถบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว ข้ึนอยูกับบริบทหรือศักยภาพและขีดความสามารถของ
ประเทศในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยโอกาสท่ีสําคัญสําหรับประเทศไทยซึ่งมีท่ีมา
จากแนวโนมการเปล่ียนแปลงในระดับโลก พบวามีท่ีมาจากความกาวหนาและความแพรหลายของ
เทคโนโลยี เปนหลัก ซึ่งการสรรคสรางประโยชนจากเทคโนโลยีใหเกิดเปนโอกาสสําหรับประเทศไทย
ไดนั้น ตองอาศัย การพัฒนาคนและระบบบริหารจัดการดานดิจิทัลและขอมูลสารสนเทศใหมีความ
พรอมเพื่อรองรับโอกาส ท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงใหกระจายลงสูทุกภาคสวนอยางท่ัวถึง เทาทัน 
ขณะเดียวกัน ความเส่ียงท่ีคาดวาจะสงผลกระทบเชิงลบและเปนความทาทายท่ีสําคัญตอประเทศไทย
ในการท่ีจะตองเรงแสวงหาแนวทาง ในการแกไขรับมือนั้น พบวามาจากแนวโนมดานการเปล่ียนแปลง
โครงสรางประชากร ความเหล่ือมลํ้า ดานดิจิทัล รวมถึงปญหาส่ิงแวดลอมและภัยธรรมชาติ ซึ่งจะ 
บ่ันทอนขีดความสามารถในการแขงขัน ของประเทศ รวมถึงยังอาจเปนเงื่อนไขทาทายของมิติการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและการสรางความเสมอภาค ในสังคม ซึ่งบริบทสถานการณของประเทศไทย 
มีความเปราะบางยิ่งข้ึนเมื่อตองเผชิญกับความเส่ียงตาง ๆ ท่ีมีความผันผวนสูง ตลอดจนการพลาด
โอกาสท่ีจะใชประโยชนจากพลวัตการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ในการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายท่ี
ตองการ และสงผลใหประเทศไทยไมสามารถกาวตามโลกไดอยางเทาทัน นําไปสูการสูญเสีย
ความสามารถในการแขงขันในระยะยาว และอาจตองจมกับปญหาเรื้อรังท่ีฉุดรั้งความกาวหนาของ
ประเทศในทุกมิติอยางไมอาจหลีกเล่ียงได 
  เพื่อใหสามารถขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13  
(พ.ศ. 2566 – 2570) ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางท่ีจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
20 ป ไดอยางเปนรูปธรรม ภายใตเงื่อนไขความทาทายท้ังหลายดังกลาว จึงจําเปนท่ีประเทศจะตอง
เสริมสรางใหเกิดความเปล่ียนแปลงครั้งใหญในระดับโครงสรางของประเทศบนพื้นฐานของความ
เขมแข็ง สมดุล และยั่งยืน เพื่อกาวขามปญหาอุปสรรคเดิมใหประเทศไทยมีสมรรถนะเพียงพอตอ 
การบริหารจัดการความเส่ียง พรอมท้ังเรงเพิ่มศักยภาพในการสรางสรรคประโยชนจากโอกาสท่ีเกิดข้ึน
ไดอยางเหมาะสมและทันทวงที 
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  ท้ังนี้ การยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของประเทศไทยในระยะอันใกลจะไมสามารถเกิดข้ึนได
อยางเปนรูปธรรมหากอาศัยเพียงการมุงแกไขปญหาเฉพาะหนาหรือการปรับเปล่ียนแนวทาง การ
ดําเนินงานในรายละเอียดเพียงเล็กนอย เนื่องจากการปรับตัวแบบคอยเปนคอยไปจะไมเทาทัน 
ตอพลวัตความเส่ียงท่ีอาจสงผลกระทบท่ีรุนแรงและแผขยายในวงกวาง หรือทันตอการแสวงหาโอกาส
ท่ีจะสรางผลประโยชนท่ีผลักดันใหประเทศไทยสามารถบรรลุเปาหมายในการพัฒนาภายใตกรอบ
ยุทธศาสตรชาติได ตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด  
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  พลิกโฉมประเทศไทย สูเศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน (Transformation 
to Hi-Value and Sustainable Thailand)  
  การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 มีจุดประสงค  
เพื่อพลิกแมประเทศไทย หรือ เปล่ียนแปลงประเทศขนานใหญ (Thailand’s Transformation) 
ภายใตแนวคิด “Resilience” ซึ่งมีจุดมุงหมายในการลดความเปราะบาง สรางความพรอมในการ
รับมือกับเปล่ียนแปลงสามารถปรับตัวใหอยูรอดไดในสภาวะวิกฤติ โดยสรางภูมิคุมกันท้ังในระยะส้ัน
และใหประเทศสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืนโดยการพลิกโฉมประเทศไทยครอบคลุมต้ังแตการ
เปล่ียนแปลงในระดับโครงสราง นโยบาย และกลไก ในขณะเดียวกัน กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 
ยังมุงกําหนดทิศทางพัฒนาประเทศใหสอดคลอง กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผานการสราง
ความสมดุลในการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนา แกทุกภาคสวนเศรษฐกิจและสังคมอยางเปน
ธรรม รวมท้ังการสรางความสมดุลระหวางความสามารถ ในการแขงขันกับตางประเทศกับ
ความสามารถในการพึ่งตนเอง พรอมท้ังการปรับเปล่ียนในมิติตาง ๆ ใหเทาทันและสอดคลองกับ
พลวัตและบริบทใหมของโลก โดยคํานึงถึงเงื่อนไขของสถานการณและทรัพยากรของประเทศ 
นอกจากนี้กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ยังใหความสําคัญกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน  
ในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนทุกกลุม และสงตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ท่ีดี ไปยังคนรุนตอไป เพื่อใหการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนด
ไว ในยุทธศาสตรชาติและสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาประเทศท้ังหมดตามท่ีกลาวขางตน  
การพลิกโฉมประเทศไทยไปสู “เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน หรือ Hi-Value and 
Sustainable Thailand” โดยใชองคความรู ความคิดสรางสรรค เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปน
เครื่องมือในการขับเคล่ือนการยกระดับศักยภาพและพัฒนาประเทศในทุกมิติ เพื่อสนับสนุน 
เสริมสรางการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแขงขัน และเพื่อสงเสริม
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคมอยางท่ัวถึงตลอดจนเพื่อใหเกิดการปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิต
และการบริโภคใหเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ใหเปนไปในทิศทางท่ีประเทศสามารถปรับตัวและรองรับกับ
การเปล่ียนแปลงไดอยางเทาทัน ตลอดจนสามารถอยูรอดและเติบโตไดอยางตอเนื่องในระยะยาวไป
พรอมกับการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
  องคประกอบหลักของการขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนา อยางยั่งยืน 
(Hi-Value and Sustainable Thailand)  
  เนื่องดวยเปาประสงคท่ีตองการใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทําหนาท่ี ระบุทิศทาง
การพัฒนาประเทศท่ีควงมุงเนนไดอยางชัดเจน การกําหนดกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 จึงมุงเนน
คัดเลือกประเด็นการพัฒนาท่ีมีลําดับความสําคัญสูงในการพลิกโฉมประเทศไทยสู Hi-Value and 
Sustainable Thailand ในองคประกอบสําคัญ 4 ประการ ไดแก 1) เศรษฐกิจมูลคาสูงท่ีเปนมิตร กับ
ส่ิงแวดลอม (High Value-Added Economy) 2) สังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค (High 
Opportunity Society) 3) วิถีชีวิตท่ียั่ งยืน  (Eco-Friendly Living) และ 4) ปจจัยการสนับสนุน 
การพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) โดยภายใตองคประกอบ 
ในแตละดานไดมีการกําหนด “หมุดหมาย (Milestones)” ซึ่งเปนการบงบอกถึงส่ิงท่ีประเทศไทย
ปรารถนาจะ “เปน” มุงหวังจะ “มี” หรือตองการ 
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6.  นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565)  ไดประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพื่อเปนแผนหลักของชาติ 
ท่ีเปนกรอบทิศทาง การดําเนินการปองกัน แจงเตือน แกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธํารงไว 
ซึ่งความมั่นคงแหงชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด 16 นโยบาย 19 แผน ซึ่งภารกิจดานการศึกษาของจังหวัด 
สุราษฎรธานีมีสวนเกี่ยวของ รวม 7 นโยบาย 6 แผน ไดแกนโยบายท่ี 1) เสริมสรางความมั่นคง 
ของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
สอดรับดวย แผนท่ี 3) แผนการเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข นโยบายท่ี 2) สรางความเปนธรรม ความปรองดอง 
และความสมานฉันทในชาติ สอดรับดวย แผนท่ี 6) แผนการสรางความสามัคคีปรองดอง นโยบายท่ี 3) 
ปองกันและแกไขการกอเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต สอดรับดวย แผนท่ี 7) แผนการปองกันและ
แกไขปญหาการกอเหตุรุนแรงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต นโยบายท่ี 5) สรางเสริมศักยภาพการ
ปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ และนโยบายท่ี 8) เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกัน
ความมั่นคงภายใน สอดรับดวย แผนท่ี 10) แผนการปองกันและปราบปรามยาเสพติด นโยบายท่ี 9) 
เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับดวย แผนท่ี 11) แผนการเสริมสรางความมั่นคง
ของชาติจากภัยทุจริต และนโยบายท่ี 10) เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร สอดรับดวย แผนท่ี 15) 
แผนการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงทางไซเบอร 

7.  นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  
  นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิ ติบัญญั ติแหงชาติ เมื่อวัน ท่ี  
25 กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเรงดวน ภารกิจดานการศึกษาของ
จังหวัดสุราษฎรธานีมีสวนเกี่ยวของ รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเรงดวน  
  7.1  นโยบายหลัก 11 นโยบาย ดังนี้ 
  (1)  นโยบายหลักท่ี 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย  
  (2)  นโยบายหลักท่ี 2 การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุข
ของประเทศ  
  (3)  นโยบายหลักท่ี 3 การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝงคานิยม 
และวัฒนธรรมท่ีดี ท้ังดานคุณธรรม จริยธรรม กตัญู ความซื่อสัตย การมีวินัย เคารพกฎหมาย  
มีจิตสาธารณะและการมีสวนรวมทําประโยชนใหประเทศ และการเปนพลเมืองดี) 
  (4)  นโยบายหลักท่ี 4 การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สรางความเปนปกแผนของ
อาเซียน)  
  (5)  นโยบายหลักท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย  
(5.3 พัฒนาภาคเกษตร 5.4 พัฒนาภาคการทองเท่ียว) 
  (6)  นโยบายหลักท่ี 6 การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค  
(6.1 สงเสริมพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 สงเสริมและเรงรัด 
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะนาอยูท่ัวประเทศ)  
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  (7)  นโยบายหลักท่ี 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทย 
ทุกชวงวัย (8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม 8.5 วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย 8.7 
จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน)  
  (8)  นโยบายหลักท่ี 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สราง
หลักประกันทางสังคม)  
  (9)  นโยบายหลักท่ี 10 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดลอมเพื่อสราง
การเติบโตอยางยั่งยืน  
  (10)  นโยบายหลักท่ี 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
  (11)  นโยบายหลักท่ี 12 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
กระบวนการยุติธรรม  

 7.2  นโยบายเรงดวน 5 นโยบาย ดังนี้ 
  (1)  นโยบายเรงดวนท่ี 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต  
  (2)  นโยบายเรงดวนท่ี 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21  
  (3)  นโยบายเรงดวนท่ี 8 การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  
  (4)  นโยบายเรงดวนท่ี 9 การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นท่ีชายแดน
ภาคใต 
  (5)  นโยบายเรงดวนท่ี 10 การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 

8.  เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เปาหมายท่ี 4 
สรางหลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริมโอกาส 
ในการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับทุกคน   

   การประชุมสมั ชชาใหญ แห งสหประชาชาติ  (United Nations General Assembly - UNGA)  
เมื่ อ วั น ท่ี  25 กั น ย าย น  2558 ผู นํ าป ระ เท ศสม า ชิ ก สห ป ระ ช าช า ติ แ ล ะ ป ระ เท ศ ไท ย  
รวม 193 ประเทศ ไดลงนามรับรองเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development 
Goals; SDGs) ทดแทนเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (46Millennium Development Goals ; 
MDGs) ซึ่งหมดอายุลงในป 2558 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนจะถูกใชเปนเครื่องกําหนดทิศทาง 
การพัฒนาท้ังของประเทศไทยและของโลกจนถึงป ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) ครอบคลุมระยะเวลา  
15 ป  ท่ีประกอบดวย 17 เป าหมาย ( 4 6Goal) 169 เปาประสงค  ( 46Target) ครอบคลุมประเด็น 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมอยางสมดุล อันเปนสามเสาหลักของการพัฒนา 
ท่ียั่งยืน โดยมีเปาหมายสูงสุดเพื่อขจัดความยากจน ลดความเหล่ือมลํ้า โดยไมท้ิงใครไวเบ้ืองหลัง  
ไมทําลายแหลงทรัพยากรและส่ิงแวดลอม รวมท้ังใหความสําคัญมากยิ่งข้ึนตอการมีสวนรวม 
ของทุกภาคสวนซึ่งจะตองรวมขับเคล่ือนการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   ประเทศไทยไดกําหนดกลไกการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในรูปแบบคณะกรรมการ 
โดยมีการปรับเปล่ียนแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ (มติท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
: กพย. เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2562) 
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 1. เห็นชอบหลักการรางแผนการขับเคล่ือน SDGs สําหรับประเทศไทยตามท่ี สศช. เสนอ 
 2. มอบหมายให สศช. ดําเนินงานตามแผนขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนสําหรับ
ประเทศไทยรวมกับหนวยงานตาง ๆ 
 3. เห็นชอบใหยกเลิกการดําเนินงานตาง ๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการตาง ๆ ภายใต
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีไดเคยมีขอส่ังการหรือเคยมีมติ 
 4. ปรับการดําเนินงานใหสอดคลองกับรางแผนการขับเคล่ือนฯ 
 (ราง) แผนการขับเคล่ือนการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทย ประกอบดวย 
 1. การสรางการตระหนักรู 
   2. การเช่ือมโยงเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนกับยุทธศาสตรชาติ แผนระดับท่ี 2  
และแผนระดับท่ี 3 ของประเทศ 
  3. กลไกการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  3.1 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (กพย.) เปนกลไกหลักในการขับเคล่ือน  
ระดับชาติเชิงนโยบาย (นายกรัฐมนตรี : ประธาน ปลัดกระทรวง ผูแทนสวนราชการ และหนวยงานตาง ๆ : 
กรรมการ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) : เลขานุการ) 
  3.2 คณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน เปนกลไกในการแปลงนโยบาย 
และยุทธศาสตรดานการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทยสูการปฏิบัติอยางบูรณาการ รวม 4 คณะ 
ประกอบดวย 
   3.2.1 คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   3.2.2 คณะอนุกรรมการสงเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   3.2.3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   3.2.4 คณะอนุกรรมการการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
 4. การจัดทําโครงการ/การดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ผานการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทฯ ดวยหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship: XYZ) 
 5. ภาคีการพัฒนา (ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคภาคีเพื่อการ
พัฒนาระหวางประเทศ) 
   กพย. ไดมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการ
ขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  
   1. รายเปาหมายหลัก (Goal) เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เปาหมายท่ี 4 สรางหลัก ประกัน
ว า ทุกคนมี การ ศึกษ าท่ีมี คุณ ภาพ อย างครอบคลุมและ เท า เที ยม  และสนั บสนุ น โอกาส 
ในการเรียนรูตลอดชีวิต     
    2. รายเปาหมายยอย (Target) ท่ี 4.1/4.2/4.4/4.5/4.6/4.7/4.A/4.C  

   ภารกิจดานการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานีมีสวนเก่ียวของกับเปาหมายการพัฒนา 
ท่ียั่งยืน เปาหมายท่ี 4 สรางหลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม และ
สงเสริมโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับทุกคน (SDG4) ใน 8 เปาประสงค ดังนี ้
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   เปาประสงคท่ี 4.1 (SDG 4.1) : สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคน
สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ เทาเทียม และไมมีคาใชจาย นําไปสู
ผลลัพธทางการเรียนท่ีมีประสิทธิผล ภายในป พ.ศ.2573  
    เปาประสงคท่ี 4.2 (SDG 4.2) : สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเขาถึง 
การพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา สําหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ  
ภายในป 2573 เพื่อใหเด็กเหลานั้นมีความพรอมสําหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา    
   เปาหมายยอย 4.4 (SDG 4.4) : เพิ่มจํานวนเยาวชนและผูใหญท่ีมีทักษะท่ีเกี่ยวของ 
รวมถึงทักษะทางดานเทคนิคและอาชีพสําหรับการจางงาน การมีงานท่ีมีคุณคา และการเปน
ผูประกอบการภายในป 2573 
  เปาหมายยอย 4.5 (SDG 4.5) : ขจัดความเหล่ีอมลํ้าทางเพศดานการศึกษาและสราง
หลักประกัน วากลุมท่ีเปราะบางซึ่งรวมถึงผูพิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เขาถึงการศึกษาและการฝกอาชีพ
ทุกระดับ อยางเทาเทียม ภายในป พ.ศ. 2573 
  เปาประสงค ท่ี 4.6 (SDG 4.6) : สรางหลักประกันวาเยาวชนทุกคนและผูใหญ 
ในสัดสวนสูงท้ังชายและหญิง สามารถอานออกเขียนไดและคํานวณได ภายในป 2573  
    เปาประสงค ท่ี  4.7 (SDG 4.7) : สรางหลักประกันวาผู เรียนทุกคนไดรับความรู 
และทักษะท่ีจําเปนสําหรับสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสําหรับการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตท่ียั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหวางเพศ การสงเสริมวัฒนธรรมแหง
ความสงบสุข และไมใชความรุนแรง การเปนพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและการมีสวนรวมของวัฒนธรรมตอการพฒันาท่ียั่งยืน ภายในป 2573  
   เปาประสงคท่ี 4.A (SDG 4.A) : สรางและยกระดับอุปกรณและเครื่องมือทางการ
ศึกษาท่ีออนไหวตอเด็ก ผูพิการ และเพศภาวะ และใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนรูท่ีปลอดภัย ปราศจาก
ความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสําหรับทุกคน  
     เปาประสงคท่ี 4.C (SDG 4.C) : เพิ่มจํานวนครูท่ีมีคุณวุฒิ รวมถึงการดําเนินการ 
ผานทางความรวมมือระหวางประเทศในการฝกอบรมครูในประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในประเทศพัฒนานอยท่ีสุด และรัฐกําลังพัฒนาท่ีเปนเกาะขนาดเล็ก ภายในป 2573  

9.  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579  

      แผนการศึกษาแห งชาติ  พ .ศ. 2560-2579 เป นแผนท่ี วางกรอบเป าหมายและทิศทาง 
การจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและ 
ความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนา
คนใหมีสมรรถนะในการทํางานท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสําคัญในการจัดการศึกษาประกอบดวย 
หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเทาเทียมและ
ท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และ
หลักการมีสวนรวมของสังคม (All For Education) อีกท้ังยึดตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ 
คุณภาพของคนชวงวัย การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศ ความเหล่ือมลํ้าของการ
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กระจายรายได และวิกฤติดานส่ิงแวดลอม โดยนํายุทธศาสตรชาติมาเปนกรอบความคิดสําคัญในการ
จัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

 9.1  วิสัยทัศน “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยาง
เปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 

 9.2  วัตถุประสงค 
    (1)  เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   (2)  เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 
   (3)  เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี 
และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    (4)  เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหล่ือมลํ้า
ภายในประเทศลดลง 

  9.3  ยุทธศาสตรแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579  ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร  
ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีท้ัง 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
   เปาหมาย 1) คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 3) คนทุกชวง
วัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 
 แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของ
ชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) ยกระดับคุณภาพ
และสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 3) 
ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นท่ีสูง พื้นท่ีตามแนว
ตะเข็บชายแดนและพื้นท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชน
ชายขอบและแรงงานตางดาว) 4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปองกันภัย
คุกคามในรูปแบบใหม อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร เปนตน 
 ยุทธศาสตร ท่ี  2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสราง         
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 เปาหมาย 1) กําลังคนมีทักษะท่ีสําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการ 
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหนวยงาน 
ท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 3) การวิจัยและพัฒนา 
เพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ   
 แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความ
ตองการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สงเสริมการผลิตและพัฒนา 
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กําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 3) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง 
องคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 เปาหมาย 1) ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะ 
และคุณลักษณะท่ี จําเปนในศตวรรษท่ี 21 2) คนทุกชวงวัยมี ทักษะความรูความสามารถ 
และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ  
3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรไดอยางมี
คุณภาพและมาตรฐาน 4) แหลงเรียนรู ส่ือตําราเรียน นวัตกรรมและส่ือการเรียนรูมี คุณภาพ 
และมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 5) ระบบและกลไก 
การวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 1) สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู ความสามารถ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 2) สงเสริมและพัฒนา
แหลงเรียนรู ส่ือตําราเรียน และส่ือการเรียนรูตาง ๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถ
เขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 3) สรางเสริมและปรับเปล่ียนคานิยมของคนไทยให
มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและ
ประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 5) พัฒนาคลังขอมูล ส่ือ และนวัตกรรมการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 7) 
พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการ ศึกษา 
 เปาหมาย 1) ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษา 
ท่ีมีคุณภาพ 2) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 
3) ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน เพื่อการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
 แนวทางการพัฒนา 1) เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 3) พัฒนาฐานขอมูล 
ดานการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเขาถึงได 
 ยุทธศาสตรที ่ 5  การจัดการศึกษาเพื ่อสรางเสริมคุณภาพชีว ิต ที ่เป นมิตร 
กับสิ่งแวดลอม 
 เปาหมาย 1) คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรมและนํา
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหลงเรียนรู และส่ือการเรียนรูท่ี
สงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการ
สรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
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 แนวทางการพัฒนา 1) สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต  
2) สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และส่ือการเรียนรูตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 3) พัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม 
ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 เปาหมาย 1) โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว 
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สงผลตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ี
ตอบสนองความตองการของประชาชนและพื้นท่ี 4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงาน
ของประเทศ 5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม 
สรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา 2) เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา  
4) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา 5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

10.  คําแถลงนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางตรีนุช  เทียนทอง) 

      รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) ไดประกาศนโยบายการจัด
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ณ วันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
เพื่อใหสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสําคัญของยุทธศาสตรชาติ 
ดานการพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย โดยเฉพาะแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพมนุษย การพัฒนาเด็กต้ังแตชวงการต้ังครรภจนถึงปฐมวัย การพัฒนาชวงวัยเรียน/
วัยรุน การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการสงเสริมศักยภาพวัยผูสูงอายุ ประเด็น
การพัฒนาการเรียนรูท่ีตอบสนอง ตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และพหุปญญาของมนุษยท่ี
หลากหลาย และประเด็นอื่นท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

     10.1  หลักการตามนโยบาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565  
    1)  สราง “TRUST” หรือ “ความเช่ือมั่น ไววางใจ” ใหกับสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็ก
และผูปกครอง โดยทุกหนวยงานสามารถท่ีจะเปนหลัก หรือเปนท่ีพึ่งได 
   T (Transparency) หมายถึง  ความโปรงใส 
   R (Responsibility) หมายถึง  ความรับผิดชอบ 
  U (Unity)  หมายถึง  ความเปนอันหนึ่งอันเดียว 
  S (Student-Centricity) หมายถึง  ผูเรียนเปนเปาหมายแหงการพัฒนา 
   T (Technology)  หมายถึง  ความเปนอันหนึ่งอันเดียว 
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     2)  ใหทุกหนวยงานนํารูปแบบการทํางาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การทํางาน
รวมกันเปนหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และนํา “TRUST” ซึ่งเปนรูปแบบในการทํางาน 
ท่ีจะทําใหครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง ผูเรียน และประชาชน กลับมาใหความไววางใจ 
ในการทํางานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปนสวนเสริมในเรื่องความโปรงใส ท้ังในเชิงกระบวนการ
ทํางานและกระบวนการตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ 
     3)  สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานทุกคนดําเนินการตามภารกิจดวยความรับผิดชอบตอตนเอง 
องคกร ประชาชน และประเทศชาติ ใหความสําคัญกับการประสานความรวมมือทุกภาคสวน โดยผาน
กลไกการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการดําเนินงานท่ีเปนประโยชนตอการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา    

 10.2  นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

    1)  การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัย และทันการเปล่ียนแปลง 
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษาใหมีความรู ทักษะและคุณลักษณะ  
ท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

  2)  การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อใหครูและอาจารยไดรับการพัฒนาใหมี
สมรรถนะ ท้ังดานการจัดการเรียนรูดวยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช
ส่ือทันสมัย และมีความรับผิดชอบตอผลลัพธทางการศึกษาท่ีเกิดกับผูเรียน 

  3)  การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัล ผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ 
(NDLP) และการสงเสริมการฝกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจําวัน เพื่อใหมีหนวยงานรับผิดชอบพัฒนา
แพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ ท่ีสามารถนําไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรู 
ท่ีทันสมัย และเขาถึงแหลงเรียนรูไดอยางกวางขวางผานระบบออนไลน และการนําฐานขอมูลกลาง
ทางการศึกษา มาใชประโยชนในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

 4)  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
โดยใชจังหวัดเปนฐาน โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายการศึกษาแหงชาติท่ีไดรับการปรับปรุงเพื่อ
กําหนดใหมีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสรางหนวยงานใหเอื้อตอการจัดการเรียน
การสอนใหมีคุณภาพ สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การบริหารและการจัดการศึกษา
โดยใชจังหวัดเปนฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  5)  การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พรอมจัดทดสอบวัด
ความรู และทักษะท่ีจําเปนในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อใหระบบ
การประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ไดรับการปรับปรุงให
ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม 

  6)  การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรใหท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความรวมมือทุกภาคสวน เพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา 
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มีความเปนธรรมและสรางโอกาสใหกลุมเปาหมายไดเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกลุมอื่น ๆ 
กระจายทรพัยากรท้ังบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและส่ือเทคโนโลยีไดอยางท่ัวถึง 

  7)  การนํากรอบคุณวุฒิแหงชาติ National Qualifications Framework (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) สูการปฏิบัติ 
เปนการผลิตและการพัฒนากําลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใชกรอบคุณวุฒิแหงชาติ เช่ือมโยง
ระบบการศึกษาและการอาชีพ โดยใชกลไกการเทียบโอนประสบการณดวยธนาคารหนวยกิต  
และการจัดทํามาตรฐานอาชีพในสาขาท่ีสามารถอางอิงอาเซียนได 

  8)  การพัฒนาเด็กปฐมวัย ใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพื่อพัฒนา
รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย เพื่อเปนการขับเคล่ือนแผนบูรณาการ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สูการปฏิบัติเปนรูปธรรม 
โดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของนําไปเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการ
ติดตามความกาวหนาเปนระยะ 

  9)  การศึกษาเพื่ออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อให 
ผูจบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี มีสวนชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกได 

  10)  การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ดวยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
มาใชในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อใหสถาบันการศึกษาทุกแหงนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการจัดการศึกษาผานระบบดิจิทัล 

  11)  การเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาส 
ทางการศึกษา และผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมี
คุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา และผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

  12)  การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู
ตลอดชีวิตและการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษา 
ท่ีมีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษาและผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

 10.3   นโยบายระยะเรงดวน (Quick Win) 

 1)  ความปลอดภัยของผูเรียน โดยจัดใหมีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุข และไดรับการปกปอง
คุมครองความปลอดภัยท้ังดานรางกายและจิตใจ รวมถึงการสรางทักษะใหผูเรียนมีความสามารถ 
ในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายตาง ๆ ทามกลางสภาพแวดลอมทางสังคม 

  2)  หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุงเนนการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายโดยยึดความสามารถ 
ของผูเรียนเปนหลัก และพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีตองการ 
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  3)  ฐานขอมูล Big Data มุงพัฒนาการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและไมซ้ําซอน 
เพื่อใหไดขอมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถวน สมบูรณ ถูกตองเปนปจจุบัน  
และสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางแทจริง 

   4)  ขับเคล่ือนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน 
การดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเปนเลิศ 
ของแตละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้ น ท่ี  สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
ท้ังในปจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนดวยเครื่องมือท่ีทันสมัย สอดคลองกับ
เทคโนโลยีปจจุบัน 

  5)  พัฒนาทักษะทางอาชีพ สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีเนนพัฒนาทักษะอาชีพของผูเรียน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ 

  6)  การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกชวงวัย ใหมี
คุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแตละชวงวัยไดรับการศึกษาตามความตองการอยางมีมาตรฐาน 
เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพต้ังแตวัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมเพื่อเตรียม 
ความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงวัย 

  7)  การจัดการศึกษาสําหรับผูท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ สงเสริมการจัดการศึกษาให
ผู ท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ สามารถดํารงชีวิตในสังคม 
อยางมีเกียรติ ศักด์ิศรีเทาเทียมกับผูอื่นในสังคม สามารถชวยเหลือตนเอง และมีสวนรวมในการพัฒนา
ประเทศ 
 
11.  นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2525 เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2564 ไปแลว นั้น 
  เนื่องจาก ในหวงสถานการณการแพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทําให 
ทุกคนตองปรับเปล่ียนชีวิตใหเขากับวิถีชีวิตใหม หรือ New Normal จึงมีความจําเปนตองปรับเปล่ียน
รูปแบบ การดําเนินการใหมีความปลอดภัยท้ังตอผูเรียน ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ให เปนไปดวย ความเรียบรอย ดังนั้น จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบาย และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ดังนี ้

  หลักการตามนโยบาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  กระทรวงศึกษาธิการมุงมั่นดําเนินการภารกิจหลักตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(พ.ศ. 2561 - 2540) ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคล่ือนทุกแผนยอยในประเด็น 12 การพัฒนาการ
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เรียนรู และแผนยอยท่ี 3 ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต รวมท้ังแผนการปฏิรูป
ประเทศ ดานการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาลท้ังในสวนนโยบายหลักดานการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย และนโยบายเรงดวน เรื่อง  
การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 และพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ ราง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยเฉพาะหมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะ
สูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่องตอบโจทยการพัฒนาแหงอนาคต แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 
2579 รวมท้ังนโยบายและแผนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยมุงหวังใหผูเรียน ทุกชวงวัยจะไดรับการพัฒนา
ในทุกมิติ ท้ังในดานโอกาส ความเทาเทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัย และมีสมรรถนะท่ีสําคัญ
จําเปน ในศตวรรษท่ี 21 และมีความพรอมรวมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งค่ังและ
ยั่งยืน ดังนั้น ในการเรงรัดการทํางานภาพรวมกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสรางความเช่ือมั่น  
ความไววางใจใหกับสังคมและผลักดันใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดหลักการสําคัญ ในการประกาศนโยบายและจุดเนนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไวดังนี้ 
  1. สรางความเช่ือมั่น ไววางใจใหกับสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเรียนและประชาชน โดยให 
ทุกหนวยงานนํารูปแบบการทํางานโดยบูรณาการการทํางานรวมกัน และปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
โปรงใส ความรับผิดชอบ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
  2. สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานทุกคนดําเนินการตามภารกิจดวยความรับผิดชอบตอตนเอง องคกร 
ประชาชนและประเทศชาติ โดยใหความสําคัญกับการประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน  
ผานกลไกการรับฟง ความคิดเห็นมาประกอบการดําเนินงานท่ีเปนประโยชนตอการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
  3. ดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีไดประกาศและแถลงนโยบายไวแลว  
เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อมุงเนนผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงของภาคการศึกษาท่ีจะ
กอใหเกิดประโยชน ตอผูเรียนและประชาชนอยางมีนัยสําคัญ 

  นโยบายและจุดเนนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
   1.1 เรงสรางความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นของสังคม และปองกันจาก
ภัยคุกคาม ในชีวิตรูปแบบใหม และภัยอื่นๆ โดยมีการดําเนินการตามแผนและมาตรการดานความ
ปลอดภัยใหแกผูเรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบตางๆ อยางเขมขน รวมท้ังดําเนินการศึกษา 
วิเคราะห วิจัย ติดตามประเมินผลการดําเนินการ และแสวงหาสถานศึกษาท่ีดําเนินการไดดีเยี่ยม 
(Best Practice) เพื่อปรับปรุง พัฒนาและขยายผลตอไป 
   1.2 เรงปลูกฝงทัศนคติ พฤติกรรม และองคความรู ท่ี เกี่ยวของ โดยบูรณาการอยู ใน
กระบวนการ จัดการเรียนรู เพื่อสรางโอกาสในการเรียนรูและสรางภูมิคุมกันควบคูกับการใชส่ือสังคม
ออนไลนในเชิงบวกและสรางสรรค พรอมท้ังหาแนวทางวิธีการปกปองคุมครองตอสถานการณท่ีเกิด
ข้ึนกับผูเรียน ครูและบุคลากรทาง การศึกษา 
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   1.3 เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม ท่ี
พึงประสงคดานส่ิงแวดลอม รวมท้ังการปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต 
  1.4 เรงพัฒนาบทบาทและภารกิจของหนวยงานดานความปลอดภัยท่ีมีอยูในทุกหนวยงาน 
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหดําเนินการอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 
  2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   2.1 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษานําหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสูการปฏิบัติอยางเต็ม
รูปแบบ เพื่อสรางสมรรถนะท่ีสําคัญจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 ใหกับผูเรียน 
   2.2 จัดการเรียนรูใหผูเรียนไดคนพบพรสวรรค ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง 
ดวยการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ท้ังในหองเรียน สถานประกอบการ 
รวมท้ังการเรียนรู ผานแพลตฟอรมและหองดิจิทัลใหคําปรึกษาแนะนํา 
   2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรูและการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ สู
การปฏิบัติในช้ันเรียน เพื่อสรางความฉลาดรูดานการอาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สรางตรรกะ
ความคิด แบบเปนเหตุเปนผลใหนักเรียนไทยสามารถแขงขันไดกับนานาชาติ 
   2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร (Coding) สําหรับผูเรียนทุกชวงวัย เพื่อ
รองรับ การเปล่ียนแปลงสูสังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม 
   2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมืองและศีลธรรมใหมี 
ความทันสมัย นาสนใจ เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ควบคูไปกับการเรียนรูประวัติศาสตรของทองถ่ิน 
และการเสริมสรางวิถีชีวิตของความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 
  2.6 จัดการเรียนรูตามความสนใจรายบุคคลของผูเรียนผานดิจิทัลแพลตฟอรมท่ีหลากหลาย 
และแพลตฟอรมการเรียนรูอัจฉริยะท่ีรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู ส่ือการสอน
คุณภาพสูง รวมท้ัง มีการประเมินและพัฒนาผูเรียน 
  2.7 สงเสริมการใหความรูและทักษะดานการเงินและการออม (Financial Literacy) ใหกับ
ผูเรียน โดยบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน กระทรวงการคลัง กองทุนการออม
แหงชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ ฯลฯ ผานกระบวนการเรียนรู 
โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ และการเผยแพรส่ือแอนิเมชันรอบรูเรื่องเงิน รวมท้ังสงเสริมใหเกิดการ
ลงทุนเชิงพาณิชยเพื่อใหเกิดผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน 
  2.8 ปรับโฉมศูนยวิทยาศาสตรและศูนยการเรียนรู ใหมีรูปลักษณท่ีทันสมัย สวยงาม รมรื่น 
จูงใจ ใหเขาไปใชบริการ โดยมีมุมคนหาความรูดวยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค 
คิดวิเคราะหของผูเรียน หรือกลุมผูเรียน และการรวมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเปนฐานการ
เรียนรูดานตางๆ ท่ีผูเรียนและประชาชน สามารถมาลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม และไดรับเอกสาร
รับรองการเขารวมกิจกรรม เพื่อนําไปใชประโยชน ในสวนท่ีเกี่ยวของหรือสะสมหนวยการเรียนรู 
(Credit Bank) ได รวมท้ังมีบริเวณพักผอนท่ีมีบริการลักษณะบานสวนกาแฟ เพื่อการเรียนรู เปนตน 
  2.9 สงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาใหมีการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติไปใช ใน
การวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาท่ีเนนสมรรถนะและผลลัพธท่ีตัวผูเรียน 
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  3. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษาทุกชวงวัย 
  3.1 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของนักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการสงตอ 
ไปยังสถานศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อปองกันเด็กตกหลนและ
เด็กออกกลางคัน 
  3.2 สงเสริมสนับสนุนใหเด็กปฐมวัยท่ีมีอายุต้ังแต 3 ปข้ึนไปทุกคน เขาสูระบบการศึกษา เพื่อ
รับการพัฒนาอยางรอบดาน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและตอเนื่องอยางเปนระบบ โดยบูรณา
การรวมงาน กับทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
  3.3 พัฒนาขอมูลและทางเลือกท่ีหลากหลายใหกับผูเรียนกลุมเปาหมายพิเศษ และกลุม
เปราะบาง รวมท้ังกลุม NEETs ในการเขาถึงการศึกษา การเรียนรู และการฝกอาชีพ อยางเทาเทียม 
  3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) และ 
การเรียนรูท่ีบานเปนหลัก (Home-based Learning) 
  4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
  4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน แบบโมดูล (Modular 
System) มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เช่ือมโยงการจัดการอาชีวศึกษา
ท้ังในระบบ นอกระบบและระบบทวิภาคี รวมท้ังการจัดการเรียนรูแบบตอเนื่อง (Block Course) เพื่อ
สะสมหนวยการเรียนรู (Credit Bank) รวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอยาง
เขมขนเพื่อการมีงานทํา 
  4.2 ขับเคล่ือนการผลิตและพัฒนากําลังคนตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ และยกระดับสมรรถนะ
กําลังคน ตามกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมท้ังขับเคล่ือนความเปนเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยความรวมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการใน
การผลิตกําลังคนท่ีตอบโจทย การพัฒนาประเทศ 
  4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพท่ีสอดคลองกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill 
และ New skill เพื่อใหทุกกลุมเปาหมายมีการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน พรอมท้ังสรางซองทางอาชีพใน
รูปแบบหลากหลายใหครอบคลุมผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย รวมท้ังผูสูงอายุ โดยมีการบูรณาการความ
รวมมือระหวางหนวยงาน ท่ีเกี่ยวของ 
  4.4 สงเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตาม
สมรรถนะ ท่ีจําเปนในการเขาสูอาชีพ และการนําผลการทดสอบไปใชคัดเลือกเขาทํางาน ศึกษาตอ 
ขอรับประกาศนียบัตรมาตรฐาน สมรรถนะการใชดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิ บัตร
สมรรถนะภาษาอังกฤษ (English Competency) 
  4.5 จัดต้ังศูนยใหคําปรึกษาการจัดต้ังธุรกิจ (ศูนย Startup) ภายใตศูนยพัฒนาอาชีพ และ
การเปนผูประกอบการ และพัฒนาศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการสงเสริม และ
พัฒนาผูประกอบการ ดานอาชีพท้ังผูเรียนอาชีวศึกษาและประชาชนท่ัวไป โดยเช่ือมโยงกับ กศน. 
และสถานประกอบการ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีสอดคลองกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม 
  4.6 เพิ่มบทบาทการอาชีวศึกษาในการสรางและพัฒนาผูประกอบการและกําลังแรงงาน ใน
ภาคเกษตร โดยเฉพาะกลุมเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุมยุวเกษตรกรอัจฉริยะ 
(Young Smart Farmer) ท่ีสามารถ รองรับการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมได 



63 

  4.7 สงเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนทุกชวงวัยเพื่อการมีงานทํา โดยบูรณา
การ ความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกับหนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐ เอกชน ชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และสถาบันสังคมอื่น 
  4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพสําหรับกลุมเปาหมายผูอยูนอกระบบโรงเรียนและประชาชนท่ี
สอดคลอง มาตรฐานอาชีพ เพื่อการเขาสูการรับรองสมรรถนะและไดรับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบ
คุณวุฒิแหงชาติ รวมท้ังสามารถ นําผลการเรียนรูและมวลประสบการณเทียบโอนเขาสูการสะสม
หนวยการเรียนรู (Credit Bank) ได 
  5. การสงเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  5.1 สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการตามหลักเกณฑการประเมินวิทยฐานะแนวใหม 
Performance Appraisal (PA) โดยใชระบบการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA) 
  5.2 สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบ 
ระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา 
  5.3 พัฒนาครูใหมีความพรอมดานวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู การใชเทคโนโลย ี
และนวัตกรรมผานแพลตฟอรมออนไลนตาง ๆ รวมท้ังใหเปนผูวางแผนเสนทางการเรียนรู การ
ประกอบอาชีพ และ การดําเนินชีวิตของผูเรียนไดตามความสนใจและความถนัดของแตละบุคคล 
  5.4 พัฒนาขีดความสามารถของขาราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหมี
สมรรถนะ ท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและการเปล่ียนแปลงของโลก
อนาคต 
  5.5 เรงรัดการดําเนนิการแกไขปญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ควบคูกับ 
การใหความรูดานการวางแผนและการสรางวินัยดานการเงินและการออม 
  6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
  6.1 ขับเคล่ือนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ดวยนวัตกรรม และการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมา
เปนกลไกหลัก ในการดําเนินงาน (Digitalize Process) การเช่ือมโยงและแบงปนขอมูล (Sharing 
Data) การสงเสริมความรวมมือ บูรณาการกับภาคสวนตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก 
  6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถใชงานเครือขาย 
ส่ือสารขอมูลเช่ือมโยงหนวยงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถ
ตอบสนอง ความตองการของประชาชนไดในทุกเวลา ทุกสถานท่ี ทุกอุปกรณและทุกชองทาง 
  6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลัก ความ
จําเปนและใชพื้นท่ีเปนฐาน ท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ 
  6.4 นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในระบบการคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในตําแหนงและสายงานตาง ๆ 
  6.5 สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของสวนราชการใหเปนไปตามกลไกการประเมิน
คุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
  7. การขับเคล่ือนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแหงชาติ 
  เรงรัดการดําเนินการจัดทํากฎหมายลําดับรองและแผนการศึกษาแหงชาติเพื่อรองรับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติควบคูกับการสรางการรับรูใหกับประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถึง 
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12.  แผนการฟนฟเูศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19  

   ตามพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟู

เศรษฐกิจและสังคม ท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2563 โดยการดําเนินการตามพระราชกําหนดฯ 

จะใหอํานาจกระทรวงการคลัง กูเงินในวงเงินไมเกิน 1 ลานลานบาท เพื่อดําเนินการใน 3 แผนงานหลัก (กลุม) 

  1. แผนงานหรือโครงการท่ีมีวัตถุประสงคทางการแพทยและสาธารณสุข เพื่อแกปญหา  

การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินรวม 45,000 ลานบาท 

  2. แผนงานหรือโครงการท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือ เยียวยา และชดเชยใหกับภาคประชาชน 

เกษตรกร และผูประกอบการ ซึ่งไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 วงเงินรวม 555,000 ลานบาท 

  3. แผนงานหรือโครงการท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจาก 

การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินรวม 400,000 ลานบาท ประกอบดวย 

  แผนงานท่ี 3.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจการการพัฒนาท่ีสามารถ พลิกฟน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพ และยกระดับการคา การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจ

ท่ีสําคัญของประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคาและการลงทุน ทองเท่ียว

และบริการ 

  แผนงานท่ี 3.2 แผนงานฟนฟูเศรษฐกิจทองถ่ินและชุมชน ผานการดําเนินโครงการหรือ

กิจกรรมเพื่อสรางงาน สรางอาชีพ โดยการสงเสริมตลาดสําหรับผลผลิต และผลิตภัณฑของธุรกิจ

ชุมชน ท่ีเช่ือมโยงกับการทองเท่ียว หรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในชุมชน การ

จัดหาปจจัยการผลิตและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑทองถ่ินและ

ชุมชน รวมท้ังการสรางการเขาถึงชองทางการตลาด พรอมท้ังยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ

มูลคาเพิ่มของสินคาและผลิตภัณฑทองถ่ินและชุมชน 

  แผนงานท่ี 3.3 แผนงานหรือโครงการเพื่อสงเสริมและกระตุนการบริโภคภาคครัวเรือนและ

เอกชน รวมถึงการลงทุนตาง ๆ ของภาคเอกชน เพื่อใหสภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเขาสู

ระดับปกติโดยเร็ว 

  แผนงานท่ี 3.4 แผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานผานการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม เพื่อ

สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสรางพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อการ

พัฒนาประเทศในระยะตอไป 

  ภารกิจดานการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานีจัดอยูในแผนงานหลักท่ี 3. แผนงานหรือ

โครงการท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 แผนงานท่ี 3.2 แผนงานฟนฟูเศรษฐกิจทองถ่ินและชุมชน ผานการดําเนิน

โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสรางงาน สรางอาชีพ 
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13.  แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 13.1  วิสัยทัศน 
 บูรณาการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนมีคุณภาพและทักษะท่ีจําเปนในโลกยุคใหม 
  13.2  พันธกิจ 
 1. สงเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกพื้นท่ี 
อยางมีประสิทธิภาพ  
 2. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย ใหเทาทันการเปล่ียนแปลงในโลกยุคใหม 
 3. สงเสริม สนับสนุนการสรางโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอยางท่ัวถึง 
เหมาะสมตามศักยภาพและชวงวัยของผูเรียน เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
 4. สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ   ของ
ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเทาทันการเปล่ียนแปลงในโลกยุคใหม  
 13.3  เปาประสงครวม 
 1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ  
  2. ผูเรียนไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพและเทาทัน 
การเปล่ียนแปลงในโลกยุคใหม  
  3. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 
  4. ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะท่ีสงผลตอการพัฒนาผูเรียนให
เทาทันการเปล่ียนแปลงในโลกยุคใหม 
  13.4  ประเด็นยุทธศาสตร 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
  2. พัฒนากําลังคน เพื่อสรางความ สามารถในการแขงขันของประเทศ 
  3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
  4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  5. สงเสริมการสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
   13.5  เปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตร 
  1. ผู เรียนไดรับโอกาสและการเรียนรู ท่ีมี คุณภาพและทักษะท่ีจําเปนสอดคลองกับ 
การเสริมสรางความมั่นคงในแตละบริบท 
  2. ผูเรียนมีสมรรถนะและองคความรูท่ีตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานในพื้นท่ี 
ภูมิภาค และประเทศ 
  3. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมตอการเรียนรูในโลกยุคใหม 
  4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะเทาทันการเปล่ียนแปลงในโลกยุคใหม 
  5. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อยางท่ัวถึง และเสมอภาคดวยรูปแบบ     
ท่ีหลากหลาย 
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  6. หนวยงานและสถานศึกษามีการสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
  7. หนวยงานมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส 
  13.6  กลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร  
                 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
                  กลยุทธ 
 1.1 ปลูกฝงคานิยมและหลักคิดท่ีถูกตองเพื่อเสริม สรางเสถียรภาพสถาบันหลัก     
ของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  1.2 ยกระดับคุณภาพและสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษา และพัฒนาสมรรถนะ    
การเรียนรู/อาชีพ ดวยศาสตรพระราชาและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต และเขตพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูง พื้นท่ีตามตะเข็บชายแดนและพื้นท่ีเกาะแกง 
ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบและแรงงานตางดาว) 
 1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
หรือภัยคุกคามรูปแบบใหม 
  1.4 พัฒนาความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพและ
โอกาสทางการศึกษา   
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนากําลังคน เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
 กลยุทธ 
 2.1 พัฒนาผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ และสมรรถนะอาชีพใหสอดคลองกับ 
ความตองการของตลาดแรงงานในพื้นท่ี ภูมิภาค และประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 กลยุทธ 
 3.1 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ         
ผานประสบการณตรงจากการลงมือปฏิบัติ ควบคูกับการเรยีนรูผานส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล 
  3.2 สรางแพลตฟอรมดิจิทัลรองรับการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
  3.3 บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีสงเสริม ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม     
จิตสาธารณะ ความเปนพลเมืองและความปลอดภัยของผูเรียน 
  3.4 พัฒนาการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        
เพื่อยกระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
  3.5 สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนา
บุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
 กลยุทธ 
 4.1 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตท่ีมี
คุณภาพไดอยางหลากหลายครอบคลุม ทุกพื้นท่ี และกลุมเปาหมาย 
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  4.2 สงเสริม พัฒนาส่ือการเรียนรูผานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสมตอการเขาถึง      
และพัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมการสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 กลยุทธ 
 5.1 สงเสริมกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักรูคุณภาพชีวิต 
ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย     
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ 
 6.1 สงเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการบริหาร
ราชการและบริการประชาชน 
 6.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางดานการศึกษาใหเปนเอกภาพ เปนปจจุบัน และ
เช่ือมโยงกันในทุกระดับ 
  6.3 สรางและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เช่ือมโยง 
ทุกระดับ ทุกพื้นท่ี  
  6.4 เรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลง  
  6.5 ปรับปรุงโครงสรางและอํานาจหนาท่ีของหนวยงานใหมีความทันสมัย ยืดหยุน 
เช่ือมโยง และเอื้อตอการพัฒนาหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 
  6.6 พัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบใหมีสวนรวมจัดกิจกรรม 
รณรงค เฝาระวัง และติดตามพฤติกรรมเส่ียงการทุจริต  
  6.7 พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือน และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

14.  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต พ.ศ. 2566 – 2570 

  14.1  วิสัยทัศน 
   จัดการศึกษาทุกชวงชีวิต ใหผูเรียนมีสมรรถนะ ทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และ วิถีชีวิตใหม (New Normal) 

  14.2  พันธกิจ 
   1. พัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานชาติและมุงสูความเปนสากล 
   2. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะ ทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และวิถีชีวิตใหม (New Normal) 
  3. พัฒนาทักษะและสมรรถนะครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาสูมืออาชีพ 
    4. สรางโอกาสทางการศึกษาท่ีหลากหลายเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
  5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
     6. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการจัดการศึกษา
และการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
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  14.3  เปาหมาย 
   1. การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานชาติ และมาตรฐานสากล 
  2. ผูเรียนทุกระดับ ทุกประเภทมีศักยภาพและสามารถดํารงชีวิตในทุกสถานการณอยางมี 
ความสุข 
   3. ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษามีศักยภาพและความสามารถในการแขงขันระดับประเทศ   
    4. ผู เรียนเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ และทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเปล่ียนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 และวิถีชีวิตใหม (New Normal) 
  5. ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะ 
ตามเกณฑคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 
  6. ผูเรียนและประชาชนไดรับโอกาสเขาถึงการศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียมตาม
ศักยภาพของแตละบุคคล 
  7. หนวยงานทางการศึกษาจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
  8. หนวยงานทางการศึกษาในพื้นท่ีมีระบบบริหารการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
โดยบูรณาการจัดการศึกษาและการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
  9. หนวยงานทางการศึกษามีขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท่ีมีความพรอมและ 
เปนระบบ 
  10. มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลหนวยงานทางการศึกษาอยางเปนระบบเพื่อบรรลุ
ตามเปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา 

  14.4  ประเด็นยุทธศาสตร 
  1. การยกระดับการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานชาติและมุงสูความเปนสากล 
  2. การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะ ทักษะชีวิต ตามหลักของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และวิถีชีวิตใหม (New Normal) 
  3. การพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมี
มาตรฐานวิชาชีพ 
  4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
  5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
  6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
  7. การกํากับ ติดตามและประเมินผลหนวยงานทางการศึกษาอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

  14.5  กลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 การยกระดับการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานชาติและ 
มุงสูความเปนสากล 
  1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานชาติและ 
มาตรฐานสากล 
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  2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการใหสอดคลองความ
ตองการของบริบทพื้นท่ีและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน 
  4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนรองรับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษ 
ท่ี 21 และสอดคลองสถานการณวิถีชีวิตใหม (New Normal) 
  5. สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาส่ือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการจัดการศึกษา 
ในศตวรรษท่ี 21 และวิถีชีวิตใหม (New Normal) 

   ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะ ทักษะชีวิต ตามหลักของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และวิถีชีวิตใหม 
(New Normal) 
  1. เสริมสรางศักยภาพผูเรียน ใหมีสมรรถนะ ทักษะชีวิต เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 และวิถีชีวิตใหม (New Normal) 
  2. สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ ความรู ความสามารถ 
และตามศักยภาพในแตละชวงวัย 
  3. สงเสริม สนับสนุน การสรางคุณธรรมจริยธรรม ความเปนพลเมืองและพลโลกตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีทักษะและสมรรถนะสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
  5. สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีศักยภาพและความสามารถรองรับการพัฒนา 
การทองเท่ียว เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีมาตรฐานวิชาชีพ 
  1. สงเสริมการพัฒนา ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีสมรรถนะของ 
วิชาชีพอยางตอเนื่อง 
  2. สงเสริมการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความสามารถ 
ดานภาษาและทักษะดิจิทัล 
  3. สงเสริมการพัฒนาครู และคณาจารยใหมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
แบบบูรณาการท่ีมุงเนนพหุปญญาท่ีหลากหลาย 
  4. สงเสริมการพัฒนากระบวนการนิเทศ ติดตาม การวัดผล การประเมินผล และ 
ทักษะการแนะแนว เพื่อท่ีสะทอนตอผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน 
  5. สงเสริมการสรางขวัญกําลังใจ และสรางแรงจูงใจใหครู คณาจารย และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
  1. พัฒนาและบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อ ส รางโอกาส ความเสมอภาค 
และความเทาเทียมทางการศึกษา 
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  2. สงเสริมการจัดการศึกษาทุกชวงวัย (การศึกษาตลอดชีวิต) 
  3. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
บนฐานพหุปญญา 
 4. พัฒนาใหสถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานใกลเคียงกัน 
  5. สงเสริมการจัดการศึกษาในอาชีพท่ีมีรายไดสูงท่ีสอดคลองกับบริบททองถ่ิน 

  ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
อยางยั่งยืน 
  1. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีจิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอม 
  2. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
  3. พัฒนาแหลงเรียนรูใหมีคุณภาพไดมาตรฐานและมีความยั่งยืน 
  4. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่ออนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบเพื่อเปนฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน 

  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
  1. สงเสริมการพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาแบบบูรณาการและมีสวนรวม 
ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศและความตองการในพื้นท่ี 
  2. สงเสริมการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาในพื้นท่ีใหทันตอสถานการณปจจุบัน 
  3. สงเสริมและสนับสนุนการสรางความรวมมือเพื่อ พัฒนาระบบฐานขอมูล 
ทางการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเขาถึงไดเพื่อการใชประโยชนรวมกัน 
  4. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
โดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

  ยุทธศาสตรท่ี 7 การกํากับ ติดตามและประเมินผลหนวยงานทางการศึกษาอยางเปน
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
  1. พัฒนาระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลหนวยงานทางการศึกษา 
ใหมีประสิทธิภาพ 
  2. พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการ กํากับ ติดตาม และประเมินผลหนวยงาน 
ทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
  3. พัฒนาเครื่องมือ ส่ือ และเทคโนโลยีเพื่อการกํากับ ติดตาม ประเมินผลหนวยงาน 
ทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
  14.6  ตัวช้ีวัด 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 การยกระดับการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานชาติและ 
มุงสูความเปนสากล 
  1. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนรองรับกับการเปล่ียนแปลง 
  2. อันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดานการศึกษา 
  3. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มข้ึน 
  4. คะแนน PISA ดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร(คะแนนเฉล่ีย) 
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  ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะ ทักษะชีวิต ตามหลักของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และวิถีชีวิตใหม 
(New Normal) 
  1. รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
  2. รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ 
  3. รอยละของสถานศึกษาท่ีใชกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ความเปนพลเมืองและพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึน เมื่อเทียบกับผูเรียนสามัญศึกษา 
  5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีสมรรถนะเปนท่ีพอใจ
ของสถานประกอบการเพิ่มข้ึน 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีมาตรฐานวิชาชีพ 
  1. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ในหลักสูตรท่ีคุรุสภาใหการรับรอง และผานการประเมินเพื่อตออายุใบประกอบวิชาชีพ 
  2. รอยละของผูบริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนาไดรับการพัฒนาตามเกณฑ 
ท่ีกําหนด 
  3. จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
  1. ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเขาเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานตามฐานะ 
ทางเศรษฐกิจและพื้นท่ีลดลง 
  2. รอยละของเด็กในวัยเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพเพิ่มข้ึน (จําแนกตามกลุมประเภทของความจําเปนพิเศษ) 
  3. ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนไดรับการสนับสนุนคาใชจายการศึกษา 15 ป 
  4. จํานวนปการศึกษาเฉล่ียของคนไทย อายุ 15 - 59 ป 
  5. สัดสวนเด็กและเยาวชนท่ีไดรับการสงตอและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปญญา 
  6. รอยละของกําลังแรงงานท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป 
  ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
อยางยั่งยืน 
  1. รอยละของจํานวนนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม/โครงการท่ีเกี่ยวของกับการสรางเสริม 
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
  2. รอยละของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความตระหนัก 
ในความสําคัญของการดํารงชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพิ่มข้ึน 
  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
  1. จํานวนภาคีเครือขายท่ีเขามามีสวนรวมในการจัด/พัฒนาและสงเสริมการศึกษา 
  2. รอยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
ของหนวยงาน 
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  3. จํานวนฐานขอมูลรายบุคคลดานการศึกษาของประเทศท่ีเปนปจจุบัน สามารถเช่ือมโยง 
และใชขอมูลระหวางหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
  4. จํานวนระบบฐานขอมูลกลางดานการศึกษาของประเทศท่ีทันสมัย/เปนปจจุบัน 
  ยุทธศาสตรท่ี 7 การกํากับ ติดตามและประเมินผลหนวยงานทางการศึกษาอยางเปน
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
  1. มีฐานขอมูลดานการศึกษาเพื่อใชประโยชนในการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา 
การติดตามและประเมินผล 
  2. มีกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมนิผลหนวยงานทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

15.  แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย ระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) 

 15.1  วิสัยทัศน 

   คนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรูตลอดชวงชีวิตอยางมีคุณภาพ 

รองรับยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใตฝงอาวไทย 

  15.2  พันธกิจ 

  1. พัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู คุณลักษณะและทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

  2. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีคนไทยทุกคนเขาถึงโอกาสในการศึกษา 

และเรียนรูตลอดชีวิต สรางความเสมอภาคดานการศึกษาแกผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย 

  3. พัฒนาทักษะและสมรรถนะครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ 

และมาตรฐาน 

  4. พัฒนากําลังแรงงาน ใหมีทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ ความตองการของ 

ตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ พรอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเปนพลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 

ภายใต ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 

  5. พัฒนาการจัดการศึกษาท่ีสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

  6. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับใหทันสมัย  

มีขีดสมรรถนะสูง สามารถจัดการศึกษาท่ีสอดคลองและรองรับกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก

ศตวรรษท่ี 21 

  15.3  เปาหมาย 

  1. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีดีงาม มีความเปนพลเมืองท่ีดี รักยึดมั่น ในการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริยเปนพระมุข ดํารงชีวิตอยางมีความสุข ตามหลัก

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  2. ผูเรียนมีความรู คุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สามารถพัฒนา

ศักยภาพและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
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  3. ผูเรียนทุกคนเขาถึงโอกาสในการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิต สรางความเสมอภาค ดาน

การศึกษาแกผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย 

  4. ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะตามเกณฑ

คุณภาพ และมาตรฐาน 

  5. กําลังแรงงานมีทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดงาน และ

การพัฒนาประเทศ พรอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเปนพลวัตของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ ภายใตยุคเศรษฐกิจ

และสังคม 4.0 

  6. ผูเรียนมีความตระหนักรู ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

  7. หนวยงานทางการศึกษาทุกระดับมีคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

การศึกษาท่ีทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูง สามารถจัดการศึกษาท่ีสอดคลองและรองรับกระแสการ

เปล่ียนแปลง ของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 

 15.4  ประเด็นยุทธศาสตร 

  1. พัฒนาการเรียนรู สูฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

  2. สรางความเสมอภาคลดความเหล่ือมลํ้า การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา 

  3. พัฒนาสมรรถนะ ทักษะครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพ

มาตรฐาน 

 4. ผลิตและพัฒนากําลังคน ใหมีสมรรถนะ ทักษะชีวิต เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง ใน

ศตวรรษท่ี 21 

  5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

  6. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการการจัดการศึกษา 

และการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

16.  แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2566-2570 

 16.1  วิสัยทัศน 
   เมืองเกษตรมูลคาสูง การทองเท่ียวยั่งยืน สังคมเปนสุข 

  16.2  ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัด 
   1. สินคาเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปมีมูลคาสูง 
   2. อุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียวท่ียั่งยืน 
   3. ระบบโครงขายคมนาคมและโลจิสติกสเพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัด 
   4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสูสังคมเปนสุ 
   5. ฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีมั่นคงและมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 

 16.3  ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
   ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : พัฒนาการผลิตสินคาเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อสราง
มูลคาสูง 
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    1.1 พัฒนาและยกระดับการแปรรูปอุตสาหกรรมยางพาราและปาลมน้ํามัน แบบ
ครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลคา 
    1.2 พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร 
    1.3 ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปท่ีมีมูลคาสูงเพื่อเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
    1.4 สงเสริมการปลูกแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑและยกระดับมาตรฐานสมุนไพร 
    1.5 สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
    1.6 สงเสริมการตลาดเพื่อสรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูป และ
ผลิตภัณฑเดนท่ีมีเอกลักษณ 
    ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : พัฒนาการทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐานเพื่อมุงสูความยั่งยืน 
    2.1 สงเสริมกิจกรรมและผลิตภัณฑดานการทองเท่ียว 
    2.2 บริหารจัดการแหลงทองเท่ียวใหมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มุงสูความยั่งยืน 
    2.3 พัฒนาบุคลากรดานการบริการและการทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน 
    2.4 สงเสริมอุตสาหกรรมไมซจังหวัดสุราษฎรธานี 
    2.5 เพิ่มขีดความสามารถดานการตลาดและประชาสัมพันธดานการทองเท่ียว 
   ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : พัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงเช่ือมโยงระบบโลจิสติกส 
    3.1 พัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงเพื่อเช่ือมโยงระบบโลจิสติกสในพื้นท่ี 
    3.2 สงเสริมและพัฒนาเพื่อเปนศูนยกระจายสินคา 
   ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 : เสริมสรางพลังทางสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี 
    4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและสรางความมั่นคงในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
    4.2 ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัย 
    4.3 พัฒนาการเรียนรูของเด็กและเยาวชนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 
    4.4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสาธารณสุข 
    4.5 สงเสริมบริการสุขภาพดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกรองรับ
เมืองสมุนไพร 
    4.6 ขับเคล่ือนสังคมดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูจังหวัดคุณธรรม 
    4.7 สงเสริมและสนับสนุนการเปนศูนยกลางดานเทคโนโลยีสูเมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) 
   ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพื่อเปนฐาน
การพัฒนาอยางยั่งยืน 
    5.1 สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมอยางถูกวิธี 
    5.2 เสริมสรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพ 
    5.3 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย 
    5.4 ยกระดับการเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
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17.  การวิเคราะหสภาพแวดลอมการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี 

  จากการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หองประชุมช้ัน 3 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สุราษฎรธานี  อํ าเภอ เมื อง สุราษฎรธานี  จังหวัด สุราษฎรธานี  และทางออนไลน 
ผานระบบโปรแกรม Zoom โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัดในทุกดาน ภายใตการบูรณาการภารกิจงานดานการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของการมี 
สวนรวมจากทุกภาคสวนและผูมีสวนไดสวนเสีย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีไดนํามา
จัดทําเปนผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสุราษฎรธานี เปนการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในเปนการกําหนดจุดแข็ง จุดออน และการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอกเปนการกําหนดโอกาส อุปสรรค ไดผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมการพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัดสุราษฎรธานี ดังนี้ 

  17.1  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในเปนการกําหนดจุดแข็ง จุดออน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1.  ภาคีเครือขายดานการศึกษามีสวนรวมมากข้ึน
ในการขับเคล่ือน เขมแข็ง 
2.  มีระบบการศึกษาท่ีสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต 
ครอบคลุมทุกชวงวัย 
3.  มีแหลงเรียนรูชุมชนท่ีหลากหลายในเชิงเศรษฐกิจ 
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา กีฬา ประวัติศาสตร และ
ภูมิปญญาทองถ่ินในหลากหลายสาขาวิชา 
4.  มีจํานวนโรงเรียนจํานวนมากทําใหเกิดการแขงขัน
เชิงคุณภาพ 
5.  ระบบโครงสรางการบริหารการศึกษาบูรณาการ
งานไดอยางครอบคลุม 
6.  บุคลากรมีความรูความสามารถ มีประสบการณ 
มีความพรอม 
7.  บุคลากรทางการศึกษามีความเขมแข็ง  
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
8.  ผูปกครองสวนใหญใหความรวมมือและใสใจ
ในการพัฒนาการศึกษาของบุตรหลาน 
9.  มีหลักสูตรพุทธทาสศึกษา/หลักสูตรท่ีเช่ือมโยง
ระหวางอาชีวศึกษาและสามัญ 
10.  เปนจังหวัดท่ีมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  
ดานการเกษตร ดานประมง และการทองเท่ียวท่ีเอื้อ
ตอการพัฒนา มีแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายนาสนใจ   

1.  นโยบายเปล่ียนแปลงไปตามผูบริหาร 
2.  ความพรอมของสถานศึกษาแตกตางกัน 
3.  หลักสูตรในโรงเรียนไมตอบโจทยพื้นท่ีชัดเจน 
(ไมไดมุงเนนพัฒนาผูเรียนตามสมรรถนะ) 
4.  รายวิชาท่ีเปดสอนกับความตองการ/อาชีพใน
อนาคตยังไมสอดคลองกัน 
5.  การจัดการศึกษายังขาดการพัฒนาผูเรียนท่ีมี
ความเปนเลิศในแตละดานอยางชัดเจน 
6.  กองทุนการศึกษาและงบประมาณไมเพียงพอ 
7.  ขาดความรวมมือในภาคสวนตาง ๆ หรือ 
หนวยงานหลักท่ีทําหนาท่ีในการประสานงาน 
8.  ยังมีผูเรียนท่ีดอยโอกาสหรือกลุมเปราะบาง 
9.  บุคลากรสายสนับสนุนดานการศึกษา 
ไมเพียงพอ ครูยังตองทําหนาท่ีงานธุรการ 
10.  สัดสวนในการศึกษาตอในสายอาชีพมีจํานวนนอย 
11.  โรงเรียนขนาดเล็กมีจํานวนมาก 
12.  ครูผูสอนไมไดสอนตรงตามวุฒิการศึกษาท่ีจบ 
13.  ภาวะถดถอยของพฤติกรรมการทํางานของ
บุคลากร เนื่องจากสถานการณโควิด-19 
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  17.2  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเปนการกําหนดโอกาส อุปสรรค  
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1.  ความเจริญทางดานเทคโนโลยี มีผลตอ 
การพัฒนาการศึกษา 
2.  ทักษะการใชเทคโนโลยีท่ีเพิ่มข้ึนในสถานการณ
การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 19 
3.  ไดรับการสนับสนุนดานการศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษา ภาคธุรกิจและเอกชน 
4.  ผูนําระดับสูงของจังหวัดสุราษฎรธานี ใสใจ 
และเอาใจใสเรื่องการศึกษาในพื้นท่ี 
5.  นโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ 
ตอบโจทยพื้นท่ี 
6.  นโยบายของรัฐบาลใหความสําคัญกับการ
อนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมากข้ึน 
สงผลใหเกิดความรวมมือระหวางทองถ่ินมากข้ึน 
7.  มีผูประกอบการ บริษัท หางราน หนวยงาน
รัฐ ท่ีรองรับผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางาน 

1.  ความเหล่ือมลํ้าในการเขาถึงการเรียนแบบ
ออนไลน 
2.  การปฏิรูปการศึกษาท่ีลาชา ไมมีแนวทาง

ชัดเจนในสถานการณโรคอุบัติใหม  

3.  ขาดการติดตามอยางตอเนื่องในการ

ดําเนินงานตามนโยบายของตนสังกัด 

4.  การไมเทาทันกับการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี

ในโลกท่ีพลิกผัน ทําใหงานท่ีทําทําแบบเดิม แต

หวังผลลัพธใหม ๆ 

5.  ครูในโรงเรียนไมใชในชุมชน/ทองถ่ิน 

 



 

 

 

 

 

 

สวนที่ สวนที่ สวนที่ 333   
สาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษา

จังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
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  การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2566 – 2570) ไดศึกษาวิเคราะห
ทบทวนบริบทท่ีเกี่ยวของ ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงตามสถานการณระดับประเทศ ประกอบดวย 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ (ราง) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2566-2570 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง
แหงชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) แถลงตอรัฐสภา เมื่อวันท่ี 
25 กรกฎาคม 2562 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
แผนการศึกษาแห งชาติ พ .ศ. 2560-2579  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) และ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 
2566-2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เปนกรอบแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2566 – 2570) ดังนี้ 

3.1  วิสัยทัศน 
จัดการศึกษาท่ีมุงเนนใหผูเรียนทุกชวงวัยเปนคนดี  มีโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม 

และมีสมรรถนะท่ีจําเปนรองรับการเปล่ียนแปลงในโลกอนาคต 

3.2  พันธกิจ 
1. พัฒนาศักยภาพผูเรียนทุกชวงวัยใหเขาถึงโอกาสทางการศึกษา และเรียนรูตลอดชีวิต 

อยางท่ัวถึงเทาเทียม ใหผูเรียนมีคุณภาพและทักษะท่ีจําเปนสําหรับโลกในศตวรรษท่ี 21  
2. พัฒนาหลักสูตรเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะท่ีจําเปนในโลกในศตวรรษท่ี 21  
3. พัฒนาศักยภาพผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนขุมทรัพยทางปญญาของสังคม 
4. ยกระดับการบริหารจัดการ สงเสริมสนับสนุนใหหนวยงานทางการศึกษาบริหารจัดการ 

เชิงบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ 
5. การสรางภาคีเครือขายและพัฒนาความรวมมือกับทุกภาคสวนท้ังในและตางประเทศ 

เพื่อการวางแผน การพัฒนา การแกไขปญหาและยกระดับสูพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
สุราษฎรธานี 

3.3  เปาประสงครวม 
1. ผูเรียนเปนคนดีมีความเปนเลิศทางวิชาการ มีสมรรถนะท่ีจําเปนในโลกอนาคต  
2. ผูพิการและผูดอยโอกาสไดรับโอกาสเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพไดอยางเทาเทียม  

และมีคุณภาพ 
3. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะดานภาษา เทคโนโลยีดิจิทัล อยางเหมาะสม 

ในการสรางสรรคนวัตกรรมสูความเปนครูมืออาชีพ 
4.   หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสงเสริมใหผูเรียน 

มีสมรรถนะท่ีจําเปนในโลกในศตวรรษท่ี 21  
5.   มีระบบ และกลไกท่ีเปนเลิศในการบริหารจัดการศึกษาอยางมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย 

 สวนที่ 3 สาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษา 

จังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
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3.4  ประเด็นยุทธศาสตร  
1. สรางโอกาสทางการศึกษาใหพลเมืองจังหวัดสุราษฎรธานีเขาถึงการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
2. พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ มีความสามารถในการแขงขันมีคุณลักษณะศตวรรษท่ี 21 
3. ผูบริหาร และการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะของครูยุคใหม  

เปนแบบอยางท่ีดี มีจิตวิญญาณของความเปนครู 
4. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหผูเรียนมีสมรรถนะท่ีจําเปนในโลกในศตวรรษท่ี 21 และ

สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
5. สรางระบบ และกลไกการบริหารจัดการศึกษาดวยการมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย 

อยางมีประสิทธิภาพ 
6. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ 
7. การจัดการศึกษาเพื่อการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

3.5  เปาประสงคภายใตประเด็นยุทธศาสตร 
1. ผูพิการและผูดอยโอกาสไดรับโอกาสความเสมอภาคเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

ท่ีหลากหลาย 
2. ผูเรียนทุกชวงวัยมีพัฒนาการ สมรรถนะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรูและถายทอด

ความรูสูผูเรียนดานวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต และการแขงขันมากข้ึน 
3. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี มีศักยภาพเพื่อสรางนวัตกรรม

การจัดการเรียนรูในการขับเคล่ือนสูการพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใตมากข้ึน 
4. การบริหารจัดการศึกษาดวยนวัตกรรมเชิงระบบแบบบูรณาการรวมกับภาคีเครือขายเชิงพื้นท่ี

ในจังหวัดสุราษฎรธานีมีการขับเคล่ือนท่ีเปนรูปธรรมและเขมแข็ง 
5. ผูเรียนมีจิตสํานึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และจิตอาสาตามหลักการทรงงาน และ

แนวพระราชดําริในการปฏิบัติงานและดําเนินชีวิต 
6. ผูเรียนมีความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของทะเล พรอมเขามารวมปกปอง อนุรักษ 

และใชประโยชนอยางเห็นคุณคาของส่ิงแวดลอมไทย 

3.6  กลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร 
1. เสริมสรางโอกาสความเสมอภาคเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา  
2. พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยในการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรูและ

ถายทอดความรูสูผูเรียนดานวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต และการแขงขัน 
3. พัฒนาศักยภาพผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อสรางนวัตกรรม

การจัดการเรียนรูในการขับเคล่ือนสูการพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต 
4. ขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษาดวยนวัตกรรมเชิงระบบแบบบูรณาการรวมกับภาคีเครือขาย

เชิงพื้นท่ีในจังหวัดสุราษฎรธานี 
5. ปลูกฝงผูเรียนใหมีจิตสํานึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและจิตอาสาตามหลักการทรงงาน 

และแนวพระราชดําริในการปฏิบัติงานและดําเนินชีวิต 
6. สรางการตระหนักรูใหผูเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
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3.7  ตัวช้ีวัดภายใตประเด็นยุทธศาสตร 
1. รอยละ 70 ของผูพิการและผูดอยโอกาสท่ีไดรับการสงเสริมอาชีพ  

2. รอยละ 30 ผูพิการและผูดอยโอกาสไดรับการสนับสนุนเงินทุนสําหรับการศึกษาตอและ

ประกอบอาชีพ 

3. รอยละ 100 ของหนวยงานทางการศึกษาข้ันพื้นฐานมีและใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

4. รอยละ 100 ของหนวยงานทางการศึกษาข้ันพื้นฐานมีการสงเสริมการแนะแนว 

ดานการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ  

5. ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมเปดบานการศึกษา (Open house) พัฒนาผูเรียน 

ทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ มีความสามารถในการแขงขันมีคุณลักษณะศตวรรษท่ี 21 

6. จํานวนฐานขอมูลอาชีพและสมรรถนะของแตละอาชีพ 

7. รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนทุกชวงวัยเพื่อสราง

ความสามารถทางการแขงขัน 

8. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มศักยภาพ ดานทักษะ

วิชาอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มสมรรถนะการเรยีนรูของผูเรียน จํานวน 150 คน 

9. รอยละ 80 ของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผานการพัฒนาศักยภาพ  มีความรู 

ทักษะและอาชีพเพื่อการจัดการเรียนรูในการขับเคล่ือนสูการพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคใต 
10. หนวยงานทางการศึกษามีนวัตกรรมเชิงระบบในการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพไดรับ

การประเมินในระดับดีข้ึนไป 
11. จัดเวทีเสวนา และนําเสนอผลงานนวัตกรรมเชิงระบบ อยางนอย 1 ครั้ง 
12. มีภาคีเครือขายทางการศึกษาในพื้นท่ีจากทุกภาคสวนท่ีเขมแข็ง 
13. รอยละของทุกคนท่ีมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
14. รอยละของทุกคนสามารถปฏิบัติจิตอาสาตามหลักการทรงงาน และแนวพระราชดําริในการ

ปฏิบัติงานและดําเนินชีวิต 

15. รอยละของผูเขารวมโครงการท่ีมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับทะเล และผลประโยชน
ของชาติทางทะเลและสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  

16. รอยละของผูเขารวมโครงการเห็นคุณคาของทะเลไทยและสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
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3.8  รายละเอียดกลยุทธ มาตรการและแนวทางตามประเด็นยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 
1. สรางโอกาสทางการศึกษาใหพลเมืองจังหวัดสุราษฎรธานีเขาถึงการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการและกิจกรรม 

ผูพิการและ
ผูดอยโอกาสไดรับ
โอกาสความเสมอ
ภาคเพื่อลดความ
เหล่ือมลํ้าทางการ
ศึกษาท่ี
หลากหลาย 

เสริมสราง
โอกาสความ
เสมอภาคเพื่อ
ลดความ
เหล่ือมลํ้า
ทางการศึกษา  

1.  รอยละ 70 ของผู
พิการและผูดอยโอกาส 
ท่ีไดรับการสงเสริมอาชีพ  
2.  รอยละ 30 ผูพิการ
และผูดอยโอกาสไดรับ
การสนับสนุนเงินทุน
สําหรับการศึกษาตอ 
และประกอบอาชีพ 
3.  รอยละ 100 ของ
หนวยงานทางการศึกษา
ข้ันพื้นฐานมีและ 
ใชระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
4.  รอยละ 100 ของ
หนวยงานทางการศึกษา
ข้ันพื้นฐานมีการสงเสริม
การแนะแนวดานการศึกษาตอ 
และการประกอบอาชีพ  
5.  ระดับความสําเร็จ
ของการจัดกิจกรรม 
เปดบานการศึกษา 
(Open house) 

โครงการเสริมสรางโอกาส 
ความเสมอภาคเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
ประกอบดวย 5 กิจกรรม ดังนี้ 
1.  สงเสริมอาชีพสําหรับผูพิการ
และผูดอยโอกาส โดยเชิญวิทยากร
จากสถาบันอาชีวศึกษามาสอน
วิชาชีพใหกับนักเรียน 
2.  จัดหาแหลงเงินทุนสนับสนุน
การศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส 
จากหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
3.  สงเสริมระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน โดยลงพื้นท่ีเยี่ยมบาน
นักเรียนและติดตามนักเรียน 
ท่ีหลุดจากระบบการศึกษา  
กลับเขาสูระบบการศึกษา 
4.  สงเสริมการแนะแนวดานการศึกษา
ตอ และการประกอบอาชีพ โดยจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัด 
สุราษฎรธานี 
5.  สงเสริมการจัดกิจกรรมเปด
บานการศึกษา (Open house) 
โดยประสานสถาบันอุดมศึกษา และ
สถาบันอาชีวศึกษาในพื้นท่ี มารวม
จัดบูธ นําเสนอหลักสูตรการศึกษา 
ในสาขาวิชาตาง ๆ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 และ 4 
2. พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ มีความสามารถในการแขงขันมีคุณลักษณะศตวรรษท่ี 21 

4. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหผูเรียนมีสมรรถนะท่ีจําเปนในโลกในศตวรรษท่ี 21  
และสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการและกิจกรรม 

ผูเรียนทุกชวงวัย 
มีพัฒนาการ 
สมรรถนะ  
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ 
ในการเรียนรูและ
ถายทอดความรู 
สูผูเรียนดาน
วิชาการ วิชาชีพ 
ทักษะชีวิต และ
การแขงขัน 
มากข้ึน 
 

พัฒนาผูเรียน
ทุกชวงวัย 
ในการพัฒนา
สมรรถนะ 
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ
ในการเรียนรู
และถายทอด
ความรูสู
ผูเรียนดาน
วิชาการ 
วิชาชีพ  
ทักษะชีวิต 
และการ
แขงขัน 
 

1.  จํานวนฐานขอมูล
อาชีพและสมรรถนะของ
แตละอาชีพ 
2.  รอยละ 100 ของ
สถานศึกษาท่ีเขารวม
โครงการ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน
ทุกชวงวัยเพื่อสรางความสามารถ
ทางการแขงขัน ประกอบดวย  
4 กิจกรรม ดังนี้ 
1.  สํารวจสภาพปญหาความ
ตองการจําเปนในการเรียนรูและ
การถายทอดความรูสูผูเรียนดาน
วิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต และ
การแขงขัน 
2.  จัดอบรมใหความรูการถายทอด
ทักษะดานวิชาการ วิชาชีพ ทักษะ
ชีวิต และการแขงขัน 
3.  นิเทศ ติดตาม การจัดการ
เรียนรูของสถานศึกษา 
4.  จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูและ
เผยแพรมีผลิตภัณฑท่ีเปน Best 
Practices ท่ีเกิดจากการจัดการ
เรียนรูดานวิชาการ วชิาชีพ  
ทักษะชีวิต และการแขงขัน  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 
3. ผูบริหารและการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะของครูยุคใหม  

เปนแบบอยางท่ีดีมีจิตวิญญาณของความเปนครู 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการและกิจกรรม 

ผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาจังหวัด 
สุราษฎรธานี  
มีศักยภาพเพื่อ
สรางนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู
ในการขับเคล่ือน 
สูการพัฒนาพื้นท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใตมากข้ึน 
 

พัฒนา
ศักยภาพ 
ผูบริหาร ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
จังหวัด 
สุราษฎรธานี  
เพื่อสราง
นวัตกรรม 
การจัดการ
เรียนรูในการ
ขับเคล่ือนสู 
การพัฒนา
พื้นท่ีระเบียง
เศรษฐกิจ
ภาคใต 
 

1.  ผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ไดรับการพัฒนาทักษะ
เพื่อเพิ่มศักยภาพ ดาน
ทักษะวิชาอาชีพและ
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะการเรียนรูของ
ผูเรียน จํานวน  
150 คน 
2.  รอยละ 80 ของ
ผูบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีผานการ
พัฒนาศักยภาพ   
มีความรู ทักษะและ
อาชีพเพื่อการจัดการ
เรียนรูในการขับเคล่ือน 
สูการพัฒนาพื้นท่ีระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต 
 
 
 
 
  
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจังหวัด 
สุราษฎรธานีเพือ่สรางนวัตกรรม
การจัดการเรียนรูในการ
ขับเคลื่อนสูการพัฒนาพื้นท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต  
มีกิจกรรมท่ีสําคัญของโครงการ คือ 
ฝกอบรมใหความรูในการพัฒนา
สมรรถนะดานการจัดการเรียนรู 
ทักษะอาชีพ การใชเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการเรียนรูสําหรับการ
พัฒนาสมรรถนะของผูเรียนในการ
ขับเคล่ือนสูการเปนพื้นท่ีระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 
5. สรางระบบ และกลไกการบริหารจัดการศึกษาดวยการมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย 

อยางมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการและกิจกรรม 

การบริหารจัด
การศึกษาดวย
นวัตกรรมเชิงระบบ
แบบบูรณาการ
รวมกับภาคี
เครือขายเชิงพื้นท่ี
ในจังหวัด 
สุราษฎรธานี 
มีการขับเคล่ือน 
ท่ีเปนรูปธรรมและ
เขมแข็ง 
 

ขับเคล่ือน 
การบริหารจัด
การศึกษาดวย
นวัตกรรม 
เชิงระบบแบบ
บูรณาการ
รวมกับภาคี
เครือขาย 
เชิงพื้นท่ี 
ในจังหวัด 
สุราษฎรธานี  

1.  หนวยงานทางการ
ศึกษามีนวัตกรรม 
เชิงระบบในการบริหาร
จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ไดรับการประเมิน 
ในระดับดีข้ึน 
2.  จัดเวทีเสวนา และ
นําเสนอผลงาน
นวัตกรรมเชิงระบบ  
อยางนอย 1 ครั้ง 
3.  มีภาคีเครือขาย 
ทางการศึกษาในพื้นท่ี
จากทุกภาคสวนท่ี
เขมแข็ง 
 
 
 
 

โครงการการขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการศึกษาดวยนวัตกรรม 
เชิงระบบแบบบูรณาการรวมกับ
ภาคีเครือขายเชิงพื้นท่ีในจังหวัด 
สุราษฎรธานี ประกอบดวย 4 
กิจกรรม ดังนี ้ 
1.  ข้ันวางแผนการดําเนินงาน 
     1.1  วางแผนการพัฒนานวัตกรรม
เชิงระบบในการบริหารจัดการศึกษา
ของหนวยงานทางการศึกษา โดย
บูรณาการการทํางานรวมกับภาคี
เครอืขายเชิงพื้นท่ีในทุกภาคสวน 
     1.2  วางแผนการจัดเวทีเสวนา
ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา 
เชิงพื้นท่ี และจัดแสดงผลงาน
นวัตกรรมเชิงระบบในระดับจังหวัด 
2.  ข้ันการดําเนินงาน 
     2.1  นิเทศ กํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานการพัฒนานวัตกรรมเชิง
ระบบของหนวยงาน 
     2.2  จัดเวทีเสวนา แลกเปล่ียน
ความรูดานการบริหารจัดการศึกษา 
เชิงพื้นท่ี และเผยแพรผลงาน
นวัตกรรมเชิงระบบการบริหาร 
จัดการศึกษา 
3.  ข้ันตรวจสอบ สะทอนผล 
การดําเนินงานการพัฒนา
นวัตกรรมเชิงระบบของหนวยงาน
รวมกับภาคีเครือขาย เพื่อการ
ปรับปรุง แกไข และพัฒนา 
4.  ข้ันสรุป สรุปผลการดําเนินงาน 
การพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบของ
หนวยงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 
6. การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศ 

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการและกิจกรรม 

ผูเรียนมีจิตสํานึก
รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 
และจิตอาสาตาม
หลักการทรงงานและ
แนวพระราชดําร ิ
ในการปฏิบัติงาน
และดําเนินชีวิต 
 

ปลูกฝงผูเรียน
ใหมีจิตสํานึก 
รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 
และจิตอาสา
ตามหลักการ
ทรงงาน และ
แนวพระราชดําริ
ในการปฏิบัติงาน
และดําเนินชีวิต 
 

1. รอยละของทุกคน 
มีความรูความเขาใจ 
ท่ีถูกตองเกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย  
2. รอยละของทุกคน 
สามารถปฏิบัติจิตอาสา
ตามหลักการทรงงาน 
และแนวพระราชดําร ิ
ในการปฏิบัติงาน 
และดําเนินชีวิต 

โครงการพัฒนาจิตอาสาในวัยใส 
ประกอบดวย 2 กิจกรรม ดังนี้ 
1.  ใหความรูความเขาใจท่ีถูกตอง
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 
2.  ฝกปฏิบัติจิตอาสาตาม
หลักการทรงงาน และแนว
พระราชดําริในการปฏิบัติงาน 
และดําเนินชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 
7. การจัดการศึกษาเพื่อการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการและกิจกรรม 

ผูเรียนมีความ
เขาใจ และ
ตระหนักถึง
ความสําคัญ 
ของทะเล พรอม
เขามารวมปกปอง 
อนุรักษ และใช
ประโยชนอยาง
เห็นคุณคาของ
ส่ิงแวดลอมไทย 

สรางการ
ตระหนักรูให
ผูเรียนพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 

1. รอยละของผูเขารวม
โครงการท่ีมีความรู
ความเขาใจท่ีถูกตอง
เกี่ยวกับทะเล และ
ผลประโยชนของชาติ
ทางทะเลและสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 
2. รอยละของผูเขารวม
โครงการเห็นคุณคาของ
ทะเลไทยและสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

โครงการตนกลาแหงการตระหนักรู
สูการพัฒนาคุณภาพชีวิตเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม มีกิจกรรม 
ท่ีสําคัญของโครงการ คือ คาย
อนุรักษทรัพยากรทางทะเล และ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
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สวนที่ สวนที่ สวนที่ 444   
งาน/โครงการและงบประมาณตามประเด็น 

ยุทธศาสตรแผนพัฒนาการศึกษา 

จังหวัดสุราษฎรธานี  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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4.1 สรุปภาพรวม 
งาน/โครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

 

ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ 
งบประมาณ (หนวย : บาท) 

2566 2567 2568 2569 2570 รวมท้ังสิ้น 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 17,550,000 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางโอกาสทางการศึกษาใหพลเมือง
จังหวัดสุราษฎรธานีเขาถึงการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 3,750,000 

โครงการเสริมสรางโอกาสความเสมอภาคเพื่อลด 
ความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 3,750,000 

 

สวนที่ 4 งาน/โครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรแผนพัฒนาการศึกษา

จังหวัดสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ 
งบประมาณ (หนวย : บาท) 

2566 2567 2568 2569 2570 รวมท้ังสิ้น 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ 
มีความสามารถในการแขงขันมีคุณลักษณะศตวรรษท่ี 21 
และยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
ใหผูเรียนมีสมรรถนะท่ีจําเปนในโลกในศตวรรษท่ี 21 
และสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000 

โครงการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนทุกชวงวัยเพื่อสราง
ความสามารถทางการแขงขัน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให
มีสมรรถนะของครูยุคใหม เปนแบบอยางท่ีดี  
มีจิตวิญญาณของความเปนครู 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 3,750,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดสุราษฎรธานีเพื่อสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู 
ในการขับเคล่ือนสูการพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 3,750,000 
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ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ 
งบประมาณ (หนวย : บาท) 

2566 2567 2568 2569 2570 รวมท้ังสิ้น 

ยุทธศาสตรท่ี 5 สรางระบบ และกลไกการบริหารจัด
การศึกษาดวยการมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย 
อยางมีประสิทธิภาพ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

โครงการการขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษาดวย
นวัตกรรมเชิงระบบแบบบูรณาการรวมกับภาคีเครือขาย 
เชิงพื้นท่ีในจังหวัดสุราษฎรธานี 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5,000,000 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของ
สังคมและประเทศ 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 2,250,000 

โครงการพัฒนาจิตอาสาในวัยใส 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 2,250,000 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การจัดการศึกษาเพื่อการสรางเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

โครงการตนกลาแหงการตระหนักรูสูการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 
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4.2 งาน/โครงการและงบประมาณจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

งาน/โครงการ/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงคของโครงการ 
เปาหมาย

ของ
โครงการ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

งบประมาณ (หนวย : ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

สอดคลอง 

2566 2567 2568 2569 2570 

ยุท
ธศ

าส
ตร

ชา
ติ 

20
 ป

 

แผ
นพ

ัฒ
นา

ฯ 
ฉบั

บท
ี่ 1

3 

ยุท
ธศ

าส
ตร

กร
ะท

รว
ง 

ศึก
ษา

ธิก
าร

 

4.2.1  ยุทธศาสตรที่ 1 สรางโอกาสทางการศึกษาใหพลเมืองจังหวัดสุราษฎรธานีเขาถึงการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

โครงการ
เสริมสรางโอกาส
ความเสมอภาค
เพ่ือลดความ 
เหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา 

1. เพ่ือสงเสริมอาชีพสําหรับ 
ผูพิการและผูดอยโอกาส 
2. เพ่ือจัดหาแหลงเงินทุน
สนับสนุนการศึกษาสําหรับ
ผูดอยโอกาส 
3. เพ่ือสงเสริมระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
4. เพ่ือสงเสริมการแนะแนว 
ดานการศึกษาตอ และการ
ประกอบอาชีพ  
5. เพ่ือสงเสริมการจัดกิจกรรม
เปดบานการศึกษา 
(Open house) 

สถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 
ในจังหวัด 
สุราษฎรธานี 

1. รอยละ 70 ของผูพิการและ
ผูดอยโอกาสท่ีไดรับ 
การสงเสริมอาชีพ  
2. รอยละ 30 ผูพิการและ
ผูดอยโอกาสไดรับการสนับสนุน
เงินทุนสําหรับการศึกษาตอ 
และประกอบอาชีพ 
3. รอยละ 100 ของหนวยงาน
ทางการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานมีและใชระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
4. รอยละ 100 ของหนวยงาน
ทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มีการสงเสริมการแนะแนว 

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 สนง. 
ศธจ.สฎ. 

4 9 4 
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งาน/โครงการ/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงคของโครงการ 
เปาหมาย

ของ
โครงการ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

งบประมาณ (หนวย : ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

สอดคลอง 

2566 2567 2568 2569 2570 

ยุท
ธศ

าส
ตร

ชา
ติ 

20
 ป

 

แผ
นพ

ัฒ
นา

ฯ 
ฉบั

บท
ี่ 1

3 

ยุท
ธศ

าส
ตร

กร
ะท

รว
ง 

ศึก
ษา

ธิก
าร

 

ดานการศึกษาตอ และการ
ประกอบอาชีพ  
5. ระดับความสําเร็จของการจัด
กิจกรรมเปดบานการศึกษา 
(Open house) 
 

4.2.2  ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพมีความสามารถในการแขงขันมีคุณลักษณะศตวรรษที่ 21 และ 
        ยุทธศาสตรที่ 4 พฒันาและปรับปรุงหลักสูตรใหผูเรียนมีสมรรถนะที่จําเปนในโลกในศตวรรษที่ 21 และสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

โครงการพัฒนา
สมรรถนะผูเรียน
ทุกชวงวัยเพ่ือ
สรางความ 
สามารถ 
ทางการแขงขัน 

1. พัฒนาบุคลากรดานการศึกษา
ใหมีความรู ความสามารถเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการ
เรียนรูและถายทอดความรูสู
ผูเรียนดานวิชาการ วิชาชีพ 
ทักษะชีวิต และการแขงขัน 
2. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาใหนักเรียนมีสรรถนะ 

สถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 
ในจังหวัด 
สุราษฎรธานี 

1. จํานวนฐานขอมูลอาชีพและ
สมรรถนะของแตละอาชีพ 
2. รอยละ 100 ของสถานศึกษา
ท่ีเขารวมโครงการ 

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 สนง. 
ศธจ.สฎ. 

2 8 2 

93 



94 

 

งาน/โครงการ/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงคของโครงการ 
เปาหมาย

ของ
โครงการ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

งบประมาณ (หนวย : ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

สอดคลอง 

2566 2567 2568 2569 2570 

ยุท
ธศ

าส
ตร

ชา
ติ 

20
 ป

 

แผ
นพ

ัฒ
นา

ฯ 
ฉบั

บท
ี่ 1

3 

ยุท
ธศ

าส
ตร

กร
ะท

รว
ง 

ศึก
ษา

ธิก
าร

 

 ในการเรียนรูดานวิชาการ วิชาชีพ 
ทักษะชีวิต และการแขงขัน  
3. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูและมีผลิตภัณฑ
ท่ีเปน Best Practices ท่ีเกิด
จากการจัดการเรียนรูดาน
วิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต 
และการแขงขัน 

           

4.2.3  ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะของครูยุคใหม เปนแบบอยางที่ดี มีจิตวิญญาณของความเปนครู 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาจังหวัด 
สุราษฎรธานี 
เพ่ือสราง
นวัตกรรม 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจังหวัด
สุราษฎรธานีเพ่ือสราง
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู 
ในการขับเคลื่อนสูการพัฒนา
พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต 

ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาใน
พ้ืนท่ี
จังหวัด 
สุราษฎรธานี 

1. ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา ไดรับการพัฒนาทักษะ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ดานทักษะ
วิชาอาชีพและเทคโนโลยี 
เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการเรียนรู
ของผูเรียน จํานวน 150 คน 
2. รอยละ 80 ของครูและ

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 สถาบัน
พัฒนาฝมือ
แรงงาน 11
สุราษฎรธานี 

3 12 3 
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งาน/โครงการ/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงคของโครงการ 
เปาหมาย

ของ
โครงการ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

งบประมาณ (หนวย : ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

สอดคลอง 

2566 2567 2568 2569 2570 

ยุท
ธศ

าส
ตร
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ติ 
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การจัดการ
เรียนรูในการ
ขับเคลื่อนสู 
การพัฒนาพ้ืนท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต 

บุคลากรทางการศึกษาท่ีผาน
การพัฒนาศักยภาพ มีความรู 
ทักษะและอาชีพเพ่ือการจัดการ
เรียนรูในการขับเคลื่อนสูการ
พัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต 

4.2.4  ยุทธศาสตรที่ 5 สรางระบบ และกลไกการบริหารจัดการศึกษาดวยการมีสวนรวมจากภาคีเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ 

โครงการการ
ขับเคลื่อน 
การบริหาร 
จัดการศึกษา 
ดวยนวัตกรรม
เชิงระบบแบบ
บูรณาการ
รวมกับภาคี
เครือขายเชิงพ้ืนท่ี
ในจังหวัด 
สุราษฎรธานี 

1. เพ่ือขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการศึกษาดวยนวัตกรรม 
เชิงระบบแบบบูรณาการ
รวมกับภาคีเครือขายเชิงพ้ืนท่ี
ใหมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือสนับสนุน สงเสริม และ
ขยายผลดานการบริหารจัด
การศึกษาดวยนวัตกรรม 
เชิงระบบแบบบูรณาการ
รวมกับภาคีเครือขายเชิงพ้ืนท่ี
ในระดับสถานศึกษา 

หนวยงาน
ทางการศึกษา 
ในจังหวัด 
สุราษฎรธานี 
(ศธจ.,สพม. 
ชพ., สพป.
1-3, สศศ., 
สอศ, กศน.
และสช.) 

1. หนวยงานทางการศึกษา 
มีนวัตกรรมเชิงระบบในการ
บริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ไดรับการประเมินในระดับดีข้ึน 
2. จัดเวทีเสวนา และนําเสนอ
ผลงานนวัตกรรมเชิงระบบ  
อยางนอย 1 ครั้ง 
3. มีภาคีเครือขายทาง
การศึกษาในพ้ืนท่ีจากทุกภาค
สวนท่ีเขมแข็ง 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 สนง. 
ศธจ.สฎ. 

6 13 6 
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งาน/โครงการ/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงคของโครงการ 
เปาหมาย

ของ
โครงการ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

งบประมาณ (หนวย : ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

สอดคลอง 

2566 2567 2568 2569 2570 

ยทุ
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ชา
ติ 
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4.2.5  ยุทธศาสตรที่ 6 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศ 

โครงการพัฒนา
จิตอาสาในวัยใส 

1. เพ่ือปลูกจิตสํานึกรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย 
2. เพ่ือสงเสริมการเรียนรู
หลักการทรงงาน และแนว
พระราชดําริ ใหผูเขารวม
โครงการสามารถประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิต 

นักเรียน 
มัธยมฯ 
ปท่ี 3 ของ
สถานศึกษา
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
จังหวัด 
สุราษฎรธานี 
จํานวน  
360 คน 

1. รอยละของทุกคนมีความรู
ความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับ
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย  
2. รอยละของทุกคนสามารถ
ปฏิบัติจิตอาสาตามหลักการ 
ทรงงาน และแนวพระราชดําริ
ในการปฏิบัติงานและดําเนิน
ชีวิต 

0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 สนง. 
ศธจ.สฎ. 

1 12 1 
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งาน/โครงการ/
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงคของโครงการ 
เปาหมาย

ของ
โครงการ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

งบประมาณ (หนวย : ลานบาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

สอดคลอง 

2566 2567 2568 2569 2570 

ยุท
ธศ
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ตร
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ติ 
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4.2.6  ยุทธศาสตรที่ 7 การจัดการศึกษาเพื่อการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

โครงการตนกลา
แหงการตระหนัก
รูสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเปน
มิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

เพ่ือใหคนไทยเขาใจ และ
ตระหนักถึงความสําคัญของ
ทะเล พรอมเขามารวมปกปอง 
อนุรักษ และใชประโยชน 
อยางเห็นคุณคาของ
สิ่งแวดลอมไทย 

นักเรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษา
และระดับชั้น
มัธยมศึกษา
/ระดับปวช.
ของสถาน 
ศึกษาภาครัฐ 
และภาคเอกชน 
จังหวัด 
สุราษฎรธานี 
จํานวน 
250 คน 

1. รอยละของผูเขารวมโครงการ
ท่ีมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง
เกี่ยวกับทะเล และผลประโยชน
ของชาติทางทะเลและ 
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
2. รอยละของผูเขารวมโครงการ
เห็นคุณคาของทะเลไทยและ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 สนง. 
ศธจ.สฎ. 

5 11 5 
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สวนที่ สวนที่ สวนที่ 555   
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา 

ไปสูการปฏิบัติ  
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 การนําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2566 – 2570) ไปสูการปฏิบัติจําเปน
จะตองอาศัยปจจัยสนับสนุนและแนวทางการดําเนินการท่ีชัดเจนการดําเนินงานโครงการตางๆ  
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว ดังนั้น จังหวัดสุราษฎรธานีจึงกําหนดกระบวนการ 
ท่ีสําคัญในการนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 
  5.1  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2566 – 2570) ไปสู
การปฏิบัติ จําเปนตองอาศัยปจจัยสนับสนุนและแนวทางการดําเนินการท่ีชัดเจนเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเปาประสงค อยางเปนระบบและตอเนื่อง ดังนี ้
 5.1.1  ผูบริหารระดับสูงและผูบริหารหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับในจังหวัด 
ตองใหความสําคัญในการใชแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2566-2570) เปนกรอบ
ในการบริหารงาน 
  5.1.2  สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับในจังหวัดใน
จังหวัดดําเนินการขับเคล่ือนนโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปไปสูการ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
  5.1.3  มีการถายทอดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ไปยังหนวยงานทางการศึกษาและทุกภาคสวนในจังหวัดในโอกาสตาง ๆ เชน การประชุม การสัมมนา 
เว็บไซต ส่ือสังคมออนไลน เปนตน เพื่อเปนเครื่องมือนําไปสูการขับเคล่ือนการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
  5.1.4  ประสานความรวมมือจากหนวยงานสวนกลาง จังหวัด และทุกภาคสวน เพื่อรับการ
สนับสนุนทรัพยากรในการขับเคล่ือนแผนงาน/โครงการในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
สุราษฎรธานี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
  5.2  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี (พ.ศ. 2566 – 2570)  
มีการกําหนดทิศทางและกระบวนการท่ีสําคัญดังนี ้
  5.2.1  ใหความสําคัญกับการติดตามความกาวหนาในแตละยุทธศาสตรการประเมินผล
สําเร็จและผลกระทบของการดําเนินงานอยางตอเนื่องโดยอาจจําแนกรายไตรมาส 
  5.2.2  พัฒนาตัวช้ีวัดความสําเร็จของการแปลงแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี 
(พ.ศ. 2566-2570) ไปเปนแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด โดยนําวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมมาใช 
  5.2.3  สรางระบบการติดตามตรวจสอบประเมินผลและรายงานใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตองเพื่อการทบทวนปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย 
ไดทันเหตุการณ 
  5.2.4  สรางการเช่ือมโยงขอมูลสารสนเทศระหวางหนวยงานสวนกลางและหนวยงาน
ในพื้นท่ีใหเปนระบบ ท่ีสามารถใชประโยชนไดสะดวกเพื่อใหทุกฝายมีขอมูลท่ีแมนยําสาหรับใช
ประโยชนในการประเมินผลในระดับตางๆ ใหมีความสัมพันธสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

 
สวนที่ 5 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา 

ไปสูการปฏิบตั ิ
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เอกสารอางอิงเอกสารอางอิงเอกสารอางอิง   
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   สุราษฎรธานี: ม.ป.พ. 
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 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 

สํานักงานศึกษาธิการภาค 5. (2564). แผนพัฒนาการศึกษากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

     พ.ศ.2566-2570. นครศรีธรรมราช: ม.ป.พ. 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี. (2564). ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาจังหวัด 
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คณะผูจัดทําคณะผูจัดทําคณะผูจัดทํา  

 

ท่ีปรึกษา  

นายโชคดี  ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

นางอารยา  จันทว ี รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

นางสาวพรรณา  พรหมวิเชียร รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 

  

คณะผูจัดทํา  

นางสาวสนธิยา ไชยชํานิ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

นางสาวรสุ  รุมจิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

นางสาวอัจฉรา  ฉัตรากาญจน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

นางสาวอันธิกา  ไทยเอียด นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

  

สรุปผลและเขียนรายงาน  

นางสาวรสุ  รุมจิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

  

ออกแบบปก  

นางสาวรสุ  รุมจิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
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