คำนำ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 กำหนดใหสวนราชการปฏิบัติตองจัดทำแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา
การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ ตองมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลา และงบประมาณที่
จะต องใชในการดำเนิน การของแต ละขั้น ตอน เป าหมายของภารกิ จ ผลสั มฤทธิ์ ของภารกิ จ และตั วชี้วั ด
ความสำเร็จของภารกิจ ซึ่งตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวของ และคำสั่ง
หั ว หน า คณ ะรั ก ษาความสงบแห งชาติ ที่ 19/2560 เรื่ อ ง การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในภู มิ ภ าคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 กำหนดใหมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา โดยมีอำนาจหนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา และแผนปฏิบัติการ ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
จึงไดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพังงา พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวนป พ.ศ. 2564) ขึ้น เพื่อใช
เปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒ นาการศึกษาจังหวัดพังงา
พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน ป พ.ศ. 2564) จะเปนประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดพังงา และ
สงผลตอการพัฒนาจังหวัดและประเทศชาติตอไป ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ใหความรวมมือ ในการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพังงา ฉบับนี้สำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

บทสรุปสำหรับผูบริหาร
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 กำหนดใหสวนราชการปฏิบัติตองจัดทำแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา
การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ ตองมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลา และงบประมาณที่
จะต อ งใช ในการดำเนิ น การของแต ล ะขั้ น ตอน เป าหมายของภารกิ จ ผลสัม ฤทธิ์ ข องภารกิ จ และตัว ชี้ วั ด
ความสำเร็จของภารกิจ ซึ่งตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิ รูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวของ และคำสั่ง
หั ว ห น าคณ ะรั ก ษ าความสงบ แห ง ช าติ ที่ 19/2560 เรื่ อ ง การป ฏิ รู ป การศึ ก ษ าใน ภู มิ ภ าคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 กำหนดใหมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา โดยมีอำนาจหนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา และแผนปฏิบัติการ ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
จึงไดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพังงา พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวนป พ.ศ. 2564) ขึ้น เพื่อใชเปน
กรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด โดยมีสาระสำคัญสรุปไดดังนี้
วิสัยทัศน
คนพังงาไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคณ
ุ ภาพ สอดคลองกับอัตลักษณของจังหวัดและการ
พัฒนาประเทศ
พันธกิจ
1. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ
และยุทธศาสตรชาติ 20 ป
2. สรางโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนอยางเสมอภาคและเทาเทียม
3. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนากำลังคน การวิจัยเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
4. สงเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
อัตลักษณของจังหวัดพังงา
5. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค
1. ประชากรไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพที่สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป
2. ประชากรทุกกลุม ทุกวัยไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค และเทาเทียม
3. หนวยงาน/สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

(ก)

กลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ
1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคง
1.2 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและภัยคุกคามในรูปแบบใหม
ประเด็นยุทธศาสตร 2 พัฒนากำลังคน การวิจัยเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
กลยุทธ
2.1 สงเสริมกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการองคความรู
2.2 สงเสริมทักษะกำลังแรงงานที่ศักยภาพตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับทักษะการใชภาษาตางประเทศ
2.4 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและการดำรงชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
กลยุทธ
3.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.2 สงเสริมและบูรณาการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูใหผูเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และความเปนพลเมือง
3.3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยรูปแบบที่หลากหลาย
ประเด็นยุทธศาสตร 4 สงเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและอัตลักษณของจังหวัดพังงา
กลยุทธ
4.1 สงเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อสรางจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม
4.2 พัฒนาองคความรู งานวิจัยดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร 5 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
กลยุทธ
5.1 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุมเปาหมาย
5.2 พัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู
ตลอดชีวิต
5.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางดานการศึกษาใหเปนเอกภาพและทันสมัย
ประเด็นยุทธศาสตร 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
6.2 สงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

(ข)

สรุปงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562 – 2565 จังหวัดพังงา (ฉบับทบทวน ป พ.ศ. 2564)
จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร
งบประมาณ
จำนวน
ประเด็นยุทธศาสตร
รวมงบประมาณ
โครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัด
9
2,360,152
2,374,152
4,734,304
การศึกษาเพื่อความมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนากำลังคน
12
3,165,000
5,709,000
8,874,000
การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพ
24
9,071,580 10,220,890 19,292,470
คนใหมีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมและจัด
4
370,000
3,326,000
3,696,000
การศึกษา เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและอัตลักษณของ
จังหวัดพังงา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางโอกาสและ
5
471,000
435,000
906,000
ความเสมอภาคทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบ
11
564,300
2,665,000
3,229,300
บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสิ้น
65
16,002,032 24,730,042 40,732,074

(ค)

สารบัญ
หนา
คำนำ
บทสรุปสำหรับผูบริหาร
สารบัญ
สวนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดพังงา
- ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด
- ขอมูลพื้นฐานดานการศึกษาของจังหวัดพังงา
- ดัชนีการศึกษา
- ขอมูลดานคุณภาพการศึกษา

1
5
15
20

สวนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวของดานการศึกษาของจังหวัดพังงา
- ยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)
- แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580)
- แผนการปฏิรูปประเทศ
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
- นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565)
- นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)
- เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)
- แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579
- ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563-2565)
- นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ป 2564
- นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ป 2565
- แผนพัฒนาดานการศึกษาระดับภาคใต
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพังงา
- อำนาจหนาที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
- การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)

29
32
33
35
38
39
39
42
45
48
53
57
59
60
61

สวนที่ 3 สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562 – 2565) จังหวัดพังงา
ฉบับทบทวน (ป พ.ศ.2564)
- วิสัยทัศน
- พันธกิจ
- ประเด็นยุทธศาสตร
- เปาประสงค
- ตัวชี้วัดเปาประสงคและคาเปาหมาย
- กลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร
- แผนที่กลยุทธ

64
64
64
64
65
67
68

สวนที่ 4 โครงการ/งบประมาณ
- ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565)
ฉบับทบทวน ป พ.ศ. 2564

70

สารบัญ (ตอ)
หนา
สวนที่ 5 การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
- การแปลงแผนพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
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สวนที่ 1
ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดพังงา
คำขวัญประจำจังหวัดพังงา
แรหมื่นลาน บานกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไมจำปูน บริบรู ณดวยทรัพยากร
วิสัยทัศน
“ศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรรมยั่งยืน สังคมแหงการเรียนรู สูคุณภาพชีวิตที่ดี”
ขนาดและที่ตั้ง
จังหวัดพั งงา ตั้งอยูทางภาคใตตอนบนชายฝงทะเลดานตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน อยูระหวาง
ละติจูดที่ 8 องศา 27 ลิปดา 52.3 ฟลิป ดาเหนือกับเสนลองติจูดที่ 98 องศา 32 ลิป ดาตะวันออก หางจาก
กรุงเทพฯ ประมาณ 788 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 4,170.97 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,606,803.125
ไร เปนอันดับ ที่ 9 ของภาคใต และเปนอันดับที่ 54 ของประเทศ
- พื้นที่ทำการเกษตร 1,806.122 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,128,824 ไร
- พื้นที่ปาไม 1,722.55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,076,594 ไร
- เนื้อที่อื่น ๆ 642.227 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 401,392.625 ไร
อาณาเขตติดตอ
- ทิศเหนือ
- ทิศใต
- ทิศตะวันออก
- ทิศตะวันตก

ติดกับจังหวัดระนองและจังหวัดสุราษฎรธานี
ติดกับจังหวัดภูเก็ตและทะเลอันดามัน
ติดกับจังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดกระบี่
ติดกับทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิศาสตรของจังหวัดพังงา เปนภูเขาสลับซับซอน ทอดเปน แนวยาวจากทิศเหนือไปทิ ศใต มี
ชายฝงทะเลยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร มีพื้นที่ปาไม เปนปาไมประเภทผลัดใบ ปาดิบเขา ปาดิบชื้น และ
ปาชายเลย สำหรับบริเวณที่เปนที่ราบจะลาดลงจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกลงสูทะเลอันดามัน ตาม
ชายฝงทะเล จะมีปาชายเลนเกือบตลอด พื้นที่ประกอบดวยเกาะประมาณ 105 เกาะ โดยมีสถานที่ทองเที่ยวที่
สำคัญทางทะเล ไดแก หมูเกาะสิมิลัน หมูเกาะสุรินทร ชายหาดเขาหลัก เกาะคอเขา เกาะพระทอง และอาว
พังงา เปนตน
ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดพังงาอยูใกลทะเล มีภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองรอน ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 ฤดู คือ
- ฤดูรอน
เริ่มตั้งแตเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน
- ฤดูฝน
เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนธันวาคม
จากการที่มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตรอน อุณหภูมิในแตละฤดูกาลจึงไมแตกตางกันมากนัก
คือ อยูระหวาง 29 – 36 องศาเซลเซียส และปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยปละประมาณ 3,614.50 มิลลิเมตร
การปกครอง
1. การปกครองสวนภูมิภาค
2. การปกครองสวนทองถิ่น

แบงการปกครองออกเปน 8 อำเภอ 48 ตำบล 321 หมูบาน
องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง
เทศบาลเมือง 2 แหง
องคการบริหารสวนตำบล 36 แหง
เทศบาลตำบล 13 แหง

การเมือง
- จังหวัดพังงา แบงเขตการเลือกตั้งออกเปน 1 เขต
มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 1 คน
- สภาจังหวัด มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 24 คน
- สภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัด 192 คน
- สภาองคการบริหารสวนตำบล มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล 560 คน
ประชากร
จากขอมูลของที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา พบวาในเดือนธันวาคม 2563 จังหวัดพังงามีประชากร
ทั้งสิ้น 268,160 คน เปนชาย 133,720 คน (รอยละ 49.87) หญิง 134,440 คน (รอยละ 50.13) อำเภอที่มี
ประชากรมากที่สุดไดแก อำเภอตะกั่วปา มีประชากรทั้งสิ้น 50,137 คน รองลงมาไดแก อำเภอทายเหมื อง
48,625 คน และอำเภอตะกั่ ว ทุ ง 44,780 คน ส วนอำเภอที่ มี ป ระชากรน อ ยที่ สุ ด ได แ ก อำเภอกะปง มี
ประชากรเพียง 14,381 คน
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ตารางที่ 1 จำนวนประชากรจังหวัดพังงา จำแนกตามอำเภอและเพศ
ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

อำเภอ
เมืองพังงา
ทับปุด
ตะกั่วปา
ตะกั่วทุง
เกาะยาว
กะปง
คุระบุรี
ทายเหมือง
รวม
รอยละ

ชาย
20,573
13,030
24,733
22,360
7,288
7,199
14,010
24,527
133,720
49.87

จำนวนประชากร (คน)
หญิง
21,254
13,068
25,404
22,420
7,171
7,182
13,843
24,098
134,440
50.13

รวม
41,827
26,098
50,137
44,780
14,459
14,381
27,853
48,625
268,160
100

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา (ขอมูลตามทะเบียนราษฎร) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

แผนภูมิที่ 1 แสดงอัตราสวนรอยละของประชากรชายและหญิง

ชาย, 49.87

หญิง, 50.13

ชาย

หญิง

จากแผนภูมิท่ี 1 เมื่อพิจารณาอัตราสวนรอยละของประชากรชายและหญิง พบวามีอัตราสวน 49.87 และ 50.13

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพังงา พ.ศ.2562-2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564)
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ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด
เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดพังงาเดือนกันยายน 2563 มีสัญญาณขยายตัวจากเดือนกอน แตยังคง
หดตัวลงทุกภาคสวนเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สะทอนจากการหดตัวของเศรษฐกิจดาน อุปทาน
(การผลิต) ตามการปรับตัวลดลงของดัชนีภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ประกอบกับ
การหดตัวของเศรษฐกิจดานอุปสงค (การใชจาย) ตามการปรับตัวลดลงของดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ดัชนี
การลงทุ นภาคเอกชน และดัชนีการใชจายภาครัฐ สำหรับ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงิน เฟอ อยูใน
เกณฑที่ดี อัตราการจางงานปรับตัวเพิ่มขึ้น
สังคม
ประชาชนในจังหวัดพังงา เปนคนที่มีสัญ ชาติไทย รอยละ 98.9 ไม ไดสัญ ชาติไทย รอยละ 1.1 ชน
กลุมนอย ในจังหวัดพังงา คือ ชาวไทยใหม (ชาวเล ชาวน้ำ หรือ มอรแกน) ซึ่งอาศัยอยูกระจัดกระจายตาม
ชายฝงทะเล และเกาะในอาวพังงา อยูอยางสันโดษประกอบอาชีพประมง พูดภาษาไทยได
จังหวัดพังงา เปนดินแดนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตรมายาวนาน มีการบันทึก และอางอิงไวใน
แผนที่โลกตั้งแตยุคเริ่มตนคริสตกาล โดยนักเดินเรือชาวอาหรับ เปนเสนทางการแผขยายของพุทธศาสนาจาก
อินเดีย สูอาณาจักรไทยในสมัยศรีวิชัยโบราณ โดยมีเมืองตะกั่วปา และภูเก็ตเปนเมืองหนาดานที่สำคัญในทะเล
ฝงอันดามัน ดังนั้นศาสนาพุทธจึงมีอิทธิพลตอวิถีชีวิต และความเปนอยูของประชาชน ประชาชนในจังหวัดพังงา
นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 71.01 ศาสนาอิสลาม รอยละ 28.66 และศาสนาคริสต รอยละ 0.26 ศาสนาซิกข
รอยละ 0.05
สถานการณแรงงานจังหวัดพังงา
จากสรุปสถานการณดา นแรงงานของจังหวัดพังงา ไตรมาส 3 ป 2563 ของสำนักงานแรงงานจังหวัด
พังงา พบวา
1) ประชากรและกำลังแรงงาน
จังหวัดพังงามีป ระชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปรวมทั้งสิ้น 218,847 คน เปน เพศชาย 110,894 คน
(รอยละ 50.67) และเพศหญิง 107,953คน (รอยละ 49.33) โดยเปนผูอยูในกำลังแรงงาน 149,971คน และ ผู
ไมอยูในกำลังแรงงาน 68,876 คน
2) การมีงานทำ
ในกลุมผูที่อยูในกำลังแรงงาน 149,971 คนนั้น จำแนกเปนผูมีงานทำ 147,390 คน (รอยละ 98.28
ของผูอยูในกำลังแรงงานทั้งหมด) ผูวางงาน 2,581 คน (อัตราการวางงานรอยละ 1.72) ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสที่ 1/2563 ซึ่งมีจำนวนผูมีงานทำทั้งสิ้น 148,991 คน(รอยละ 98.53 ของผูอยูในกำลัง แรงงาน) จะ
พบวากำลังแรงงานโดยรวมมีสัดสวนของผูมีงานทำลดลง จำนวน 1,601 คน
3) การวางงาน
จังหวัดพังงามีผูวางงานจำนวนทั้งสิ้น 2,581 ราย คิดเปนอัตราการวางงานเทากับรอยละ 1.72 ซึ่ง
มากกวาไตรมาสที่ 1/2563 ที่มีอัตราการวางงานรอยละ 1.47 ทั้งนี้เมื่อพิจารณากลุมผูวางงานจำแนกตามเพศ
แลว พบวาเพศหญิงจะมีอัตราการวางงานสูงกวาเพศชายโดย เพศหญิงมีอัตราการวางงานรอยละ 3.00 ในขณะ
ที่เพศชายมีอัตราวางงานรอยละ 0.84

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพังงา พ.ศ.2562-2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564)
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ขอมูลพื้นฐานดานการศึกษาของจังหวัดพังงา
1. ขอมูลพื้นฐานดานการศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ไดดำเนินการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานการศึกษา (ขอมูล 25
กรกฎาคม 2563) ที่ดำเนินการรวบรวมจัดเก็บระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 นำมาวิเคราะหสภาพ
การจัดการศึกษาภาพรวมของจังหวัด รายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางที่ 2 จำนวนสถานศึกษา นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2563 จำแนกตามสังกัด
สังกัด

สถาน
ศึกษา
(แหง)

ครูและ
นักเรียน
บุคลากร
นักศึกษา
ทางการศึกษา
(คน)
(คน)

การศึกษาในระบบ

258

53,936

3,375

1.กระทรวงศึกษาธิการ
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
- สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา (สพป.)
- สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
- สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
1.2 สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
1.3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
2. กระทรวงมหาดไทย
2.1 โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
2.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในสังกัด อปท.
3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
การศึกษานอกระบบ

172
153
136
13
4
15
4

42,989
32,660
22,609
9,059
992
6,682
3,647

2,716
2,078
1,224
684
170
431
207

10,121
6,559
3,562
826
2,613
2,613

622
344
278
37
94

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

84
15
69
2
8
8

รวมทั้งสิ้น (ไมรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

197

52,987

3,191

รวมทั้งสิ้น (รวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

266

56,549

3,469

94

จากตารางที่ 1 เมื่ อ พิ จ ารณาจำนวนสถานศึ ก ษา นั กเรี ย น ครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ในป
การศึกษา 2563 โดยภาพรวม พบวา มีสถานศึกษารวมทั้งศูนยพัฒ นาเด็กเล็ก จำนวน 266 แห ง มีนักเรียน/
นักศึกษา จำนวน 56,549 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3,469 คน
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แผนภูมิที่ 2 แสดงจำนวนสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 จำแนกตามสังกัด

สพป.

สพม.14

สศศ.

สช.

สอศ.

อปท.

ศพด.

กศน.

อว.

จากแผนภูมิที่ 2 เมื่อจำแนกสถานศึกษาในจังหวัดพังงา ตามสังกัด พบวา ในภาพรวมระดับจังหวัด มี
หนวยงานที่จัดการศึกษา รวม 266 แหง จำแนกเปนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 136
แหง สำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จำนวน 13 แหง สำนักบริหารการศึกษา
พิเศษ 4 แหง สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 15 แหง สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
4 แหง กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 15 แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 69 แหง สำนักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 8 แหง และสถาบันอุดมศึกษาในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม 2 แหง

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพังงา พ.ศ.2562-2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564)
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แผนภูมิที่ 3 แสดงจำนวนบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2563 จำแนกตามสังกัด
4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

-

จังหวัด

จํานวนบุคลากร 3,469

สพป.

สพม.14

สศศ.

สช.

สอศ.

อปท.

ศพด.

กศน.

อว.

1,224

684

170

431

207

344

278

94

37

จากแผนภูมิที่ 3 เมื่อจำแนกบุค ลากรทางการศึก ษาในจังหวัดพังงาตามสังกัด พบวา ในภาพรวม
ระดับจังหวัด มีบุคลากรทั้งสิ้น 3,469 คน จำแนกเปนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพั งงา
1,224 คน สำนั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษามั ธ ยมศึ ก ษาพั งงา ภู เก็ ต ระนอง จำนวน 684 คน สำนั กบริห าร
การศึกษาพิเศษ 170 คน สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 431 แหง สำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 207 คน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 344 คน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 278 คน สำนักงาน
สงเสริม การศึก ษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธ ยาศั ย 94 คน และสถาบั น อุดมศึกษาในกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 37 คน

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพังงา พ.ศ.2562-2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564)
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ตารางที่ 3 จำนวนนักเรียน นักศึกษา จำแนกตามระดับชั้น และสังกัด
ระดับชั้น
1. การศึกษาในระบบ
ไมระบุชั้น
เตรียมอนุบาล
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวมกอนประถมศึกษา
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
รวมประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
รวมมัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาปที่ 4
มัธยมศึกษาปที่ 5
มัธยมศึกษาปที่ 6
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวม ปวช.
ปวส. 1
ปวส. 2
รวม ปวส.
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
รวมการศึกษาในระบบทั้งสิ้น
2. การศึกษานอกระบบ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมการศึกษานอกระบบทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น

สพป.

สพม.
พงภกรน

สศศ.

จำนวนนักเรียน นักศึกษา (คน)
สช. อปท. ศพด. สอศ.

อว.

กศน.

178*
475
1,780
1,967
4,222
2,787
2,773
2,624
2,498
2,677
2,736
16,095
842
721
650
2,213
22
34
23
79

1,999
1,878
1,790
5,667
1,265
1,037
1,090
3,392

23
30
17
70
39
55
53
51
67
72
337
90
81
69
240
52
63
52
167

178*
3,601
1,553
3,063
3,294
11,511
3,927
4,086
3,844
3,583
3,743
3,875
23,058
3,642
3,336
3,158
10,136
1,722
1,426
1,432
4,580
1,007
823
858
2,688
497
462
959
360
466
53,936

39
3,562
457 598
570 683
620 690
1,686 1,971 3,562
599 502
665 593
655 512
585 449
553 446
565 502
3,622 3,004
310 401
250 406
266 383
826 1,190
225 158
164 128
159 108
548 394
1,007
823
858
2,688
497
462
959

22,609

22,609

9,059

9,059

360
466
992 6,682 6,559 3,562 3,647 826

992

6,682

6,559

3,562

3,647

826

รวม
ทั้งสิ้น

208
1,131
1,274
2,613
2,613

56,549

* ไมระบุชั้น เปนนักเรียนพิการในศูนยการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพังงา พ.ศ.2562-2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564)
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จากตารางที่ 3 เมื่อพิ จ ารณาจำนวนนักเรีย นจำแนกระดับ การศึก ษา พบวา มี จำนวนรวมทั้ งสิ้น
56,549 คน จำแนกเปนระดับกอนประถมศึกษาจำนวน 11,511 คน ระดับประถมศึกษา จำนวน 23,058 คน
ระดับ มั ธ ยมศึ กษาตอนต น จำนวน 10,136 คน ระดั บ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย จำนวน 4,580 คน ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 2,688 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 959 คน
ระดับอนุปริญญา 360 คน ระดับปริญญาตรี จำนวน 466 คน นักเรียนในศูนยการศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
พังงา ซึ่งเปนนักเรียนที่ไมระบุชั้น จำนวน 178 คน และนักเรียนการศึกษานอกระบบ จำนวน 2,613 คน
ตารางที่ 4 จำนวนนักเรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) ปการศึกษา 2563
พื้นที่
พังงา

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
จำนวนครอบครัว
จำนวนนักเรียน
6
11

ระดับชั้น
ป.1 - ป.6

จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาขอมูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) ในพื้นที่จังหวัด
พังงา ปการศึกษา 2563 พบวามีการจัดการศึกษาระดับ ป.1-ป.6 จำนวน 6 ครอบครัว นักเรียน 11 คน
ตารางที่ 5 จำนวนสถานศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษาที่เปดสอน และสังกัด
ระดับการศึกษา

สถานศึกษาจำแนกสังกัด (แหง)
สพป.

เตรียมความพรอม*
เตรียมอนุบาล
กอนประถมศึกษา
กอนประถมศึกษา – ประถมศึกษา
กอนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนตน
กอนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนตน
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย

สพม.
พงภกรน

สศศ.

สช.

อปท.

ศพด.

สอศ.

กศน.

อว.

รวม

1
1
2

1
69
6
101
36
5
3
15
8
16
4
1
1
266

1*
69
1
10

88
32
1
1
14

2

1
1

5
3
4
1
1

1
8

มัธยมศึกษาตอนตน – มัธยมศึกษาตอนปลาย

13

2

1

ปวช. – ปวส.
อนุปริญญา
ปริญญาตรี

4
รวมทั้งสิ้น

136

13

4 15

15

69

4

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพังงา พ.ศ.2562-2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564)
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9

จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาจำนวนสถานศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษาที่เปดสอนและสังกัด พบวาเปนมี
จำนวนสถานศึกษาทั้งสิ้น 266 แหง จำแนกเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่เปดสอนระดับเตรียมอนุบาล 69 แหง
สถานศึกษาระดับกอนประถมศึกษา 6 แหง กอนประถมศึกษา – ประถมศึกษา 101 แหง กอนประถมศึกษา –
มัธยมศึกษาตอนตน 36 แหง กอนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย 5 แหง ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา
ตอนตน 3 แหง ประถมศึกษา 15 แหง ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย 8 แหง มัธยมศึกษาตอนตน –
มัธยมศึกษาตอนปลาย 16 แหง ปวช. – ปวส. 4 แหง อนุปริญญา 1 แหง ปริญญาตรี 1 แหง และไมระบุชั้นซึ่ง
เปน*เด็กพิการที่เตรียมความพรอมในศูนยการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 แหง
ตารางที่ 6 จำนวนนักเรียนพิการเรียนรวม ปการศึกษา 2563 จำแนกตามประเภทความพิการ และสังกัด
ประเภทความพิการ
สพป.

สพม.
พงภกรน

บกพรองทางการเห็น
6
บกพรองทางการไดยิน
2
บกพรองทางสติปญญา
298
บกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ
25
บกพรองทางการเรียนรู
1,682
บกพรองทางการพูดและภาษา
17
บกพรองทางพฤติกรรมหรืออารมณ
53
ออทิสติก
28
ความพิการซอน
46
รวมทั้งสิ้น
2,157

4
11
33
62
1
8
1
3
123

จำนวนนักเรียนพิการจำแนกสังกัด (คน)
สศศ. สช. อปท. สอศ. กศน.
1
37
100
39
41
1
28
62
309

1
13
3
17
2
1
3

11
21

1
1

6

12
2
1

1
40

39

2

15

อว.

รวม

12
39
434
4 116
1,826
21
69
60
112
4 2,689

จากตารางที่ 6 เมื่อพิจารณาจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวม จำแนกตามประเภทความพิการและสังกัด
พบวา มีจำนวนทั้ งสิ้น 2,689 คน จำแนกเปนบกพรองทางการเห็น 12 คน บกพรองทางการไดยิน 39 คน
บกพรองทางสติปญญา 434 คน บกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ 116 คน บกพรองทางการเรียนรู 1,826 คน
บกพรองทางการพูดและภาษา 21 คน บกพรองทางพฤติกรรมหรืออารมณ 69 คน ออทิสติก 60 คน และพิการ
ซอน 112 คน

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพังงา พ.ศ.2562-2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564)
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ตารางที่ 7 จำนวนนักเรียนตางสัญชาติ ปการศึกษา 2563 จำแนกตามสัญชาติ และสังกัด
สัญชาติ

สพป.

สพม.
พงภกรน

กัมพูชา
เกาหลีใต
จีน
ญี่ปุน
เนปาล
ปากีสถาน
เมียนมา
ฟลิปปนส
มาเลเซีย
ลาว
อินเดีย
ไมปรากฏสัญชาติ
อื่น ๆ

28
1
2
1
4
2
631

4

58
18

4
2
3
4

รวมทั้งสิ้น

803

47

จำนวนนักเรียนพิการจำแนกสังกัด (คน)
สศศ. สช. อปท. สอศ. กศน.

อว.

รวม

1
29

3
55

1

22
3

6

119

1

119

1 1,016

1
9

1
3

9

1

29

7

32
1
2
1
5
2
809
3
3
60
2
71
25

จากตารางที่ 7 เมื่อ พิ จารณาจำนวนนัก เรีย นต างสัญ ชาติ จำแนกตามประเภทและสัง กัด พบว ามี
จำนวนทั้งสิ้น 1,016 คน จำแนกเปนสัญชาติกัมพูชา 32 คน เกาหลีใต 1 คน จีน 2 คน ญี่ปุน 1 คน เนปาล 5
คน ปากีสถาน 2 คน เมียนมา 809 คน ฟลิปปนส 3 คน มาเลเซีย 3 คน ลาว 60 คน อินเดีย 2 คน ไมปรากฏ
สัญชาติ 71 คน และสัญชาติอื่น ๆ 25 คน
ตารางที่ 8 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาและศึกษาตอ ปการศึกษา 2562
จำแนกตามสังกัด
ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแยกสังกัด (คน)
สพม.
สพป.
สศศ.
สช.
อปท.
รวม รอยละ
พงภกรน

นักเรียนที่จบชั้น ม.3
ศึกษาตอ
- สายสามัญ
- สายอาชีพ
- อื่น ๆ
ไมศึกษาตอ

506

1,605

30

208

333

2,682

100

200
192
96
18

1,169
423

27
1

13

2

162
30
11
5

197
130
2
4

1,755
776
109
42

65.44
28.93
4.06
1.57
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จากตารางที่ 8 เมื่อพิจารณาจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562 พบวามี
จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งสิ้น 2,682 คน ศึกษาตอสายสามัญ 1,755 คน สายอาชีพ 776 คน ศึกษาตอ
อื่น ๆ 109 คน และไมศึกษาตอ 42 คน
แผนภูมิที่ 4 แสดงจำนวนรอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาและศึกษาตอ
ปการศึกษา 2562
ศึกษาต่ออืน ๆ, 4.06

ไม่ศึกษาต่อ, 1.57

สายอาชีพ, 28.93

สายสามัญ, 65.44

สายสามัญ

สายอาชีพ

ศึกษาต่ออืน ๆ

ไม่ศึกษาต่อ

จากแผนภูมิที่ 4 เมื่อจำแนกจำนวนรอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ที่สำเร็จการศึกษาและ
ศึกษาตอ ปการศึกษา 2562 พบวา นักเรียนศึกษาตอสายสามัญรอยละ 65.44 สายอาชีพรอยละ 28.93 ศึกษา
ตออื่น ๆ รอยละ 4.06 และไมศึกษาตอรอยละ 1.57
ตารางที่ 9 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาและศึกษาตอ ปการศึกษา 2562
จำแนกตามสังกัด
ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแยกสังกัด (คน)
สพม.
สพป.
สศศ.
สช.
อปท.
รวม รอยละ
พงภกรน

นักเรียนที่จบชั้น ม.6
ศึกษาตอ
- อุดมศึกษา
- ดานอาชีวศึกษา
- อื่น ๆ
ไมศึกษาตอ/ทำงาน

32

1,053

61

143

105

1,394

100

20
12

999
15
10
29

31
19

72
23
11
37

53
4
9
39

1,175
73
30
116

84.29
5.24
2.15
8.32

11
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จากตารางที่ 9 เมื่อพิจารณาจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562 พบวามี
จำนวนนักเรียนที่จบ ทั้งสิ้น 1,394 คน ศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 1,175 คน ดานอาชีวศึกษา 73 คน ศึกษาตอ
อื่น ๆ 30 คน และไมศึกษาตอ 116 คน
แผนภูมิที่ 5 แสดงจำนวนรอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาและศึกษาตอ
ปการศึกษา 2562
อืน ๆ, 2.15

ไม่ศึกษาต่อ, 1.57

ด้านอาชีวศึกษา, 5.24

อุดมศึกษา, 84.29
อุดมศึกษา

ด้านอาชีวศึกษา

อืน ๆ

ไม่ศึกษาต่อ

จากแผนภูมิที่ 5 เมื่อจำแนกจำนวนรอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ที่สำเร็จการศึกษาและ
ศึกษาตอ ปการศึกษา 2562 พบวา นักเรียนศึกษาตอระดับอุดมศึกษารอยละ 84.29 ดานอาชีวศึกษา รอยละ
5.24 ศึกษาตออื่น ๆ รอยละ 2.15 และไมศึกษาตอรอยละ 1.57
ตารางที่ 10 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับชั้นและสังกัด
ระดับชั้น
สพป.
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.
ปวส.

1

รวมทั้งสิ้น

1

สพม.
พงภกรน

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ออกกลางคัน (คน)
รอยละ นร.ออก
สศศ. สช. อปท. สอศ. รวม

2
11
13

กลางคันตอ นร.
ทั้งสิ้น

4
5
9

3
15
8
26

178
53
231

4
21
24
178
53
280

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพังงา พ.ศ.2562-2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564)

0.007
0.039
0.044
0.33
0.09
0.51
13

จากตารางที่ 10 เมื่อพิจารณาจำนวนนักเรียนออกกลางคัน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับชั้นและสังกัด
พบวามีจำนวนทั้งสิ้น 280 คน จำแนกเปนระดับประถมศึกษา จำนวน 4 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จำนวน
21 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 24 คน ระดับ ปวช. จำนวน 178 คน และระดับ ปวส. จำนวน 53
คน ภาพรวมนักเรียนออกกลางคัน คิดเปนรอยละ 0.51 ของจำนวนนักเรียนปการศึกษา 2562 ทั้งสิ้น
แผนภูมิที่ 6 แสดงจำนวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยรวมชายหญิงจังหวัดพังงา กลุมอายุ 15-59 ป
ปการศึกษา 2558 - 2562
9.20
9.15
9.10
9.05
9.00
8.95
8.90
8.85
8.80
8.75
8.70
8.65

9.10

9.07

9.14

8.99

8.83

ปี การศึกษาเฉลีย

2558

8.83

2559

9.07

2560

8.99

2561

9.10

2562

9.14

ที่มา : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คำนวณจากขอมูลตัวอยางของการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรทั่วราชอาณาจักร รอบที่ 3
สำรวจโดยสำนักงานสถิติแหงชาติ

จากแผนภูมิที่ 6 เมื่อพิจารณาจำนวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยรวมชายหญิงจังหวัดพังงา
กลุมอายุ 15 – 59 ป ตั้งแต ปการศึกษา 2558 – 2562 พบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 8.83, 9.07, 8.99, 9.10 และ
9.14 ตามลำดับ

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพังงา พ.ศ.2562-2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564)
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แผนภูมิที่ 7 จำนวนผูไมรูหนังสือ (จากแผนการสอนผูไมรูหนังสือ) ป พ.ศ. 2562

ที่มา : ระบบสารสนเทศ ขอมูลพื้นฐาน กศน.ตำบล http://202.29.172.133/DMIS/surveytumbol/summary_illi.php

จากแผนภูมิที่ 7 เมื่อพิจารณาจำนวนผูไมรูหนังสือ (จากแผนการสอนผูไมรูหนังสือ) ป พ.ศ. 2562
ระดับจังหวัด พบวามีผูไมรูหนังสือทั้งสิ้น 90 คน จำแนกเปนชาย 33 คน และหญิง 57 คน
2. ดัชนีการศึกษา
แผนภูมิที่ 8 แสดงอัตราสวนรอยละของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำแนกตามขนาด ปการศึกษา 2563
60
50
40
30
20
10
0
ร้อยละ

0-120 คน

121-200 คน

201-300 คน

301-499

500-1,499

1,500-2,499

2,500 คนขึนไป

55.15

20.59

12.5

7.35

4.41

0

0

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพังงา พ.ศ.2562-2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564)
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จากแผนภูมิที่ 8 อัตราสวนรอยละของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำแนกขนาด ป ก ารศึ ก ษา 2563 พบว าเป น โรงเรีย นขนาดเล็ ก ที่ มี นั ก เรี ยน 0 – 120 คน ร อยละ 55.15
โรงเรีย นที่มีนักเรียน 121 – 200 คน รอ ยละ 20.59 โรงเรียนที่มีนักเรีย น 201 – 300 คน รอยละ 12.50
โรงเรียนที่มีนักเรียน 301 – 499 รอยละ 7.35 โรงเรียนที่มีนักเรียน 500 – 1,499 คน รอยละ 4.41 สำหรับ
โรงเรียนที่มีนักเรียน 1,500 – 2,499 คน และโรงเรียนที่มีนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป ไมมโี รงเรียนขนาดดังกลาว
แผนภูมิที่ 9 แสดงอัตราสวนนักเรียนตอหองเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2563
30

25

20

15

10

5

0

อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน

ก่อนประถม

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

15

17

27

28

จากแผนภูมิที่ 9 เมื่อวิเคราะหอัตราสวนนักเรียนตอหองเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ปการศึกษา 2563 พบวาระดั บกอนประถมศึกษา มี
อัตราสวน นักเรียน 15 คน ตอ 1 หองเรียน ระดับประถมศึกษามีอัตราสวน นักเรียน 17 คน ตอ 1 หองเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีอัตราสวน นักเรียน 27 คน ตอ 1 หองเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
อัตราสวน นักเรียน 28 คน ตอ 1 หองเรียน

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพังงา พ.ศ.2562-2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564)
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แผนภูมิที่ 10 แสดงอัตราสวนรอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2563
จำแนกตามวุฒิการศึกษา
80

76.06

70
60
50
40
30
20

19.87

10
0
ร้อยละ

3.78
ตํากว่า ป.ตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

3.78

76.06

19.87

0.29
ปริญญาเอก
0.29

จากแผนภูมิที่ 10 เมื่อวิเคราะหอัตราสวนรอยละของครูและบุ คลากรทางการศึ กษา ป การศึกษา
2563 จำแนกตามวุฒิการศึกษา พบวาต่ำกวาระดับปริญญาตรี รอยละ 3.78 ระดับปริญญาตรี รอยละ 76.06
ระดับปริญญาโท รอยละ 19.87 และระดับปริญญาเอก รอยละ 0.29
แผนภูมิที่ 11 แสดงอัตราสวนรอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2563
จำแนกตามวิทยฐานะ
70
60

63.91

50
40
30
20.45

20

15.26
10
0
ร้อยละ

ไม่มีวิทยฐานะ

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

63.91

20.45

15.26

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพังงา พ.ศ.2562-2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564)

0.38
เชียวชาญ
0.38
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จากแผนภูมิที่ 11 เมื่อวิเคราะหอัตราสวนรอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา
2563 จำแนกตามวิทยฐานะ พบวาไมมีวิทยฐานะ รอยละ 63.91 ระดับชำนาญการ รอยละ 20.45 ระดั บ
ชำนาญการพิเศษ รอยละ 15.26 และระดับเชี่ยวชาญ รอยละ 0.38
แผนภูมิที่ 12 แสดงอัตราสวนครูตอนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2563 จำแนกตามสังกัด
19.5
19
18.5
18
17.5
17
16.5
16
15.5
15
14.5

อัตราสวนครูตอนักเรียน

สพฐ.
17

สช.
16

อปท.
19

สอศ.
18

ภาพรวม
17

จากแผนภูมทิ ี่ 12 เมื่อวิเคราะหอัตราสวนครูตอนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2563
ภาพรวม พบวามีอัตราสวนครู 1 คน ตอนักเรียน 17 คน
แผนภูมิที่ 13 แสดงอัตราสวนรอยละของนักเรียนสายสามัญตอนักเรียนอาชีวศึกษา ปการศึกษา 2563

นักเรียนอาชีวศึกษา, 36.98

นักเรียนสายสามัญ
นักเรียนอาชีวศึกษา

นักเรียนสายสามัญ, 63.02

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพังงา พ.ศ.2562-2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564)
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จากแผนภูมิที่ 13 เมื่อพิจารณาอัตราสวนรอยละของนักเรียนสายสามัญตอนักเรียนอาชีวศึกษา
ปการศึกษา 2563 พบวา มีอัตราสวนรอยละ 63.02 ตอ 36.98
ตารางที่ 11 อัตราการเขาเรียนของประชากรวัยเรียน ปการศึกษา 2563 จำแนกตามระดับการศึกษา
และกลุมอายุ
ระดับการศึกษา

กลุมอายุ

กอนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

3-5 ป
6-11 ป
12-14 ป
15-17 ป

รอยละของนักเรียนตอประชากรวัยเรียน
นักเรียน
อัตราการเขา
ประชากรวัยเรียน
จำแนกอายุ (คน)
เรียน
9,001
9,800
108.88
20,528
23,058
112.32
10,990
10,136
92.23
10,467
7,268
69.44

หมายเหตุ : ** รอยละของนักเรียนตอประชากรในวัยเรียนในชวงอายุเดียวกัน บางชั้นป เกิน 100% เนื่องจากเปนการคำนวณอัตรา
การเขาเรียนอยางหยาบซึ่งมีจำนวนนักเรียนมากกวาจำนวนประชากร

จากตารางที่ 11 เมื่อพิจารณาอัตราการเขาเรียนของประชากรวัยเรียน ปการศึกษา 2563 จำแนก
ตามระดับการศึกษาและกลุมอายุ พบวานักเรียนระดับกอนประถมศึกษามีอัตราการเขาเรียนของประชากรวัย
เรียน รอยละ 108.88 นักเรียนระดับประถมศึกษามีอัตราการเขาเรียนของประชากรวัยเรียน รอยละ 112.32
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีอัตราการเขาเรียนของประชากรวัยเรียน รอยละ 92.23 และนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีอัตราการเขาเรียนของประชากรวัยเรียน รอยละ 69.44
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3. ขอมูลดานคุณภาพการศึกษา
ผลการทดสอบคุณภาพทางการศึกษา จากตัวชี้วัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ดานการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) การทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) มีรายละเอียดดังนี้
1) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถานศึกษา ในระดับจังหวัด ป
การศึกษา 2562 สามารถสรุปผลโดยจำแนก ตามระดับชั้นการศึกษา ดังนี้

ภาษาไทย
49.07
49.95
49.76
50.39
50.92
38.35
46.74

35.55
35.67
35.39
35.57
37.32
27.66
33.11

คณิตศาสตร
32.9
32.92
32.02
31.65
37.16
22.59
28.62

34.42
33.76
31.65
30.71
37.72
25.39
29.37

ประเทศ
ภาค 6
จังหวัด
สพป.
สช.
สศศ.
อปท.

38.35
46.74

32.9
32.92
32.02
31.65
37.16
22.59
28.62

49.07
49.95
49.76
50.39
50.92

แผนภูมิที่ 14 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
จำแนกรายวิชา ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562

ภาษาอังกฤษ
34.42
33.76
31.65
30.71
37.72
25.39
29.37

วิทยาศาสตร
35.55
35.67
35.39
35.57
37.32
27.66
33.11

จากแผนภูมิที่ 14 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562 จำแนกรายวิชาคณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และวิทยาศาสตร พบวาโดยภาพรวมระดับ จังหวัด มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 32.02, 49.76, 31.65 และ 35.39
ตามลำดับ
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30.07
29.99
29.80
30.64
28.43
29.6
26.75
28.23

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

26.73
26.82
25.14
27.63
21.7
20.2
17.97
22

33.25
33.19
31.65
33.05
29.81
29.42
29.29
29.12

55.14
56.28
56.20
58.54
52.94
53.45
48.64
52.25

แผนภูมิที่ 15 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จำแนกรายวิชา ปการศึกษา 2562

ประเทศ

26.73

55.14

33.25

30.07

ภาค 6

26.82

56.28

33.19

29.99

จังหวัด

25.14

56.20

31.65

29.80

สพม.14

27.63

58.54

33.05

30.64

สพป.

21.7

52.94

29.81

28.43

สช.

20.2

53.45

29.42

29.6

สศศ.

17.97

48.64

29.29

26.75

อปท.
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52.25

29.12

28.23

จากแผนภูมิที่ 15 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562 จำแนกรายวิชาคณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และวิทยาศาสตร พบวาโดยภาพรวมระดับจังหวัด มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 25.14, 56.20, 31.65 และ 29.80
ตามลำดับ
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คณิตศาสตร
25.41
24.97
22.46
24.19
15
15.61
16.2
19.17

ภาษาไทย
42.21
42.48
40.62
42.31
32.17
35.5
35.04
35.34

ภาษาอังกฤษ
29.2
28.24
25.48
26.36
23.05
22.51
23.1
22.42

วิทยาศาสตร
29.2
29.19
27.21
27.82
26.53
25.1
22.48
25.59

28.91
31.88
30.15
31.35

35.7
35.93
34.88
35.98
29.2
29.19
27.21
27.82
26.53
25.1
22.48
25.59

ประเทศ
ภาค 6
จังหวัด
สพม.14
สพป.
สช.
สศศ.
อปท.

29.2
28.24
25.48
26.36
23.05
22.51
23.1
22.42

15
15.61
16.2
19.17

25.41
24.97
22.46
24.19

32.17
35.5
35.04
35.34

42.21
42.48
40.62
42.31

แผนภูมิที่ 16 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จำแนกรายวิชา ปการศึกษา 2562

สังคมศึกษา
35.7
35.93
34.88
35.98
28.91
31.88
30.15
31.35

จากแผนภูมิที่ 16 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562 จำแนกรายวิชาคณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบวาโดยภาพรวมระดับจังหวัด มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
22.46, 40.62, 25.48, 27.21และ 34.88 ตามลำดับ
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2) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางดานอาชีวศึกษา (V-net)
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางดานอาชีวศึกษา (V-NET) ของสถานศึกษาในระดับ
จังหวัด ปการศึกษา 2562 สามารถสรุปผลโดยจำแนกตามระดับชั้นการศึกษา ดังนี้
แผนภูมิที่ 17 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปการศึกษา 2562

44.04
43.93

43.67

43.63

คะแนนเฉลีย

ประเทศ

ภาคใต้

ภาค 6

จังหวัด

43.63

43.93

44.04

43.67

จากแผนภูมิที่ 17 เมื่อพิจ ารณาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาระดับ ชาติดานอาชีวศึกษา
(V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปการศึกษา 2562 ในระดับจังหวัดพบวาโดยภาพรวมมีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 43.67
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แผนภูมิที่ 18 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปการศึกษา 2562

41.04

40.92

40.75

39.85

คะแนนเฉลีย

ประเทศ

ภาคใต้

ภาค 6

จังหวัด

40.75

39.85

41.04

40.92

จากแผนภูมิที่ 18 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปการศึกษา 2562 พบวาโดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 40.92
3) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบ (N-NET)
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบ (N-NET) ของสถานศึกษาใน
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2563 สามารถสรุปผลโดยจำแนกตามระดับชั้นการศึกษา ดังนี้
แผนภูมิที่ 19 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานการศึกษานอกระบบ (N-NET)
จำแนกรายวิชา ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2563
60
50
40
30
20
10
0

ทักษะการเรียนรู ้

ความรูพ้ ืนฐาน

การประกอบอาชีพ

ทักษะการดําเนินชีวิต

การพัฒนาสังคม

ประเทศ

41.92

40.88

46.86

49.53

47.99

ภูมิภาค

39.76

39.92

45.61

45.31

44.38

จังหวัด

43.68

40.81

49.30

44.04

55.09
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จากแผนภูมิที่ 19 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานการศึกษานอกระบบ (N-NET)
ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2563 จำแนกรายวิชาทักษะการเรียนรู วิชาความรูพื้นฐาน วิชาการ
ประกอบอาชีพ วิชาทักษะการดำเนินชีวิต และวิชาการพัฒนาสังคม โดยภาพรวมระดับจังหวัด มีคะแนนเฉลี่ย
รอยละเทากับ 43.68, 40.81, 49.30, 44.04 และ 55.09 ตามลำดับ
แผนภูมิที่ 20 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบ (N-NET)
จำแนกรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2563
60
50
40
30
20
10
0
ประเทศ
ภูมิภาค
จังหวัด

ทักษะการเรียนรู
34.88
34.06
38.24

ความรูพื้นฐาน
32.3
30.95
33.27

การประกอบอาชีพ
38.02
36.37
44.15

ทักษะการดําเนินชีวิต
45.92
43.43
52.42

การพัฒนาสังคม
40.44
39.38
44.34

จากแผนภูมิที่ 20 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานการศึกษานอกระบบ
(N-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2563 จำแนกรายวิชาทักษะการเรียนรู วิชาความรู
พื้นฐาน วิชาการประกอบอาชีพ วิชาทักษะการดำเนินชีวิต และวิชาการพัฒนาสังคม โดยภาพรวมระดับจังหวัด
มีคะแนนเฉลี่ยรอยละเทากับ 38.24, 33.27, 44.15, 52.42 และ 44.34 ตามลำดับ
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แผนภูมิที่ 21 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบ (N-NET)
จำแนกรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2563
50

จากแผนภูมิ 22 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานการศึกษานอกระบบ (N40 บมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 2561 จำแนกรายวิชาทักษะการเรียนรู วิชาความรู
NET) ระดั
พื้นฐาน35วิชาการประกอบอาชีพ วิชาทักษะการดำเนินชีวิต และวิชาการพัฒนาสังคม โดยภาพรวมระดับจังหวัด
30
มีคะแนนเฉลี
่ยรอยละเทากับ 47.87, 29.32, 45.69, 43.08 และ 30.14 ตามลำดับ
45

25
20
15
10
5
0

ทักษะการเรียนรู ้

ความรูพ้ ืนฐาน

การประกอบอาชีพ

ทักษะการดําเนินชีวิต

การพัฒนาสังคม

ประเทศ

35.66

26.61

38.95

39.7

40.19

ภูมิภาค

35.72

25.94

38.58

38.57

40.4

จังหวัด

41.31

28.08

44.48

45.36

46.41

จากแผนภูมิที่ 21 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานการศึกษานอกระบบ (NNET) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2563 จำแนกรายวิชาทักษะการเรียนรู วิช าความรู
พื้นฐาน วิชาการประกอบอาชีพ วิชาทักษะการดำเนินชีวิต และวิชาการพัฒนาสังคม โดยภาพรวมระดับจังหวัด
มีคะแนนเฉลี่ยรอยละเทากับ 41.31, 28.08, 44.48, 45.36 และ 46.41 ตามลำดับ
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4) การทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET)
ผลการทดสอบ I-NET ปการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาที่เปดสอนดานอิสลามศึกษาในพื้นที่
พบวาผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษาระดับกลาง และระดับปลาย สรุปโดยจำแนกรายวิชา ดังนี้
แผนภูมิที่ 22 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) จำแนกรายวิชา
ระดับกลาง ปการศึกษา 2562
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จากแผนภู มิ ที่ 22 เมื่ อ พิ จ ารณาผลการทดสอบมาตรฐานอิ ส ลามศึ ก ษา (I-NET) ระดั บ กลาง ป
การศึกษา 2562 จำแนกเปนรายวิชาอัลกุรอาน-อัตตัฟ ซีร วิชาอัลหะดีษ วิชาอัลอากีดะห วิชาอัลฟกฮ วิชา
อัตตารีค วิชาอัลอัคลาภ วิชาภาษามลายู และวิชาภาษาอาหรับ โดยภาพรวมระดับจังหวัด มีคะแนนเฉลี่ยรอย
ละเทากับ 40.35, 46.14, 61.27, 47.89, 36.85, 61.85, 26.07 และ 33.18 เรียงลำดับวิชา
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แผนภูมิที่ 23 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) จำแนกรายวิชา
ระดับปลาย ปการศึกษา 2562
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จากแผนภู มิ ที่ 23 เมื่ อ พิ จ ารณาผลการทดสอบมาตรฐานอิ ส ลามศึ ก ษา (I-NET) ระดับ ปลาย ป
การศึกษา 2562 จำแนกเปนรายวิชาอัลกุรอาน-อัตตัฟ ซีร วิชาอัลหะดีษ วิชาอัลอากีดะห วิชาอัลฟกฮ วิชา
อัตตารีค วิชาอัลอัคลาภ วิชาภาษามลายู และวิชาภาษาอาหรับ โดยภาพรวมระดับจังหวัด มีคะแนนเฉลี่ยรอย
ละเทากับ 35.53, 44.88, 40.01, 42.45, 38.69, 65.71, 20.88 และ 22.31 เรียงลำดับวิชา
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สวนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวของดานการศึกษาของจังหวัดพังงา
สำนั กงานศึ กษาธิ การจังหวัดพั งงาได นำยุ ทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม บทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ (พ. ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง
พ.ศ.2560 - 2564 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก
ประยุ ทธ จั นทรโอชา) แถลงต อรั ฐสภา เมื่อวั นที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป า หมายการพัฒ นาที่ ย่ัง ยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) เปาหมายที่ 4 เปาหมายดานการศึกษา แผนการศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 - 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเนนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 และบริบ ทตา ง ๆ ที่เกี่ยวของ มาเชื่อมโยงกับอำนาจ
หนาที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา และกำหนดเปนกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
พังงา พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. 2564) ของจังหวัดพังงา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติไดดำเนินการจัดทำยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อใช
เปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ป โดยกำหนดวิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตร ดังนี้
วิสัยทัศน
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒ นาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ความมั่นคง หมายถึง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้ง
ภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มี
ระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นำไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม
มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความ
อบอุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีมั่นคง พอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับ วัย
เกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน จน
เขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุข ไดรับผลประโยชน
จากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน
ขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนที่ อยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจ ในประเทศมีความเขมแข็ง
ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับ ประเทศตาง ๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพื่อใหสามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคม
แหงอนาคต เพื่อใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก
และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสำคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อใหเปนพลังในการ
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การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ ในทุนที่จะสามารถ
สรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางป ญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร
ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ความยั่ง ยืน หมายถึ ง การพั ฒ นาที่ ส ามารถสรา งความเจริ ญ รายได และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใช การรักษา และการ
ฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม สมบูรณมากขึ้นและสิ่งแวดลอม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับ ผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน และใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาค
สวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ
และยั่งยืน
โดยมี เป าหมายการพัฒ นาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่ น คง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิ จ
พัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาส และความ
เสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย
1) ความอยูดมี สี ุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ
ยุ ท ธศาสตร ช าติ (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุ ท ธศาสตร และภารกิ จ ของสำนั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดพังงาที่สนับสนุนใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญทั้ง 6 ดาน ดังนี้
1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศให มีความมั่น คง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ
เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญ ใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภั ยคุกคามและภัยพิ บัติไดทุก
รูปแบบและทุกระดับ ความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการทั้งกับสวน ราชการ ภาคเอกชนประชา
สังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
เอื้ออำนวยประโยชนตอการดำเนินการของยุทธศาสตรชาติ ดานอื่น ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทาง
และเปาหมายที่กำหนด
2. ยุท ธศาสตรช าติดานการสรา งความสามารถในการแขงขัน มีเปา หมายการพัฒ นาที่
มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก
1) “ต อ ยอดอดี ต ” โดยมองกลั บ ไปที่ ร ากเหงา ทางเศรษฐกิ จ อั ต ลั ก ษณ วัฒ นธรรม
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่หี ลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
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ประเทศในด านอื่น ๆ นำมาประยุก ตผ สมผสานกับ เทคโนโลยี แ ละนวัตกรรมเพื่ อ ให ส อดรับ กั บ บริบ ทของ
เศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม
2) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติ
ตาง ๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และการ
ปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคน รุน
ใหม รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับ
อนาคต บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐ ให
ประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนใน เวที โลก
ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของ
คนในประเทศไดในคราวเดียวกัน
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความ
พรอมทั้งกายใจสติปญญามีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอ
สังคมและผู อื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกตอง มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษาทองถิ่น
มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒ นาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปน คนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร
นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
4. ยุท ธศาสตรชาติดานการสรา งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญที่ใหความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ทองถิ่น
มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการรวมคิด รวมทำเพื่อสวนรวม การกระจาย
อำนาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสราง ความเขมแข็งของ
ชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทย ทั้งในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม
และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทำประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และ
สังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการ และสวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง
5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มีเป าหมายการพั ฒนาที่สำคัญ เพื่อนำไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในทุก มิติ ทั้งมิติด าน สั งคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายที่เกี่ยวของได
เขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดโดยเปนการดำเนิน การ บนพื้นฐานการเติบโต
รวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสำคัญกับการสรางสมดุลทั้ ง 3
ดาน อันจะนำไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง
6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมาย
การพั ฒ นาที่สำคัญ เพื่อ ปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึ ดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อ ประชาชน และประโยชน
สวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐที่ทำหนาที่
ในการกำกับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับ
วัฒนธรรมการทำงานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัยและพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบ
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การทำงานที่ เป นดิจิทัลเขามาประยุ กตใชอ ยางคุมคา และปฏิ บัติงานเที ยบไดกับ มาตรฐานสากล รวมทั้ งมี
ลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม เพื่อตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความ
ซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสำนึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง
นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่จำเปนมีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ
และนำไปสู ก ารลดความเหลื่ อ มล้ ำ และเอื้ อ ต อ การพั ฒ นา โดยกระบวนการยุ ติ ธ รรมมี ก ารบริ ห ารที่ มี
ประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุตธิ รรมตามหลักนิติธรรม

2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บั ญญั ติวา เมื่ อมี พระบรมราชโองการ
ประกาศใชยุทธศาสตรชาติแลว ใหคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติแตละดานจัดทำแผนแมบทเพื่อบรรลุ
เป าหมายตามที่ กำหนดไว ในยุ ทธศาสตร ชาติ เสนอคณะกรรมการพิ จารณาให ความเห็ น ชอบ และเสนอต อ
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ เป น แผนแม บ ทเพื่ อ บรรลุ เป า หมายตามที่ ก ำหนดไว ใน
ยุทธศาสตรช าติ มีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำ
งบประมาณรายจ า ยประจำป ต อ งสอดคล องกั บ แผนแม บ ทด ว ย โดยแผนแม บ ทภายใต ยุท ธศาสตร ช าติ
ประกอบดวย 6 ดาน 23 ประเด็น ดังนี้
1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
1. แผนแมบทประเด็นความมั่นคง
2. แผนแมบทประเด็นการตางประเทศ
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
3. แผนแมบทประเด็นการพัฒนาการเกษตร
4. แผนแมบทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
5. แผนแมบทประเด็นการทองเที่ยว
6. แผนแมบทประเด็นการพัฒนาพื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ
7. แผนแมบทประเด็นโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล
8. แผนแมบทประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหมและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
9. แผนแมบทประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
23. แผนแมบทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
10. แผนแมบทประเด็นการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
11. แผนแมบทประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
12. แผนแมบทประเด็นการพัฒนาการเรียนรู
13. แผนแมบทประเด็นการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี
14. แผนแมบทประเด็นการพัฒนาศักยภาพการกีฬา
4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
15. แผนแมบทประเด็นการเสริมสรางพลังทางสังคม
16. แผนแมบทประเด็นการพัฒนาความเสมอภาค และสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก
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17. แผนแมบทประเด็นการสรางหลักประกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
18. แผนแมบทประเด็นการสรางการเติบโตอยางยั่งยืน
19. แผนแมบทประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
20. แผนแมบทประเด็นการพัฒนาการบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
21. แผนแมบทประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22. แผนแมบทประเด็นการพัฒนากฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

3. แผนการปฏิรูปประเทศ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดใหรัฐจัดใหมียุทธศาสตรชาติเพื่อเปนเปาหมาย
ระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 กำหนดใหทำการปฏิรูปประเทศเพื่อ
วางรากฐานการพั ฒนาไปสูประเทศที่ มีความสามัคคีป รองดอง มี การพั ฒนาอยางยั่ งยื นตามหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีสวน
รวมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษั ตริยทรงเป น ประมุข โดย
จะตองดำเนินการปฏิรูปอยางตอเนื่องในชวงหาปขางหนา เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไวในแผนการปฏิรูป
แตละดาน รวม 13 ดาน ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา รวม 8 ดาน
(1) แผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง ในเปาหมายที่1 ใหประชาชนมีความรูความเขาใจ ที่
ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข ฯ ประเด็นปฏิ รูปที่ 1
การเสริ มสร างวั ฒ นธรรมทางการเมื อ งและการมี ส ว นร ว มของประชาชนในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(2) แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผน ดิน ใน 5 ประเด็นปฏิรูป ไดแก
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน กาวสูรัฐบาลดิจิทัล ประเด็นปฏิรูป
ที่ 3 โครงสรางภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวไดเร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง ประเด็นปฏิ รูปที่ 4 กำลังคนภาครัฐมี
ขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพรอมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ประเด็นปฏิรูปที่ 5 ระบบบริหารงานบุคคล
ที่สามารถดึงดูด สราง และรักษาคนดีคนเกงไวในภาครัฐ ประเด็นปฏิรูปที่ 6 การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ คลองตัว
โปรงใส และมีกลไกปองกันการทุจริตทุกขั้นตอน
(3) แผนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย ในเปาหมายที่ 1 ประเด็นปฏิรูปที่ 1 มีกลไกใหการ
ออกกฎหมายเปนกฎหมายที่ดีและเทาที่จำเปน รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแลว เพื่อให
สอดคลองกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(6) แผนการปฏิรูป ประเทศดานทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล อ ม ในเป าหมายที่ 1
ระบบบริ หารจั ดการมลพิษ ที่ แหลงกำเนิดมีป ระสิทธิภ าพสงผลตอคุณ ภาพสิ่ง แวดลอมและคุณภาพชี วิตที่ดี
สำหรับประชาชน ประเด็นปฏิรูปที่ 1 เสริมสรางระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหลงกำเนิดใหมีประสิทธิภาพ
(8) แผนการปฏิรูปประเทศดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเปาหมายที่ 2 สื่อ
เปน โรงเรียนของสังคม ในการใหความรูแ กป ระชาชน ปลูก ฝงวัฒ นธรรมของชาติ และปลู กฝงทั ศนคติที่ ดี
ประเด็นการปฏิรปู ที่ 1 การปฏิรูปการรูเทาทันสื่อของประชาชน
(9) แผนการปฏิรูปประเทศดานสังคม ในเปาหมาย คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู
การมีจิ ตสาธารณะเพิ่ มขึ้น ประเด็นการปฏิ รูปที่ 5 การมีสวนรวม การเรียนรู การรับรูและการสงเสริ มกิ จกรรม
ทางสังคม
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(11) แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในเปาหมาย ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) อยู
ใน 20 อันดับแรกของโลกในป 2579 ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 ดานการปองกันและเฝาระวัง และประเด็นการ
ปฏิรูปที่ 2 ดานการปองปราม
(12) แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ใน 7 เรื่อง รวม 22 ประเด็น
เรื่องที่ 1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ ประเด็นที่ 1.1)
การมีพระราชบัญญั ติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทำ แกไข และปรับปรุงกฎหมายที่ เกี่ยวข อง
ประเด็นที่ 1.2) การสรางความรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน เพื่อการจัดการศึกษา
ประเด็นที่ 1.3) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อ
รองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการพัฒ นาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน ประเด็นที่ 2.1) การพัฒ นา
ระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนา รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม
และสติปญญาให สมกับวัย ประเด็นที่ 2.2) การสื่อสารสังคมเพื่อสรางความเขาใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เรื่องที่ 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ประเด็นที่ 3.1) การดำเนินการ
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ประเด็นที่ 3.3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่หางไกล หรือ
ในสถานศึกษา ที่ตองมีการยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน
เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู
อาจารย ประเด็นที่ 4.1) การผลิตครู และการคัดกรองครู เพื่อใหไดครูที่มีคุณภาพตรงกับความตองการของ
ประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเปนครู ประเด็นที่ 4.2) การพัฒนาวิ ชาชี พครู ประเด็ นที่ 4.3) เสนทาง
วิชาชีพครู เพื่อใหครูมีความกาวหนาไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ประเด็นที่ 4.4) การพัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษา เพื่อยกระดับ คุณ ภาพการจัดการศึกษาในสถานศึก ษา ประเด็ น ที่ 4.5) องคกรวิ ช าชีพครู และ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ
เรื่อ งที่ 5 การปฏิ รูป การจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ตอบสนองการเปลี่ ย นแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 ประเด็นที่ 5.1) การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูเป นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ประเด็ นที่ 5.2) การจัดการศึกษาเพื่ อเสริมสรางคุ ณธรรม และ
จริยธรรม ประเด็นที่ 5.3) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเขาศึกษาตอ ประเด็น
ที่ 5.4) การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา
เรื่องที่ 6 การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา ประเด็นที่ 6.1) สถานศึกษามี
ความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาประเด็นที่ 6.3) การปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่ อ งที่ 7 การปฏิ รูป การศึ ก ษาและการเรีย นรูโ ดยการพลิ ก โฉมด ว ยระบบดิ จิ ทั ล
(Digitalization for Educational and Learning Reform) ประเด็นที่ 7.1) การปฏิ รูป การเรียนรูดวยดิจิทัล
ผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ ประเด็นที่ 7.2) ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data
for Education)ประเด็นที่ 7.3) การพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในดานความฉลาดรูดิจิทัล
(digital literacy) ความฉลาดรูสารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรูสื่อ (media literacy) เพื่ อ
การรูวิธีการเรียนรู (learning how to learn) ในการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะทอนการรู
กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใชสื่อและการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต
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4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับทีส่ ิบสอง พ.ศ. 2560-2564
สำนักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 สำหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป ซึ่งเปน
การแปลงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพื่อเตรียมความพรอม และวางรากฐาน
ในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศที่พัฒนาแลว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สำคัญ คือ
1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อใหเกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอยาง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเปนเงื่อนไขที่
จำเปนสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุงเนนการพัฒนาคน มีความเปนคนที่สมบูรณ สังคมไทยเปนสังคมคุณภาพ
มีที่ยืนและเปดโอกาสใหกับทุกคนในสังคมไดดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยูรวมกัน อยางสมานฉันท
2) ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”มุงสรางคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สำหรับคนไทย
พั ฒ นาคนให มี ค วามเป น คนที่ สมบู รณ มี วิ นัย ใฝ รู มี ความรู มี ทั ก ษะ มี ค วามคิ ด สร า งสรรค มี ทัศ นคติ ที่ ดี
รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ
อย างมี คุ ณ ภาพ รวมถึงการสรางคนให ใชป ระโยชน แ ละอยู กับ สิ่ งแวดล อ มอย างเกื้ อ กู ล อนุรักษ ฟ น ฟู ใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม
3) ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทย
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปน
ประเทศ
พัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน”
4) ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทย ป 2579” ที่เปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ระยะ
20 ป มาเปนกรอบในการกำหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา ควบคูกับ
กรอบเปาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมลาและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม”
6) ยึด “หลักการนำไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่
เปนเปาหมายระยะยาว”
วัตถุประสงค
1. เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยคานิยมที่ดีมีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงที่มีทักษะความรู
ความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อ ใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม ไดรับ ความเปน ธรรมในการเขาถึ ง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพา
ตนเองได
3. เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ
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4. เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม
7. เพื่ อ ผลั ก ดัน ให ป ระเทศไทยมีค วามเชื่อ มโยง (Connectivity) กั บ ประเทศต าง ๆ ทั้ งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาท
นำและสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ ทั้งในระดับ อนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
เปาหมายรวม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกำหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบดวย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบู รณ มี วินัย มี ทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ ดีของ
สังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทัน สถานการณมีความรับผิดชอบ
และทำประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง
และมีความเปนไทย
2. ความเหลื่อมล้ำทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยาง
ทั่วถึงและเปนธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิ ทัล มี ผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผู ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการมีระบบการผลิต
และใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรูชั้นสูง
ใหมๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
4. ทุ น ทางธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มสามารถสนั บ สนุ น การเติ บ โตที่ เ ป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ
ยุ ท ธศาสตร การพั ฒ นาประเทศ ประกอบดวย 10 ยุท ธศาสตร ซึ่ง เกี่ ย วขอ งกั บ ภารกิ จ ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา 9 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 การเสริ ม สร า งและพั ฒ นาศั กยภาพทุ น มนุ ษ ย ให ความสำคั ญกั บการ
วางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เริ่มตั้งแตกลุมเด็กปฐมวัยที่ตองพัฒนาใหมีสุขภาพกายและใจที่ดี มี
ทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ควบคูกับการพัฒนาคนไทยใน
ทุกชวงวัยใหเปนคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดีตอสังคมสวนรวม มี
ทั กษะความรู และความสามารถปรับ ตัวเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมี
สถาบั น ทางสั ง คมที่ เข ม แข็ งทั้ งสถาบั น ครอบครัว สถาบั น การศึ ก ษา สถาบั น ศาสนา สถาบั น ชุ ม ชน และ
ภาคเอกชนที่รวมกันพัฒ นาทุนมนุษ ยใหมีคุณ ภาพสูง อีกทั้งยังเปนทุนทางสังคมสำคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ
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ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่ อมล้ำในสังคม ใหความสำคัญ กั บ
การดำเนินการยกระดับ คุณภาพบริการทางสังคมใหทั่วถึงโดยเฉพาะอย างยิ่งดานการศึกษาและสาธารณสุข
รวมทั้งการปดชองวางการคุมครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเปนการดำเนินงานตอเนื่องจากที่ไดขับเคลื่อน
และผลักดันในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุงเนนมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใชนโยบาย
แรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสรางรายไดสูงขึ้น และการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสรางอาชีพ รายได และใหความชวยเหลือที่เชื่อมโยง การเพิ่มผลิต
ภาพสำหรับประชากรกลุมรอยละ 40 รายไดต่ำสุด ผูดอยโอกาสสตรี และผูสูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจ
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดยอม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาองคกรการเงิน ฐานราก
และการเขาถึง
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน เนน
ใหเศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคสงออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเปนกลไก
สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการ
ขยายตัวอยางตอเนื่องและมาจากความรวมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผูประกอบการเขาสูระบบภาษีมากขึ้น และ
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเนนใหเศรษฐกิจรายสาขามีการ
เติบโตอยาง
เขมแข็ง ภาคการเกษตรเนนเกษตรกรรมยั่งยืนและใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
นิเวศ การทองเที่ยวสามารถทารายไดและแขงขันไดมากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอ
ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้น
ก าวหนา ที่ เข มขน มากขึ้น การพั ฒ นาเศรษฐกิจ ดิจิทั ล การพัฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ภาพของกำลังคน และ
ความคิดสรางสรรคในการขยายฐานเศรษฐกิจ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหมและการพัฒนาตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเขากับการคาและการเตรียมความพรอมของภาคบริการ ใหสามารถรองรับ
การแขงขันที่เสรีขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเด็นทาทาย
ที่ตองเรงดำเนินการในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดแก การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
เรงแกไขปญหาวิกฤติสิ่งแวดลอมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่
โปรงใสเปนธรรม สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปนวงกวางมากขึ้นตองเรงเตรียมความพรอม
ในลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่นคั่ง
และยั่งยืน ใหความสำคัญตอการฟนฟูพื้นฐานดานความมั่นคงที่เปนปจจัยสำคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
และสั งคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความเห็ น ตางทางความคิดและ
อุดมการณ บนพื้ นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริยเป นประมุขและการเตรียมการ
รับมือกับภัยคุกคามขามชาติซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยยะสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
ระยะ 20 ปขางหนา
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาล ในสังคมไทย เปนชวงเวลาสำคัญที่ตองเรงปฏิรปู การบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยาง
จริงจัง เพื่อใหเปนปจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในทุกดานใหประสบผลสำเร็จบรรลุ
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เปาหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบไดอยางเปนธรรม และ
ประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอำนาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหวางสวนกลาง ภูมิภาค
และทองถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อใหบรรลุตามกรอบเปาหมายอนาคตในป 2579
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส มุงเนนการขยายขีด
ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลักและ
สงเสริม การพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต ของทุก กลุมในสังคม สนับ สนุน ให เกิดความเชื่อ มโยงในอนุ ภูมิ ภ าคและใน
อาเซียนอยางเปนระบบ โดยมีโครงขายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจตาง ๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกำกับดูแลใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่ม
ประสิทฺธิภาพการดำเนินการสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการพื้นฐาน และการคุมครองผูบริโภค การ
พัฒ นาอุตสาหกรรมตอเนื่องเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ และการพัฒนาผูประกอบการ ใน
สาขาโลจิสติกส และหนวยงานที่มีศักยภาพเพื่อไปทำธุรกิจในตางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหความสำคัญ
กับการใชองคความรูทางวิท ยาศาสตร ผลงานวิจัยและพัฒนา ความกาวหน าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสรางสรรคอยางเขมขนทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งใหความสำคัญ กับการ
พัฒนาสภาวะแวดลอมหรือปจจัยพื้นฐานที่เอื้ออำนวยทั้งการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร
วิจัย โครงสราง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหกาวสู
เปาหมาย
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ประเทศไทยตองใชประโยชน
จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการดำเนินยุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อเสริมจุดเดนในระดับภาคและ
จังหวัด
ในการเปนฐานการผลิตและบริการที่สำคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมือง จะเปนโอกาสใน
การ กระจายความเจริญและยกระดับรายไดของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูและมีศักยภาพ
ในการรองรับ การคาการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯ และภาค
กลางไปสูภูมิภาค นอกจากนี้ การเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเปนโอกาสในการเปดพื้นที่
เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเชื่อมโยงการคาการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพื่อนบานอีกดวย

5. นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562 – 2565)
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพื่อเปนแผนหลัก
ของชาติที่เปนกรอบทิศทาง การดำเนินการปองกัน แจงเตือน แกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธำรงไวซึ่ง
ความมั่นคงแหงชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด 16 นโยบาย 19 แผน ซึ่งภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงามีสวน
เกี่ยวของ รวม 7 นโยบาย 6 แผน ไดแกนโยบายที่ 1) เสริมสรางความมั่น คงของสถาบัน หลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป นประมุข สอดรั บดวย แผนที่ 3) แผนการเสริมสราง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
นโยบายที่ 2) สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ สอดรับดวย แผนที่ 6) แผนการ
สรางความสามัคคีปรองดอง นโยบายที่ 3) ปองกันและแกไขการกอเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต สอดรับ
ดวย แผนที่ 7) แผนการปองกันและแกไขปญหาการกอเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต นโยบายที่ 5)
สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ และนโยบายที่ 8) เสริมสรางความเขมแข็ง
และภูมิคุมกันความมั่นคงภายใน สอดรับดวย แผนที่ 10) แผนการปองกันและปราบปรามยาเสพติด นโยบายที่ 9)
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพังงา พ.ศ.2562-2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564)
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เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับดวย แผนที่ 11) แผนการเสริมสรางความมั่นคงของชาติ
จากภัยทุจริต และนโยบายที่ 10) เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร สอดรับดวย แผนที่ 15) แผนการปองกัน
และแกไขปญหาความมั่นคงทางไซเบอร

6) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)
นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญ ญั ติแห งชาติ เมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลั ก และ 12 นโยบายเรงด ว น ซึ่ ง มี ภ ารกิ จ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ สำนั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเรงดวน ดังนี้
นโยบายหลักที่ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย นโยบายหลักที่ 2 การสรางความ
มั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที่ 3 การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม กตัญู ความซื่อสัตย การมีวินัย
เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีสวนรวมทำประโยชนใหประเทศ และการเปนพลเมืองดี)นโยบายหลักที่ 4
การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สรางความเปนปกแผนของอาเซียน) นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถในการแขงขันของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร 5.4 พัฒนาภาคการทองเที่ยว) นโยบายหลักที่ 6 การ
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค (6.1 สงเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเปนศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจของเอเชี ย 6.2 สงเสริมและเรงรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนาอยูทั่วประเทศ) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิ รูป
กระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย (8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนา
บัณฑิตพันธุใหม 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนา
ทักษะทุกชวงวัย 8.7 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนา
ระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สรางหลักประกันทางสังคม) นโยบายหลักที่ 10 การฟ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อสรางการเติบโตอยางยั่งยืน นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการ
บริห ารจั ดการภาครั ฐ นโยบายหลั กที่ 12 การป องกั นและปราบปรามการทุ จริ ต และประพฤติ มิ ชอบ และ
กระบวนการยุติธรรม
นโยบายเรงดวนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต นโยบายเรงดวนที่ 7
การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 นโยบายเรงดวนที่ 8 การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติ มิชอบในวงราชการ
นโยบายเรงดวนที่ 9 การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต นโยบายเรงดวน
ที่ 10 การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน

7) เป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs)
เปาหมายที่ 4 สรางหลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริม
โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับทุกคน
ประเทศไทยไดรวมรับรองเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals
: SDGs) ในการประชุ มสุ ดยอดสหประชาชาติ สมัยสามั ญ (UN General Assembly) ครั้ งที่ 70 ณ กรุ งนิ วยอร ก
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ซึ่งประกอบดวย 17 เป าหมาย (Goals) 169 เปาประสงค
(Targets) มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2558-2573 (ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2030) และประเทศไทยไดมี
การดำเนินการกำหนดและจัดทำกรอบแนวทางตามกลไกติดตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อใหเกิดกลไก
การติดตามผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรม โดยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒ นาที่ ยั่งยื น (กพย.) โดยมี
นายกรัฐมนตรี เปนประธาน และคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 3 คณะ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพังงา พ.ศ.2562-2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564)
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เปาหมายที่ 4 เปนเปาหมายดานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเปนผูรับผิดชอบหลักเพียง
กระทรวงเดี ย วและมี ห น ว ยงานอื่ น มี บ ทบาทเป น หน ว ยงานสนั บ สนุ น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการอำนวยการขับ เคลื่อนเปาหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนดา นการศึกษาเพื่อ รับ ผิ ดชอบ (1) กำหนด
นโยบายและอำนวยการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา (2) กำหนดเปาหมายและตัวชี้วัด
การพั ฒ นาที่ยั่งยื นในเปาหมายที่ 4 และเปาหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับดา นการศึกษา ที่สอดคลองกับ บริบ ท
การศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศ (3) จัดทำ Roadmap การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนในเปาหมายที่ 4 (4) ใหคำปรึกษาและกำหนดกรอบการติดตามประเมิน และการรายงานผลการดำเนินงานการ
ขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเปาหมายที่ 4 และเปาหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการศึกษา และ (5)
ทำหนาที่กำกับ ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษาของสวนราชการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปตาม Roadmap
ตั วชี้ วั ดเป าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื นด านการศึ กษา เป าหมายที่ 4 สร างหลั กประกั น ให
การศึก ษามี คุณภาพอยางเท าเที ยมและครอบคลุ ม และส งเสริมโอกาสในการเรียนรู ตลอดชี วิตสำหรับทุ กคน
ประกอบดวย เปาประสงค 10 ขอ (ขอมูล : เอกสารประกอบการประชุ มปฏิ บัติ การจัดทำตัวชี้ วัดเป าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษาในสวนของประเทศไทย SDG 4 National Indicators วันที่ 7-8 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมรอยัลริเวอรกรุงเทพมหานคร) และจำแนกเป น 2 สว นคือ (1) สว นที่ เป นตั ว ชี้ วั ดระดั บโลกที่ทุ ก
ประเทศจะตองรายงาน และ (2) สว นที่กำหนดตัวชี้วัดทดแทนและตัวชี้วัดเพิ่มเติม เพื่ อใหสอดคลองกับความ
เป นไปได ในการเก็บ ขอมู ล ในประเทศและการจัด ทำฐานขอ มูลของประเทศที่ มี อยู แ ลว รวมทั้ งมอบหมาย
ผูรับผิดชอบในการดำเนินการในแตละประเด็นดวย
ภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา มีสวนเกี่ยวของกับเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน เปาหมายที่ 4 สรางหลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริม
โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับทุกคน (SDG4) ใน 6 เปาประสงค ดังนี้
เป าประสงค ที่ 4.1 (SDG 4.1) : สรา งหลั ก ประกั น ว าเด็ กชายและเด็ ก หญิ งทุ กคนสำเร็ จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เทาเทียม และไมมีคาใชจาย นำไปสูผลลัพธทางการ
เรียนที่มีประสิทธิผล ภายในป พ.ศ.2573 ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้
4.1.1) รอยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 (ป.3) ที่มีคาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test: NT) ระดับ ป. 3 ผานเกณฑที่กำหนด : ตัวชีว้ ัดทดแทน :
คาเปาหมาย รอยละ 50 ภายในป พ.ศ. 2565 (สพฐ. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก/สช. : หนวยรวมสนับสนุน)
4.1.4) อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา ตัวชี้วัดเพิ่มเติม : คาเปาหมายไวที่รอยละ
100 ภายในป พ.ศ. 2564 (สกศ. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / ศทก. : หนวยสนับสนุน)
4.1.5) อั ตราการเขาเรีย นสุท ธิระดับ มัธยมศึก ษา ตั วชี้วัดเพิ่ม เติม : คาเป าหมายระดั บ
มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 100 มัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 80 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ. : หนวยจัดเก็บขอมูล
หลัก/ศทก. : หนวยสนับสนุน)
4.1.6 อั ต ราการสำเร็จ การศึ ก ษาของนั ก เรี ย นในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตั ว ชี้ วั ด
เพิ่มเติม : คาเปาหมายระดับประถมศึกษา รอยละ 100 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 100 สวนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สายสามัญ รอยละ 90 สายอาชีวศึกษา รอยละ 80 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ. : หนวยจัดเก็บขอมูล
หลัก/ศทก. : หนวยสนับสนุน)
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เปาประสงคที่ 4.2 (SDG 4.2) : สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเขาถึงการพัฒนา
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในป 2573 เพื่อให
เด็กเหลานั้นมีความพรอมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้
4.2.1 รอยละของเด็กอายุ ต่ำกวา 5 ป ที่มีพัฒ นาการทางดานสุ ขภาพ การเรียนรู และ
พัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย ตัวชี้วัดหลัก : คาเปาหมาย รอยละ 92 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ. : หนวยจัดเก็บ
ขอมูลหลัก สสช. และ UNICEF สธ. / สป. : หนวยสนับสนุน)
4.2.2 อัตราการเขาเรียนปฐมวัย (อยางนอย 1 ป กอนถึงเกณฑอายุเขาเรียนประถมศึกษา)
ตัวชี้วัดหลัก : คาเปาหมาย รอยละ 90 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ., สสช. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก/สป. : หนวย
รวมสนับสนุน)
เปาประสงคที่ 4.3 (SDG 4.3) : สรางหลักประกันใหชายและหญิงทุกคนเขาถึงการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถจายได ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้
4.3.1 อัตราการเขาเรียนของเยาวชนและผูใหญ ทั้งในระบบนอกระบบการศึกษา ตัวชี้วัดหลั ก
ประกอบดวยตัวชี้วัดยอยตอไปนี้
4.3.1.1 อัตราการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดย อย
เทียบตัวชี้วัดทดแทน : คาเปาหมาย สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษา : สายสามัญ
ศึกษา 45 : 55 ภายในป พ.ศ. 2564 (สกศ., ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก/สป. : หนวยรวมสนับสนุน)
4.3.1.2 อัตราการเขาเรียนระดับอุดมศึกษา ตัวชี้วัดยอยเทียบตัวชี้วัดทดแทน : คาเปาหมาย
ระดับอนุปริญญา ประเภทอาชีวศึกษา 60 ระดับอุดมศึกษา 50 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ., ศทก. : หนวยจัดเก็บ
ขอมูลหลัก)
4.3.1.3 จำนวนผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับ ปวช. ตัวชี้วัดทดแทน : คาเปาหมาย
ระหวางกำหนด (ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / กศน. : หนวยสนับสนุน)
4.3.1.4 จำนวนนักศึกษา/ผูรับบริการหลักสูตรการอบรม ตัวชี้วัดยอยภายใตตัวชี้วัดหลัก :
คาเปาหมายระหวางกำหนด (สศก., ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. : หนวยรวมสนับสนุน)
เปาประสงคที่ 4.7 (SDG 4.7) : สรางหลักประกันวาผูเรียนทุกคนไดรับความรูและทักษะที่จำเปน
สำหรับสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอยางยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน
สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหวางเพศ การสงเสริมวัฒนธรรมแหงความสงบสุข และไมใชความรุนแรง การ
เปนพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีสวนรวมของวัฒนธรรมตอการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ภายในป 2573 ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้
4.7.1 มีการดำเนินการเกี่ยวกับ (i) การศึกษาเพื่อความเปนพลเมืองโลก และ (ii) การจัด
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงความเสมอภาคทางเพศ และสิทธิมนุษยชน ซึ่งถูกใหความสำคัญทุกระดับ
ใน (a) นโยบายการศึกษาของประเทศ (b) หลักสูตร (c) ระดับการศึ กษาของครู และ (d) การประเมินผลนักเรียน
ตัวชี้วัดหลัก (สป. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก)
เปาประสงคที่ 4.A (SDG 4.A) : สรางและยกระดับอุปกรณ และเครื่องมือทางการศึกษาที่
ออนไหวตอเด็ก ผูพิการ และเพศภาวะ และใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนรูที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง
ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้
4.A.1 สัดสวนของโรงเรียนที่มีการเขาถึง (a) ไฟฟา (b) อินเทอรเน็ตที่ใชในการเรียนการสอน
(c) เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอน (d) โครงสรางพื้นฐานและวัสดุอุปกรณที่ไดรับการปรับให
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เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกาย ตัวชี้วัดหลัก (ศทก.สป. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. :
หนวยรวมสนับสนุน)
เป าประสงคที่ 4.C (SDG 4.C) : เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึ งการดำเนิน การผานทาง
ความรวมมือระหวางประเทศในการฝกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศพัฒ นา
นอยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก ภายในป 2573 ตัวชี้วัดที่กำหนด ประกอบดวย
4.C.1 สัดสวนของครูในระดับ (a) กอนประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา (c) มัธยมศึกษาตอนตน
และ (d) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา) ที่อยางนอยไดรับการอบรมครู
(เชน การฝกอบรมการสอน) ทั้งกอนประจำการ (Pre-Service) หรือระหวางประจำการ (In-Service) ในระดับ/เกณฑมาตรฐาน
ของประเทศ ตัวชี้วัดหลัก : คาเปาหมาย 100 (สกศ., สป. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก)

8. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เปนแผนที่วางกรอบเปาหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยมุ งจั ดการศึกษาให คนไทยทุ กคนสามารถเข าถึ ง โอกาสและความเสมอภาคใน
การศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนใหมีสมรรถนะในการ
ทำงานที่สอดคลองกับ ความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตาม
แผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษาประกอบดวย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education
for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเทาเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง (Sufficiency Economy) และหลัก การมี สว นรวมของสังคม (All For Education) อีก ทั้ งยึ ดตาม
เป าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็น ภายในประเทศ
(Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนชวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำ
ของการกระจายรายได และวิกฤติดานสิ่งแวดลอม โดยนำยุทธศาสตรชาติมาเปนกรอบความคิดสำคัญในการ
จัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยาง
เปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี
และรวมมือผนึกกำลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนำประเทศไทยกาวข ามกั บดักประเทศที่มี รายได ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง
ยุ ท ธศาสตร ประกอบด ว ย 6 ยุ ท ธศาสตร ซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ ภารกิ จ ของสำนั ก งานปลั ด
กระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เปาหมาย
1. คนทุ กชวงวั ยมีความรัก ในสถาบัน หลักของชาติ และยึ ด มั่น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพังงา พ.ศ.2562-2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564)

42

2. คนทุกชวงวัยในเขตพั ฒ นาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้ น ที่พิเศษ
ไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ
3. คนทุกชวงวัยไดรบั การศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. ยกระดับ คุณ ภาพและสง เสริมโอกาสในการเข าถึงการศึ ก ษาในเขตพัฒ นาพิ เศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
3. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง
พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุมชน-ชายขอบ และแรงงานตางดาว)
4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม
อาทิ อาชญากรรมและความรุน แรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติ จากธรรมชาติภั ยจากโรคอุบัติใหม
ภัยจากไซเบอร เปนตน
ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 การผลิ ต และพั ฒ นากำลั ง คน การวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ สร า งขี ด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาหมาย
1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชีย่ วชาญและเปน
เลิศเฉพาะดาน
3. การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ สร า งองค ค วามรู แ ละนวั ต กรรมที่ ส ร า งผลผลิ ต และ
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สงเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน
3. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและ
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
เปาหมาย
1. ผู เรี ย นมี ทั ก ษะและคุ ณ ลั ก ษณ ะพื้ น ฐานของพลเมื อ งไทยและทั ก ษะและ
คุณลักษณะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
2. คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรได
อยางมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
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4. แหลงเรียนรู สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจำกัดเวลาและสถานที่
5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
6. ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล
7. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย
2. สงเสริม และพั ฒ นาแหลงเรี ย นรู สื่ อ ตำราเรีย น และสื่ อ การเรี ยนรู ตาง ๆ ให มี
คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจำกัดเวลาและสถานที่
3. สร า งเสริ ม และปรั บ เปลี่ ย นค า นิ ย มของคนไทยให มี วิ นั ย จิ ต สาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
เปาหมาย
1. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2.การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย
3. ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตอง เป น ป จ จุบั น
เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย
3. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเขาถึงได
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
1. คนทุกชวงวัย มีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
2. หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุณ ภาพชีวิตที่เปน มิตรกับ
สิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
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2. สง เสริมและพั ฒนาหลัก สูต ร กระบวนการเรีย นรู แหล ง เรีย นรู และสื่ อการ
เรีย นรู ต า ง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. พัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เปาหมาย
1. โครงสรา ง บทบาทและระบบการบริห ารจั ดการการศึ ก ษามี ค วามคล อ งตั ว
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
3. ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนและพื้นที่
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณที่
แตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกำลังแรงงานของประเทศ
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุ คลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม
สรางขวัญกำลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
4. ปรับ ปรุง กฎหมายเกี่ย วกั บ ระบบการเงิน เพื่อ การศึ กษาที่ ส งผลตอ คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา

9. แผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
จากการวิเคราะหแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ จำนวน ๒๓ ฉบับ
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศดานอื่นๆ ทั้ง ๑๑ ดาน ที่มีความเชื่อมโยง
กับ ขอบเขตอำนาจหนา ที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใตกฎหมายที่เกี่ ยวของ ซึ่งปรากฏความเกี่ยวของกั บ
กระทรวงศึกษาธิการในหลายประเด็น ทั้งในสวนที่กระทรวงศึกษาธิการเปน หน วยงานหลักในการขับเคลื่อน
และในส วนที่ก ระทรวงศึ ก ษาธิก ารเป น หนว ยสนั บ สนุน ประกอบกับ ได ป ระเมิ น สถานภาพของกระทรวง
ศึกษาธิการจากผลการดำเนินงานในชวงสามปที่ผานมา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) จึงสามารถกำหนดยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ที่จะมีความสอดคลองกับกรอบระยะเวลาตามที่ยุทธศาสตรชาติ
ไดวางไวในชวง ๓ ปแรก โดยมุงเนนการปรับสภาวการณของประเทศใหสามารถเอื้อตอการสรางความพรอม
สำหรับการบูรณาการการทำงานรวมกันของทุกภาคสวนอยางมีประสิทธิภาพในอนาคตชวง ๕ ปตอไป
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ทั้งนี้ สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)
จะประกอบดวย เปาหมายหลัก วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และผลผลิต /ผลลัพธภายใตยุทธศาสตร ดังนี้
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๑. เปาหมายหลัก
๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น ผูเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
๒. ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
๓. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภูมิภาค มีทรัพยากรพื้นฐานที่เพียงพอตามเกณฑมาตรฐาน
๔. ผูเรียนทุกกลุมทุกชวงวัยไดรับโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
๕. ระบบและวิธีการคัดเลือกเพื่อการศึกษาตอ ไดรับการพัฒนา ปรับปรุงแกไข
๖. ผูเรียนในแตละระดับการศึกษา ไดรับการเพิ่มเติมความรู ทักษะในการประกอบอาชีพ ที่ตรงกับ
สภาพตลาดแรงงานในพื้นที่ชุมชน สังคม จังหวัด และภาค
๗. กำลังคนไดรับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ
๘. ผูเรียนปฐมวัยไดรับการเตรียมความพรอมในดานสุขภาพและโภชนาการ รวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
๙. มีองคความรู นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ที่สนับสนุนการพัฒนาหรือแกไขปญหาในพืน้ ที่จังหวัดและภาค
๑๐. ระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ไดรบั การปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษารวมกับทุกภาคสวน
๒. วิสัยทัศน
“กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพื่อใหผูเรียนมีความรู - ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเปนพลเมืองที่เขมแข็ง”
“วางระบบ” หมายถึง วางระบบการจัดการเรียนรู และระบบการบริหารจัดการการศึกษา ที่
บูรณาการการทำงานระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหมีความคลองตัว เพื่อดำเนินการปฏิรูป
การศึกษารวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
“ผูเรียน” หมายถึง เด็กปฐมวัย เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกชวงวัย ที่ไดรับ
บริการจากกระทรวงศึกษาธิการ
“มีความรู – ทักษะ” หมายถึง ผลลัพธที่พึงประสงคของการจั ดการเรียนรู และการบริห าร
จัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะเกิดกับผูเรียน ไดแก ๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
๒) ทั กษะที่ จ ำเปนในศตวรรษที่ ๒๑ (ทัก ษะการเรียนรูและนวัตกรรม / ทั กษะดานสื่อ เทคโนโลยี ดิจิทัล /
ทักษะชีวิตและอาชีพ
“มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง” หมายถึง ๑) ความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง ๒) ยึดมั่น
ในศาสนา ๓) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย และ ๔) มีความเอื้ออาทรตอครอบครัวและชุมชน ของตน
“มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม” หมายถึง ๑) รูจักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ /ชั่ว – ดี
๒) ปฏิบัติแตสิ่งที่ถูกตองดีงาม ๓) ปฏิเสธสิ่งที่ไมถูกตอง ๔) มีระเบียบวินัย และ ๕) มีสุขภาพที่แข็งแรง
“มีงานทำ มีอาชีพ” หมายถึง ๑) การฝกฝนอบรมในสถานศึกษาตองมุงใหเด็ก เยาวชน รักการ
ทำงาน สูงาน อดทนทำงานจนสำเร็จ ๒) การเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรตองมีจุดมุงหมาย
ใหผูเรียนทำงานเปน ๓) ตองสนับสนุนผูสำเร็จหลักสูตรใหมีอาชีพ และมีงานทำ
“เปนพลเมืองที่เขมแข็ง” หมายถึง การเปนผูมีสวนรวมในการพัฒนาชาติ มีจิตอาสา การอยู
รวมกันและยอมรับความแตกตางในสังคมไทยบนหลักการประชาธิปไตย ตามมาตรฐานการศึกษา ของชาติ
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๓. พันธกิจ
๑. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
๒. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
๓. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
๔. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร เพิ่มความคลองตัว
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล
๔. ยุทธศาสตร
๑. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
๔. เพิ่มโอกาสใหคนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
๕. สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
๕. ผลผลิต /ผลลัพธภายใตยุทธศาสตร
๕.๑ ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล ผลผลิต
/ผลลัพธ ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะการเรียนรูที่คอบคลุมทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ วิชา
ชีวิตและสุขภาวะที่ดี มีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดในเชิงสรางสรรค และแกไขปญหา ที่เกิดขึ้นได
มีความสามารถในการทำงานรวมกับผูอื่น สอดคลองกับทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีจิตอาสา มีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูการดำเนินชีวิต ผูสำเร็จ
การศึกษาทุกระดับ/ประเภทไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติ รวมทั้งมีทัศนคติที่ถูกตอง
ตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสามารถอยูรวมกันในสังคมได
อยางมีความสามัคคีปรองดอง
๕.๒ ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลผลิต /ผลลัพธ ผูประกอบวิชาชีพครู
ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ
มีองคความรูและทักษะในดานพหุปญญา มีความเปนมืออาชีพ สามารถใชศักยภาพในการจัดการเรียนรูไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และมีขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งมีแผนการพัฒนาและการใชอัตรากำลังครูใหมี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะครูระดับปฐมวัย ครูระดับอาชีวศึกษา ครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม
๕.๓ ยุทธศาสตรที่ ๓ ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของ
ประเทศ ผลผลิต /ผลลัพธ มีการผลิตกำลังคนดานอาชีวศึกษา และดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีที่มีปริมาณ
เพียงพอ โดยมีคุณภาพ มีสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ผูมีความสามารถพิเศษ
ดานพหุปญญา สามารถตอยอดการประกอบอาชีพ ประชาชนในพื้นที่ชุมชนไดรับการศึกษาเพื่อฝกอาชีพตาม
ความถนัดและความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใชประโยชนไดจริงในเชิงพาณิชย
และการสรางมูลคาเพิ่มทางสังคม
๕.๔ ยุทธศาสตรที่ ๔ เพิ่มโอกาสใหคนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต ผลผลิต /ผลลัพ ธ ผูเรียนทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณ ภาพอยางเทาเทียมกันในทุกระดับและประเภท
การศึกษา ไดรับการสนับสนุนคาใชจายตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรูจาก
แหลงเรีย นรูไดอ ยา งตอ เนื่อ งตลอดชีวิ ต สถานศึก ษาในภู มิภาค/ชนบท ได รับ การยกระดับ คุ ณ ภาพในการ
ให บริการ เด็กพิการและดอยโอกาสไดรับโอกาสทางการศึกษาทั้ งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
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รวมทั้ง มีระบบเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณเพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นได
๕.๕ ยุทธศาสตรที่ ๕ สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผลผลิต /ผลลัพธ
ผูเรียน สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเขาถึงทรัพยากรพื้นฐานระบบ
ดิจิทัลแพลตฟอรมรองรับการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มองคความรูและทักษะ ตอยอดการประกอบอาชีพ
/การปฏิบัตงิ าน รวมทั้งมีศูนยกลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอน แบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบ
ฐานขอมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกตองเปนปจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงกับฐานขอมูลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของได
๕.๖ ยุทธศาสตรที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา ผลผลิต /ผลลัพธ ระบบบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการมีความคลองตัวในการบริหารงาน
การศึกษา มากยิ่งขึ้น มีเอกภาพ และเปนที่ยอมรับของผูรับบริการ โครงสรางของกระทรวงไดรับการปรับปรุง
ให มีป ระสิท ธิภ าพ โดยการกระจายอำนาจลงไปสูสวนภูมิภาค สถานศึ กษาทุ กระดับ มีมาตรฐานขั้น ต่ ำตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีธรรมาภิบาลในการบริหาร และมีกลไกการสงเสริมพลังทางสังคมใหทุกภาคสวน
เขามาดำเนินการรวมและ/หรือสนับสนุนทรัพยากรในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งมีกลไกการนำความรู
ทักษะ ประสบการณ และภูมิปญ ญาของผูสูงอายุมาถายทอดสูผูเรียนในพื้นที่ชุมชน เพื่อนำไปใชสำหรับการ
ประกอบอาชีพได

10. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ป 2564
รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิก าร ประกาศนโยบายและจุ ดเน น ของกระทรวงศึ กษาธิก าร
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใหสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเปนกรอบการดำเนินงาน
ในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พรอมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานดาน
การศึกษาใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติโดยใชจายงบประมาณอยางคุมคา เพื่อมุงเปาหมาย คือ ผูเรียนทุก
ชวงวัย ดังนี้
หลักการตามนโยบาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงศึกษาธิการมุงมั่นดำเนินการ
ภารกิจหลักตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อน
ทุกแผนยอยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู และแผนยอยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
รวมทั้ งแผนการปฏิ รูป ประเทศด านการศึ กษา และนโยบายรัฐ บาลทั้งในสว นนโยบายหลักดานการปฏิ รู ป
กระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย และนโยบายเรงดวน เรื่อง การเตรียมคน
ไทยสูศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสนับ สนุน การขั บเคลื่อนแผนแม บ ทภายใต ยุทธศาสตรชาติ ประเด็นอื่น ๆ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความ
มั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) รวมทั้งนโยบายและแผนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยคาดหวังวาผูเรียนทุกชวงวัยจะ
ไดรับการพัฒนาในทุกมิติ เปนคนดี คนเกง มีคุณ ภาพ และมีความพรอมรวมขับ เคลื่อนการพัฒนาประเทศสู
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเรงรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสรางความ
เชื่อมั่นใหกับสังคม และผลักดันใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการ
จึงกำหนดนโยบายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. ปรับรื้อ และเปลี่ ยนแปลงระบบการบริห ารจั ดการ โดยมุงปฏิรูป องคการเพื่อหลอมรวม
ภารกิจและบุคลากร เชน ดานการประชาสัมพันธ ดานการตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย ฯลฯ ที่
สามารถลดการใชทรัพยากรทับซอน เพิ่มประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
เขามาชวยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล
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2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร ว มมื อ และบู ร ณาการ ที่ ส ามารถตอบโจทย ข องสั ง คมและเป น การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น รวมทั้ ง
กระบวนการจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใชจายอยางคุม คา สงผลใหภาคสวนตา ง ๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและรวมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น
3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุง
บริหารจัดการอัตรากำลังใหสอดคลองกับการปฏิรูปองคการ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรูความสามารถ
ของบุคลากรภาครัฐ ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล
4. ปรับ รื้อ และเปลี่ ย นแปลงระบบการจั ด การศึ กษาและการเรี ย นรู โดยมุ งให ค รอบคลุ ม
ถึงการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรูตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
5. ดำเนิ นการปลดล็อ ก ปรับ เปลี่ ย น เป ด กว าง ที่ เป น เงื่อ นไขต าง ๆ เพื่ อให บ รรลุผ ลตาม
นโยบาย “การศึ ก ษายกกำลั ง สอง (Thailand Education Eco – System : TE 2 S) การศึ ก ษาที่ เข า ใจ
Supply และตอบโจทย Demand” โดย
- ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรวมมือกันระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใหสามารถดำเนินการที่เกี่ยวของกับการศึกษาไดอยางรวดเร็ว รวมถึง
การบริหารการศึกษาของประเทศใหครอบคลุมทุกพื้นที่
- ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุงเนนการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ
ให ทั นต อ การเปลี่ย นแปลงของโลก ปรับ เปลี่ย นการพัฒ นาครูแ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษาผ านศูน ยพั ฒ นา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพื่อใหครู Up Skill และ
Re-Skill ของตนเองไดตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อสงตอความรูไปยังผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และคนที่มีคณ
ุ ภาพ
- เป ด กวาง เสรีท างการศึก ษาให ภ าคเอกชนที่ มี คุณ ภาพเข า มามีสว นร วมในการพัฒ นา
การศึกษา รวมประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human
Capital Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform
:DEEP) ใหครอบคลุมผูเรียนทั่วประเทศ
จุดเนนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง
การจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความ
ตองการจำเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พั ฒ นาผู เรียนให มี ทั กษะการคิด วิ เคราะห สามารถแกไขสถานการณ เฉพาะหน า
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ จริงหรือจากสถานการณ
จำลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิ ดเห็ นเพื่ อเป ดโลกทั ศน มุมมอง
รวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พั ฒ นาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิ ต เพื่ อเปน เครื่อ งมื อในการดำรงชี วิต
และสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
1.2 การเรียนรูตลอดชีวิต
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- จัดการเรีย นรูตลอดชี วิตสำหรับ ประชาชนทุ ก ชว งวั ย เนน สงเสริ มและยกระดั บ
ทักษะภาษาอังกฤษ (English for All)
- ส งเสริม การเรีย นการสอนที่ เหมาะสมสำหรับ ผู ที่ เข า สู สั ง คมสู งวั ย อาทิ อาชี พ
ที่ เหมาะสมรองรับ สังคมสู งวัย หลัก สูตรการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต และหลั กสู ต รการดู แ ลผู สู ง วั ย หลัก สู ต ร
BUDDY โดยเนนการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผูเรียน หลักสูตรการเรียนรูออนไลน เพื่ อ
สงเสริมประชาสัมพันธสินคาออนไลนระดับตำบล
- สงเสริมโอกาสการเขาถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพั ฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นที่เกาะ
แกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว)
- พั ฒ นาครู ให มี ทั ก ษะ ความรู และความชำนาญในการใช เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
และมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- พัฒ นาครูอ าชีว ศึก ษาที่มีค วามรูแ ละความสามารถในทางปฏิบั ติ (Hands – on
Experience) เพื่ อ ให มี ทั ก ษะและความเชี่ ย วชาญทางวิ ช าการ โดยร ว มมื อ กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาชั้ น นำ
ของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเขมขนระยะเวลาอยางนอย 1 ป
- พั ฒ นาสมรรถนะและความรูค วามสามารถของบุ ค ลากรกระทรวงศึก ษาธิ ก าร
ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีศูนยพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ
- พัฒ นาครูทุกระดับ ให มีทักษะ ความรูที่จ ำเป น เพื่ อทำหนา ที่ วิทยากรมื อ อาชี พ
(Train The Trainer) และขยายผลการพั ฒ นาผา นศูน ย พั ฒ นาศักยภาพบุ คคลเพื่ อ ความเป น เลิศ (Human
Capital Excellence Center : HCEC)
- จัดการเรียนรูตลอดชีวิตผานเว็บไซต www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเป ด
กวางใหภาคเอกชนสามารถเขามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อใหผูเรียน ครู และผูบริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการ
เรียนรูที่หลากหลาย และตลอดเวลาผานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพื่ อความเปน เลิศ (Digital Education
Excellence Platform : DEEP)
- ใหผู เรีย น ครู ผู บ ริห ารทางการศึก ษามี แ ผนพั ฒ นารายบุ ค คลผ า นแผนพั ฒ นา
รายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP)
- จั ด ทำ “คู มื อมาตรฐานโรงเรี ยน” เพื่ อ กำหนดให ทุ ก โรงเรี ย นต อ งมี พื้ น ฐานที่
จำเปน”
2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
- พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต โดยน อ มนำยุ ท ธศาสตร
พระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักในการดำเนินการ
- เฝาระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผูเรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพ
ติด อาชญากรรมทางไซเบอร การคามนุษย
- สงเสริม ให ใชภ าษาท องถิ่นรวมกับ ภาษาไทยเปน สื่อ จัดการเรียนการสอนในพื้ น ที่ที่ ใช
ภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสาร
และใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
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- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
3. การสรางความสามารถในการแขงขัน
- สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเปนเลิศของ
แตละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคลองกับความตองการของประเทศทั้งในปจจุบัน และ
อนาคต
- สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ และจัดการเรียนการ
สอนดวยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคลองกับเทคโนโลยี โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะการวิเคราะหขอมูล
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ
4. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- ศึก ษาและปรับ ปรุงอั ต ราเงินอุดหนุ นคาใชจ ายตอ หั ว ในการจัดการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน
ใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
- ระดมสรรพกำลังเพื่อสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำรองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาใหสอดคลองพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- ส งเสริมการพั ฒ นาสิ่ งประดิษ ฐแ ละนวัต กรรมที่ เ ป น มิ ตรกั บ สิ่ ง แวดล อ ม ให ส ามารถ
เปนอาชีพ และสรางรายได
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
- ปฏิร ูป องคก ารเพื ่อ ลดความทับ ซอ น เพิ ่ม ประสิท ธิ ภ าพและความเปน เอกภาพ
ของหนว ยงานที่มีภ ารกิจ ใกลเคีย งกัน เชน ดา นประชาสัม พัน ธ ดา นตา งประเทศ ดา นเทคโนโลยีดา น
กฎหมาย เปนตน
- ปรั บ ปรุ ง กฎหมายและระเบี ย บที่ เ ป น อุ ป สรรคและข อ จำกั ด ในการดำเนิ น งาน
โดยคำนึงถึงประโยชนของผูเรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา (Big Data)
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ใหสอดคลองกับ
การปฏิรูปองคการ
- สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล เพื่อใหสามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได
อยางอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดตั้งหนวยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
- สงเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอื้อตอการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
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การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติ
1. ใหสวนราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ นำนโยบายและจุดเนนเปน
กรอบแนวทางมาใชในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคำนึงถึ ง
มาตรการ 4 ขอ ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหแนวทางในการบริหารงบประมาณไว ดังนี้ (1)
งดดู งานตางประเทศ 1 ป ยกเวนกรณีที่มีความจำเปนและเปนประโยชนตอกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจั ด
อบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญและใชงบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณที่
มีความซ้ำซอน
2. ใหมีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนสู
การปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน สำนั กงานศึกษาธิการภาค และ
สำนั กตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เปนฝายเลขานุการและผูชวยเลขานุการตามลำดับ โดยมี
บทบาทภารกิ จ ในการตรวจราชการ ติด ตาม ประเมิ น ผลในระดั บ นโยบาย และจั ด ทำรายงานเสนอต อ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ
3. กรณีมีปญ หาในเชิงพื้นที่ ห รือขอขัดของในการปฏิ บั ติงาน ให ศึกษา วิเคราะห ข อมู ล
และดำเนินการแกไขปญหาในระดับพื้นที่กอน โดยใชภาคีเครือขายในการแกไขขอขัดของ พรอมทั้งรายงานตอ
คณะกรรมการติดตามฯ ขางตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ
อนึ่ง สำหรับ ภารกิจ ของสว นราชการหลักและหน ว ยงานที่ป ฏิ บัติในลักษณะงานในเชิ ง
หนาที่ (Function) งานในเชิงยุทธศาสตร (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งไดดำเนินการอยูกอน เมื่อรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพิ่มเติมในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่กำหนดหากมีความ
สอดคลองกั บ หลักการนโยบายและจุดเนนขางตน ใหถือเปนหนาที่ของสวนราชการหลั ก และหน วยงาน ที่
เกี่ยวของตองเรงรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบใหการดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอยางเป น
รูปธรรมดวยเชนกัน
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (นายณั ฏ ฐพล ที ป สุ ว รรณ) ได ม อบนโยบาย
“การศึกษายกกำลังสอง : Thailand Education Eco-System” (TE2 S: การศึกษาที่เขาใจ Supply และตอบ
โจทย Demand) แกหนวยงานในสังกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ดังนี้
 การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco-System: TE2 S) คือ การศึกษาที่
มีความยืดหยุน สามารถตอบโจทยความตองการของสังคมและตลาด โดยมุงเนนพัฒนาศักยภาพคนสูความเปน
เลิศตามบริบทในแบบ ฉบับของตนเอง (เขาใจ Supply และตอบโจทย Demand)
 ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center
: HCEC) เปนศูนยฝกอบรมพัฒ นาวิชาชีพ ครูที่กระจายทั่ว ประเทศและมีม าตรฐานเดี ยวกัน เนนอบรมครูใน
โรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีทักษะ ความรูที่จำเปน เนนอบรมครูอาชีวศึกษาตามวิชาชีพที่ตลาดตองการ
เพื่อทำหนาที่เปน Train the Trainer ขยายผลพัฒนาตอไปยังครูอื่น ๆ
 แพลตฟอร ม ด า นการศึ ก ษาเพื่ อ ความเป น เลิ ศ (Digital Education Excellence
Platform : DEEP) เปนแพลตฟอรมหลักในการเรียนรูออนไลนของประเทศ เพื่อตอบโจทยการเรียนรูตลอดชีวิตผาน
www.deep.go.th โดยปลดล็ อกให ภาคเอกชนสามารถเข ามาพั ฒนาเนื้ อหา เพื่ อให มี ทางเลื อกในการเรียนรู ที่
หลากหลาย นักเรียน ครู และผูบริหารทางการศึกษาไดพัฒนาตนเองอยูเสมอ เปนชองทางแหงการเรียนรูแบบ
Digital Platform ที่สามารถแสดงพัฒนาการในการเรียนรูของนักเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา
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 แผนพั ฒ นารายบุค คลเพื่ อ ความเปน เลิศ (Excellence Individual Development
Plan : EIDP) เพื่อตอบโจทยเสนทางความสำเร็จของชีวิตในรูปแบบของตนเอง โดยนักเรียนมีแผนพัฒนาตนเอง
ซึ่งจะชวยใหคนพบตัวเองไดเร็ว ครูมีแผนพัฒนาทักษะ ความรูที่ชวยพัฒ นาเรื่องการสอนและลดงานเอกสาร
ผูบริหารทางการศึ กษา สรางสภาพแวดลอมของโรงเรียนที่ เหมาะสมและมี คุ ณภาพ และเตรียมความพรอมไปสู
ผูบริหารชั้นนำ
 ระบบนิเวศทางการศึกษา ประกอบไปดวย HCEC ,DEEP และ EIDP ทำงานประสาน
เชื่อมโยงกัน “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปดกวาง” ทางการศึกษาไทยสูรูปโฉมใหม ดังนี้
 นักเรียนยกกำลังสอง : เรียนเพื่อรู พัฒนาทักษะเพื่อลงปฏิบัติ
 ครูยกกำลังสอง : เพิ่มคนเกงมาเปนครู พัฒนาครูในระบบ
 หองเรียนยกกำลังสอง : เรียนที่บาน ถามที่โรงเรียน
 หลักสูตรยกกำลังสอง : ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู (Enabler)
 สื่อการเรียนรูยกกำลังสอง : เรียนผานสื่อผสมผสาน ผานชองทางที่หลากหลาย ได แก
On-Site : เรียนที่โรงเรียน ผานตำรา/ Presentation/ อุปกรณทดลอง/ ธรรมชาติในชุมชน
Online : เรียนออนไลนผาน DEEP ที่มีเนื้อหาหลักสูตรแกนกลางและเนื้อหาจาก
ผูผลิตอิสระ และผูสนใจดานการศึกษา
On-Air : เรี ย นผ า นโทรทั ศ น DLTV มู ล นิ ธิ ก ารศึ ก ษาทางไกลผ า นดาวเที ย ม
เนื้อหามาตรฐาน และจากผูผลิตเนื้อหาเปนเอกชน
On-Demand : เรียนไดทุกที่ที่มีอินเทอรเน็ตและอุปกรณเชื่อมตอ
 โรงเรียนยกกำลังสอง: เนนคุณภาพ และโรงเรียนศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ
เพื่อความเปนเลิศทางภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เนนคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพื่อความเปน
เลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทยทักษะและความรูที่เพิ่มความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

11. นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ป 2565
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใหสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเปนกรอบการดำเนินงาน
ในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 พรอมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานดาน
การศึกษาใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติโดยใชจายงบประมาณอยางคุมคา เพื่อมุงเปาหมาย คือ ผูเรียนทุก
ชวงวัย ดังนี้
หลักการตามนโยบาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
กระทรวงศึกษาธิการมุงมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20
ป (พ.ศ.2561 – 2580) ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนทุกแผนยอยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู
และแผนยอยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา
และนโยบายรัฐบาลทั้งในสวนนโยบายหลักดานการปฏิ รูป กระบวนการเรียนรู และการพั ฒนาศักยภาพคน
ตลอดช วงชี วิต และนโยบายเรงดว น เรื่องการเตรี ยมคนไทยสู ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยั งสนั บ สนุนการ
ขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้ง
นโยบายและแผนต า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข อง โดยคาดหวั งวา การพัฒ นาศัก ยภาพคนตลอดช ว งชี วิต จะไดรับ การ
พัฒนาการเรียนรูใหเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ และมีความพรอมรวมขับเคลื่ อนการพั ฒนาประเทศสูความ
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มั่น คง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเรงรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให เกิด ผลสัม ฤทธิ์เพื่ อสรางความ
เชื่อมั่นใหกับสังคม และผลักดันใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปดกวาง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากำลังคน โดยมุง
ปฏิรูปองคการเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เชน ดานการประชาสัมพันธ ดานการตางประเทศ ดาน
เทคโนโลยี ดานกฎหมาย ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขา
มาชวยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา
2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปดกวาง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู โดยมุงใหครอบคลุม
ถึงการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรูตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปดกวาง ที่เปนเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อใหบรรลุผลตามนโยบายการศึกษายก
กำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เขาใจ Supply และตอบโจทย
Demand โดยใหทุกหนวยงานพิจารณาวิเคราะหขอมูลรวมกันอยางรอบดาน ครบถวน รวมกันพิจารณาหา
แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการรวมกันแบบบูรณาการการทำงานทุกภาคสวน
จุดเนนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
1. ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร ประกอบด วย 7 เรื่องยอย ไดแก (1) Data Center ศูนย ขอมูลกลาง (2) Big Data ขอมู ลขนาดใหญ
(คลั ง ข อ มู ล การนำข อ มู ล มารวมกั น ) (3) Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource
Platform) (4) e-book (5) e-office e-mail และ document (6) ระบบบริ ห ารจั ด การห อ งเรีย น School
และ Classroom Management และ (7) โครงสรางพื้นฐาน Infrastructure (Internet)
2. การจัดการองคความรูและยกระดับทักษะที่จำเปน เนนพัฒนาความรูและสมรรถนะดาน Digital
Literacy สำหรับผูเรียนที่มีความแตกตางกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เชน STEM Coding
เปนตน
3. การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ พัฒนา 3 ทักษะหลัก ไดแก โลกทัศนอาชีพ การเสริม
ทักษะใหม (Up Skill) และการเพิ่มทักษะใหมที่จำเปน (Re-Skills) ใหแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวย (1) ผูอยู
ในระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผูอยูนอกระบบการศึกษา (3) วัยแรงงาน และ
(4) ผูสูงอายุ เพื่อใหมีทักษะและสมรรถนะสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพที่
เกิ ด ขึ้ น ใหม (Digital Disruption) โดยเน น เพิ่ ม บทบาทของ กศน.ในการ Re-Skills ด า นอาชี ว ศึ ก ษากั บ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. การตางประเทศ เนนภารกิจที่ตองใชความรวมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวตางชาติใหแก
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ดานหลัก ๆ ไดแก
(1) ดานภาษาตางประเทศ และ (2) ดานวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา
5. กฎหมายและระเบียบ เนนแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยูในแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
ประกอบดวย
เรื่ องที่ 1 : การปฏิรูป ระบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ไดแก
– การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. …. และมีการทบทวน จัดทำ แกไข และปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวของ
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– การสรางความรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน เพื่อการจัดการศึกษา
– การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อ
รองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
– การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแหงชาติ
– การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ
เรื่องที่ 6 การปรับ โครงสรางของหนว ยงานในระบบการศึกษา ประกอบด ว ยประเด็ น ปฏิ รูป 3
ประเด็น ไดแก สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พื้น ที่นวัตกรรมการศึกษา การ
ปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ
6. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแตละหนวยงานใน
สังกั ด กระทรวงศึก ษาธิ การ เพื่ อ ไมให เกิด ความซ้ำ ซอ นในการจัด ฝก อบรมให แ ต ละกลุ มเป า หมาย และใช
ประโยชนจากสถาบันพัฒนาที่มีอยูแลว เชน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปน
หนวยงานกลางในการจัดฝกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะใหแกบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ (ผูบริหาร
หนวยงานทุกระดับ ผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย และบุคลากรอื่น ๆ) รวมทั้งพัฒนา
ยกระดับใหเปนสถาบันฝกอบรมระดับนานาชาติ
7. การประชาสัมพันธ โดยจัดตั้งศูนยประชาสัมพันธของกระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานสังกัด
สำนัก งานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ ดำเนินการผลิต สื่อ และจัด ทำเนื้ อ หา (Content) เพื่ อเผยแพร ผลงาน
กิจกรรมและการเขารวมงานตาง ๆ ของทุกหนวยงานในภาพรวมของ กระทรวงศึกษาธิการ
8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการ
เรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย
9. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการสงเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
10. การรับเรื่องราวรองทุกขที่เกี่ยวของกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำเทคโนโลยีมาใชในการ
บริหารจัดการ เชน การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพื่อแกไขปญหาเบื้องตน (Call Center ดานกฎหมาย) การ
วางระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การการรั บ เรื่ อ งราวร อ งทุ ก ข ใ นภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ
11. การปฏิรูปองคการและโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ
12. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อใหมีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น
13. การศึกษายกกำลังสอง โดย
– พั ฒ นาครู ทุก ระดั บ ใหมีทักษะ ความรูที่จ ำเป น เพื่ อ ทำหน าที่ วิท ยากรมื ออาชี พ (Train The
Trainer) และขยายผลการพั ฒ นาผ า นศู น ย พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค คลเพื่ อ ความเป น เลิ ศ (Human Capital
Excellence Center : HCEC)
– จัดการเรียนรูตลอดชีวิตผานเว็บไซต http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปดกวางให
ภาคเอกชนสามารถเขามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อใหผูเรียน ครู และผูบริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรูท่ี
หลากหลาย และตลอดเวลาผ า นแพลตฟอร ม ด า นการศึ ก ษาเพื่ อ ความเป น เลิ ศ (Digital Education
Excellence Platform : DEEP)
– ใหผูเรียน ครู ผูบริห ารทางการศึกษามีแผนพัฒ นารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความ
เปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP)
– จัดทำ “คูมือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อกำหนดใหทุกโรงเรียนตองมีพื้นฐานที่จำเปน
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การสรางความสามารถในการแขงขัน
- มุงเนนการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำดวยคุณภาพ โดยสรางคานิยมอาชีวศึกษา และ
เติม เต็มชอ งวางระหวางทัก ษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับ อาชี วศึก ษาทวิภาคี สู คุณ ภาพ
มาตรฐาน เนนรวมมือกับสถานประกอบการชั้นนำ (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความรวมมือการ
จัดการอาชีวศึกษาระหวางภาครัฐและภาคเอกชนสูมาตรฐานนานาชาติ
- มุ งเน น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝก อบรมวิ ชาชีพ ระยะสั้ น รวมทั้ ง ผลิ ตกำลั ง
แรงงานที่มีคุณภาพตามความเปนเลิศของแตละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ เพื่อตอบโจทยการพัฒนา
ประเทศและสถานประกอบการ
- มุงเนนพัฒนาศูนยประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (TVET Excellence
Center) สูมาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุใหม รวมถึงการนำนวัต กรรม Digital เพื่ อมุงสูการอาชีวศึกษา
ดิจิทัล (Digital College)
- มุงเนนพัฒ นาศักยภาพผูเรียนอาชีวศึกษา ใหเปนผูประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรูผูเรียน
เพื่อการดำรงชีวิตใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 (Technical Vocational
Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทั้งใหความรวมมือในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของผูเรียนผานการฝกประสบการณวิชาชีพในตางประเทศและการแขงขันในเวทีระดับนานาชาติ
- มุงเนนการเพิ่มปริมาณผูเรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สรางภาพลักษณสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อ
ดึงดูดใหผูที่สนใจเขามาเรียน
- สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนดวย
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย
การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
- ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.
2562
- สงเสริมใหผูเรียนที่ยุติการศึกษา ทั้ งกอนและหลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับใหได รับโอกาสทาง
การศึกษาจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ
การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค
ดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพ และ
สรางรายได
การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
- เฝาระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผูเรียน ครู และสถานศึกษา
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
- ปฏิรปู องคการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเปนเอกภาพของหนวยงาน
- ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคและขอจำกัดในการดำเนินงาน
โดยคำนึงถึงประโยชนของผูเรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม
- ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
- พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา (Big Data)
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การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติ
1. ใหสวนราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเนน เปนกรอบแนวทาง
ในการวางแผนและจั ด ทำงบประมาณรายจ า ยประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่ รัฐ มนตรีว า การ
กระทรวงศึกษาธิการไดใหแนวทางในการบริหารงบประมาณไว
2. ใหมีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติ
ระดับพื้นที่ โดยใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล สป. เปนฝายเลขานุการและผูชวยเลขานุการตามลำดับ โดยมีบทบาทภารกิจใน
การตรวจราชการ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลในระดั บ นโยบาย และจั ด ทำรายงานเสนอต อ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ
3. กรณีมีปญหาในเชิงพื้นที่หรือขอขัดของในการปฏิบัติงาน ใหศึกษา วิเคราะหขอมูลและดำเนินการ
แกไขปญหาในระดับพื้นที่กอน โดยใชภาคีเครือขายในการแกไขขอขัดของ พรอมทั้งรายงานตอคณะกรรมการ
ติดตามฯ ขางตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ
อนึ่ง สำหรับภารกิจของสวนราชการหลักและหนวยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหนาที่
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งไดดำเนินการอยูกอน เมื่อรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพิ่มเติมในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกเหนือจากที่กำหนดหากมี
ความสอดคลองกับหลักการนโยบายและจุดเนนขางตน ใหถือเปนหนาที่ของสวนราชการหลักและหนวยงานที่
เกี่ยวของตองเรงรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบใหการดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอยางเป น
รูปธรรมดวยเชนกัน
12. แผนพัฒนาดานการศึกษาระดับภาคใต
วิสัยทัศน
คนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรูตลอดชวงชีวิตอยางมีคุณ ภาพ รองรับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต
ยุทธศาสตร
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ
2. ผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
แปรรูปยางพาราและปาลมน้ำมันแหงใหมของประเทศ
3. ผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพ รองรับการพัฒนาการผลิตสินคา
เกษตรหลักของภาคและสรางความเขมแข็งสถาบันเกษตรกร
4. ศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการทองเที่ยวการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
และการเชื่อมโยงการคาโลก
5. จัดการเรียนรู เพื่ออนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
เปนระบบเพื่อเปนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
6. พัฒนาศักยภาพของคนใหมีความพรอมสำหรับการพัฒ นาพื้นที่ระเบี ยบเศรษฐกิจภาคใตอยาง
ยั่งยืน
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กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ
การบริการ มีกลยุทธ 4 ประเด็น ดังนี้
1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่รองรับภาคการใหบริการเกี่ยวกับการทองเที่ ยวใน
สถานศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
2. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนศึกษาตอในสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น โดยสนับสนุนทุนการศึกษา
สวัสดิการตาง ๆ โดยความรวมมือของเครือขายสถานประกอบการทั้งในและตางประเทศ
3. สงเสริม สนับสนุน การผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีทักษะ สมรรถนะ และมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพตามความตองการของสถานประกอบการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการรองรับการทองเที่ยวและการ
บริการรูปแบบใหมที่หลากหลาย สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่
4. สงเสริมและสนับ สนุ น การสรา งแพลทฟอรมการเรีย นรู และการใช เทคโนโลยี ดิจิ ทั ลเพื่อ
เสริมสรางทักษะ สมรรถนะที่จำเปนใหตอบสนองกับ ความตองการของสถานประกอบการ ธุรกิจการทองเที่ยว
และการบริการ
ยุท ธศาสตรที่ 2 ผลิต และพัฒ นากำลังคนให มีทักษะและสมรรถนะทางวิช าชีพรองรั บการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาลมน้ำมันแหงใหมของประเทศ มีกลยุทธ 5 ประเด็น ดังนี้
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับ การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญสะเดา ที่ครบวงจรและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจร
ในจังหวัดกระบี่ สุราษฎรธานี และชุมพร
3. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการใชเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิตภาค
เกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนใหมีความรูการบริหารจัดการตนทุนการผลิต การทำ
การเกษตรทฤษฎีใหม การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพาะปลูกและการแปรรูป
5. สงเสริมและสนับสนุนใหสถาบันอาชีวะศึกษาที่มีความพรอมผลิตและพัฒนากำลังคน
รองรับการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตภาคเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 3 ผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพ รองรับการ
พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรหลักของภาคและสรางความเขมแข็งสถาบันเกษตรกร มีกลยุทธ 5 ประเด็น
ดังนี้
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อการยกระดับสินคาเกษตรที่เปนอัตลักษณที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพพื้นที่ของภาค
2. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการยกระดับสินคาทางการเกษตรใหไดมาตรฐานสากล
3. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการทำการเกษตรแบบผสมผสาน
4. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในการผลิตและ
บริหารจัดการดานผลิตสินคาเกษตรอยางเปนระบบ
5. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสงเสริมการสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและชุมชน
อยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4 ศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการทองเที่ยว
การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการคาโลก มีกลยุทธ 5 ประเด็น ดังนี้
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1. พัฒนาทักษะกำลังคนทุกชวงวัยใหมีความรู ความสามารถตามศักยภาพในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษา กำลังคนเพื่อรองรับเขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยง
การคาสอดคลองสภาพปญหาของทองถิ่น
3. สนับสนุนการวิจัยเชิงทองเที่ยว โดยการมีสวนรวมของทั้งภาครัฐและเอกชนแบบภาคี
เครือขาย
4. สงเสริมการสรางนวัตกรรมเชิงทองเที่ยวดวยภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมที่เปน
เอกลักษณ
5. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองโครงสรางพื้นฐาน
วิทยาศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 5 จัดการเรียนรู เพื่ออนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบเพื่อเปนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน มีกลยุทธ 3 ประเด็น ดังนี้
1. สงเสริมการเรียนการสอนตามพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมการใชพลังงานทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชพลังงานเพื่อสรางความมั่นคงดานพลังงาน
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และแกปญหาสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาศักยภาพของคนใหมีความพรอมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืน มีกลยุทธ 4 ประเด็น ดังนี้
1. ศึกษา วิจัย ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประตูการคาในพื้นที่ระเบียบ
เศรษฐกิจภาคใต
2. ศึกษา วิจัย ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและ
การแปรรูปการเกษตรมูลคาสูง (Bio-Based & Processed Agricultural Products)
3. ศึกษา วิจัย ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การ
สงเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองนาอยู (Green Culture & Livable Cities)
4. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสายอาชีพเพื่อรองรับการทองเทียว การเกษตรและ
อุตสาหกรรม ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต โดยการใชเทคโนโลยีสมัยใหม

13. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพังงา
เปาหมายการพัฒนา
“ จังหวัดพังงา เปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแหงการเรียนรู
สูความเปนเมืองนาอยู เมืองแหงความสุข ”
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดพังงาใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
2. เพื่อพัฒนาภาคเกษตร (ยางพารา ปาลมนามัน ผลไม ปศุสัตว ประมง) และอุตสาหกรรม
ภาคเกษตรใหมีความยั่งยืน
3. อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุลอยางยั่งยืน
4. ประชาชนจังหวัดพังงามีคุณภาพชีวิตที่ดีและ มีสังคมนาอยู
5. ประชาสังคม มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัด
1. จำนวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
2. มูลคาสินคาภาคเกษตรที่เกิดขึ้นและปลอดภัยไดมาตรฐาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพังงา
ประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร โดยเรียงตามลำดับความสำคัญ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางเสริมคุณภาพการทองเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางเสริมระบบการผลิต การแปรรูป การบริโภค การคา การ
บริหารจัดการดานการเกษตรอยางเปนระบบที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหมีประสิทธิภาพอยางสมดุล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสรางสังคมให
มั่นคงและนาอยู

14. อำนาจหนาที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
คำสั่งหัวหนา คณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 19/2560 เรื่องการ ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ราชกิจจานุเบกษาเลม 134 ตอนพิเศษ 96 ง หนา 19 วันที3่ เมษายน2560)
“ขอ11ใหมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนั กงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิ การ เพื่อปฏิบั ติ
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหนาที่ นโยบาย และยุทธศาสตรของสวนราชการตาง ๆ ที่มอบหมายใหมีอำนาจหนาที่ใน
เขตจังหวัด ดังตอไปนี้
1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่
เปนไปตามอำนาจและหนาที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
2) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
3) สั่งการ กำกับ ดูแล เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ หรือ
หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
4) จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา
5) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ
6) ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7) สงเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับ งานดานวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสวนราชการ
หรือหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
9) สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
10) สงเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน
11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้ง
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานตาง ๆ ในจังหวัด
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15. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
1) สภาพแวดลอมภายใน
จุดแข็ง(Strength)
1. มีสถานศึกษาจัดการศึกษาทุกระดับอยางทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ ตั้งแต
ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา
2. ครูและผูเรียนใหความรวมมือในการจัดและรวมกิจกรรมเปนอยางดี
3. ครูและผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น
4. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจ และตั้งใจปฏิบัติหนาที่
5. มีแหลงภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลายเอื้อตอการเรียนรู
6. ปฏิสัมพันธระหวางสวนราชการในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
ดีมาก
จุดออน(Weakness)
1. นักเรียนระดับประถมศึกษาบางสวนยังมีปญหาอานไมออก เขียนไมได
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) กลุมสาระหลักระดับชั้นมัธยม ต่ำกวาคาเฉลี่ย
ระดับประเทศ
3. ผูเรียนบางสวนยังขาดทักษะและความสามารถดานการคิดวิเคราะห
4. ผูเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษไดไมดีเทาที่ควร เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียน
การสอนไมเนนการสื่อสาร
5. อัตราการออกกลางคันยังลดไมไดตามเปาหมาย
6. ขาดแคลนครูสายผูสอนในสาขาวิชาเอกและวิชาเฉพาะ
7. โรงเรียนขนาดเล็กมีมากเกิน 50 เปอรเซ็นต ยากตอการบริหารจัดการ
8. ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายังไมเขมแข็ง
9. จัดการศึกษาไดไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
10. การเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศระหวางหนวยงานยังไมเปนระบบ ยากแกการ
เขาถึง
11. การวางแผนยังไมสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทาที่ควร เนื่องจาก
ระบบการจัดสรรงบประมาณไมสอดคลองกับความตองการและจำเปน
12. ระบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลยังไมสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
2) สภาพแวดลอมภายนอก
โอกาส (Opportunities)

1. ประชาชนใหความสำคัญกับการศึกษาและมีความตองการใหบุตรหลานไดรับ
การศึกษาสูง
2. มีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมหลากหลาย สามารถเปนแหลงเรียนรู
และใชภูมิปญญาทองถิ่นได
3. ประชาชนและทองถิ่นใหความรวมมือในการจัดการศึกษา
4. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เอื้อตอการทำงาน
5. ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป มีความสนใจเทคโนโลยี
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6. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนสือ่ เทคโนโลยีทางการศึกษา ทำใหเขาถึงแหลงเรียนรู
ไดมากขึ้น
7. ความตองการของตลาดแรงงานโดยเฉพาะสาขาวิชาชีพมีอัตราสูง
8. มีแหลงทองเที่ยวสวยงาม และหลากหลาย เปนที่รูจักระดับนานาชาติ
9. ประชาชนมีเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ผสมผสาน สังคมสงบสุข เปนเมืองนาอยู
10. รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปการศึกษา ที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาก
ยิ่งขึ้น
อุปสรรค(Threats)
1. ผูปกครองมีคานิยมสงบุตรหลานเขาไปเรียนในเมือง โรงเรียนยอดนิยมมากขึ้น ทำ
ใหในทองถิ่นมีนักเรียนลดลง
2. ผูปกครอง นักเรียน มีคานิยมเรียนสายสามัญมากกวาสายอาชีพ
3. การใหบริการทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการศึกษา ไมครอบคลุมทุกพื้นที่ ไมมี
สัญญาณเครือขายอินเทอรเน็ต
4. ภาวะทางเศรษฐกิจสูงมีผลกระทบตอรายไดของผูปกครอง สงผลตอความพรอม
ของผูเรียน และการระดมทุนเพื่อการศึกษา
5. นโยบายทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงบอย ขาดความตอเนื่องในการพัฒนา
6. ระบบการบริหารงานบุคคลของหนวยงานขาดความคลองตัว และไมสอดคลองกับ
การดำเนินงาน
7. ระเบียบ กฎหมายของทองถิ่น มีขอจำกัด ไมสามารถสนับสนุนการจัดการศึกษา
ไดตามความตองการและจำเปน
3) TOWS METRIX

จากการวิเคราะหสภาพของจังหวัดพังงา โดยภาพรวมแลว สามารถ SWOT METRIX ตาม
ประเด็นศักยภาพและปญหา ไดดังนี้
ยุทธศาสตรเชิงรุก (S + OStrategies)
1. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
2. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. สงเสริมสนับสนุนการจัดศึกษาใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน
4. สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตรเชิงปองกัน (S + T Strategies)
1. พัฒนาสถานศึกษาใหไดมาตรฐานระดับสากล
2. พัฒนาผูบริหาร ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
3. สรางคานิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดสวนการเรียนสายสามัญ
ยุทธศาสตรเชิงปรับปรุง (W + O Strategies)
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหไดมาตรฐานการศึกษา
2. เรงรัดการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและตลาดแรงงาน
3. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู
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ยุทธศาสตรเชิงปรับเปลี่ยน (W + T Strategies)
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดใหเปนเอกภาพโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
ทั้ งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่ อ ที่ จ ะสรา งศั กยภาพการบริห ารจั ด การให มีป ระสิ ทธิ ภ าพ ส งผลการพั ฒ นา
การศึกษาในพื้นที่อยางตอเนื่องและยั่งยืน
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สวนที่ 3
สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) จังหวัดพังงา
ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2564-2565)
สำนั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั ง หวั ด พั ง งา ได ศึ ก ษาวิ เคราะห บ ริ บ ทที่ เกี่ ย วข อ ง ประกอบด ว ย กรอบ
ยุทธศาสตรแ หงชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบ ทภายใต ยุทธศาสตร ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความ
มั่น คงแห งชาติ (พ.ศ. 2562-2565)นโยบายรั ฐบาล (พลเอก ประยุทธ จั นทรโอชา) แถลงต อรัฐสภา เมื่ อวั นที่ 25
กรกฎาคม 2562 เป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals : SDGs) เป าหมายที่ 4
เปาหมายดานการศึกษา แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579) แผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
(พ.ศ. 2563-2565) และการวิเคราะหสภาพแวดลอมการจัดการศึกษาของจังหวัดพังงา มากำหนดสาระสำคัญ
ของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) จังหวัดพังงา ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2564-2565) ดังนี้
วิสัยทัศน
คนพังงาไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ สอดคลองกับอัตลักษณของจังหวัดและการพัฒนา
ประเทศ
พันธกิจ
1.ส งเสริม สนับ สนุ น และพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ ก ษา ให ส อดคลอ งกับ แผนการศึ ก ษาแห งชาติ แ ละ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
2. สรางโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนอยางเสมอภาคและเทาเทียม
3. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใหมปี ระสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนากำลังคน การวิจัยเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
4. สงเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและอัตลักษณของ
จังหวัดพังงา
5. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค
1. ประชากรไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพที่สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรชาติ 20 ป
2. ประชากรทุกกลุม ทุกวัยไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค และเทาเทียม
3. หนวยงาน/สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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ตัวชี้วัดภายใตเปาประสงคคาเปาหมาย
เปาประสงคที่ 1.ประชากรไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพที่สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรชาติ 20 ป
Baseline
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
กลยุทธ
2564 2565
1.รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน
N/A
90
95 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสรางความมั่นคง
การสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความเปน
2. ปองกันและแกไขปญหายาเสพ
พลเมือง (Civic Education) เพิ่มขึ้น
ติดและภัยคุกคามในรูปแบบใหม
2. รอยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติด
72.31
90
95
เพิ่มขึ้น
3.รอยละของผูเขาอบรมลูกเสือ เนตรนารี ผาน
N/A
90
95
เกณฑที่กำหนด
4.รอยละของผูผานการฝกอบรมวิชาชีพ
N/A
80
85 1.สงเสริมกระบวนการเรียนรูเ ชิง
บูรณาการองคความรู
นำความรูไปใชในการประกอบอาชีพได
5.รอยละของผูสำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
N/A
75
85 2.สงเสริมทักษะกำลังแรงงานที่
ศักยภาพตรงกับความตองการของ
มีสมรรถนะเปนที่พอใจของสถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน
6.รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
N/A
80
85 3.เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
ผานเกณฑการพัฒนาภาษาอังกฤษ
สอนเพื่อยกระดับทักษะการใช
7. จำนวนผลงานวิจัยเพื่อสรางความรูสูการ
N/A
1 เรื่อง 2 เรื่อง ภาษาตางประเทศ
4. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
พัฒนาการศึกษา
8. รอยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการ
อาน การเขียน ผานเกณฑตามระดับชั้น
9. รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาหลักเพิ่มขึ้น
10.รอยละของผูเรียนทุกระดับมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความเปนพลเมือง พลโลก
11.รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการพัฒนา

85
ป.6 37.27
ม.3 35.69
ม.6 30.13

95

100

เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
รอยละ3 รอยละ3
ของปที่ ของปที่
ผานมา ผานมา

N/A

80

100

100

100

100

คานิยมและการดำรงชีวิต
1.พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล
2.สงเสริมและบูรณา-การจัดการ
เรียนการสอนและการเรียนรูให
ผูเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และ
ความเปนพลเมือง
3.พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดวยรูปแบบที่
หลากหลาย
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เปาประสงคที่ 1.ประชากรไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพที่สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรชาติ 20 ป
Baseline
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
กลยุทธ
2564 2565
12.รอยละของหนวยงาน/สถานศึกษาที่จัด
100
100
100 1. สงเสริม สนับสนุนการเรียนการ
สอนเพื่อสรางจิตสำนึกรักษ
หลักสูตร/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสรางความ
สิ่งแวดลอม
ตระหนักในเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
2. พัฒนาองคความรู งานวิจัยดาน
และสิ่งแวดลอม
การเสริมสรางคุณภาพชีวิต
13.รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรม/หลักสูตร 100
100
100
ที่เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
เปาประสงคที่ 2. ประชากรทุกกลุม ทุกวัยไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค และเทาเทียม
Baseline
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
กลยุทธ
2564 2565
1.รอยละของนักเรียนตอ ปชก. ทุกกลุมอายุ
98.43
100
100 1.เพิ่มและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาใหครอบคลุมทุกพื้นที่
เพิ่มขึ้น
2.อัตราการออกกลางคันลดลง
0.09
0.08 0.06 และกลุม เปาหมาย
2.พัฒนาและสงเสริมการใช
3.รอยละของผูเรียนพิการไดรับการพัฒนา
100
100
100 เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการเรียน
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
การสอนและการเรียนรูตลอด
37
:
63
44
:
56
47
:
53
4.สัดสวนผูเรียนสายอาชีพตอสายสามัญเพิ่มขึ้น
ชีวิต
3.พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง
ดานการศึกษาใหเปนเอกภาพ
และทันสมัย

เปาประสงคที่ 3.หนวยงาน/สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
Baseline
ตัวชี้วัด
กลยุทธ
กลยุทธ
2564 2565
1.รอยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ
N/A
80
90 1. พัฒนากลไกการบริหารจัด
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น
2.รอยละของคะแนนประเมินคุณธรรมและความ 84.38 ไมนอ ย ไมนอ ย 2. สงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวม
กวารอย กวารอย ในการจัดการศึกษา
โปรงใสในหนวยงาน
ละ 85
ละ 88
3.ระดับความสำเร็จในการมีสวนรวมขององคกร
N/A 60 ภาคี 65ภาคี
เครือขาย เครือขาย
ภาคีเครือขายในการจัดและพัฒนาการศึกษา
4.ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอ
N/A
80
80
หนวยงาน/สถานศึกษา เพิ่มขึ้น
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กลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ
1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคง
1.2 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและภัยคุกคามในรูปแบบใหม
ประเด็นยุทธศาสตร 2. พัฒนากำลังคน การวิจัยเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ
กลยุทธ
2.1สงเสริมกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการองคความรู
2.2 สงเสริมทักษะกำลังแรงงานที่ศักยภาพตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับทักษะการใชภาษาตางประเทศ
2.4สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและการดำรงชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร 3.พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
3.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.2 สงเสริมและบูรณาการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเปนพลเมือง
3.3พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยรูปแบบที่หลากหลาย
ประเด็นยุทธศาสตร 4.สงเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและอัตลักษณของจังหวัดพังงา
4.1สงเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อสรางจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม
4.2พัฒนาองคความรู งานวิจัยดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร 5.สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
5.1 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุมเปาหมาย
5.2 พัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนและการเรียนรูตลอดชีวิต
5.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางดานการศึกษาใหเปนเอกภาพและทันสมัย
ประเด็นยุทธศาสตร 6.พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
6.2 สงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
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แผนผังความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพังงา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562– 2565
วิสัยทัศน
พันธกิจ

คนพังงาไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ สอดคลองกับอัตลักษณของจังหวัดและการพัฒนาประเทศ
1.สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหสอดคลองกับแผนการ
ศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรชาติ 20 ป

เปาประสงค

1. ประชากรไดรบั การศึกษาอยางมีคณ
ุ ภาพที่สอดคลองกับแผนการศึกษา
แหงชาติและยุทธศาสตรชาติ 20 ป

ประเด็น
ยุทธศาสตร

1.พัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง

ตัวชี้วัด

1.รอยละของสถานศึกษาที่
มีการจัดการเรียนการสอน
/กิจกรรมเพื่อเสริมสราง
ความเปนพลเมืองเพิ่มขึ้น
2.รอยละของสถานศึกษาที่
ปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น
3.รอยละของผูเขาอบรม
ลูกเสือเนตรนารี ผานเกณฑ
ที่กำหนด

กลยุทธ

1.พัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสรางความมั่นคง
2.ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดและภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม

2. สรางโอกาสทางการศึกษาใหแก
ประชาชนอยางเสมอภาคและเทาเทียม

3.พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ

2. ประชากรทุกกลุม ทุกวัยไดรับการศึกษาอยางเสมอ
ภาค และเทาเทียม

2.พัฒนากำลังคน การวิจัย
เพื่อสรางความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ

3.พัฒนาศักยภาพคนใหมี
คุณภาพ

1.รอยละของผูผานฝกอบรม
วิชาชีพ นำความรูไปใชในการ
ประกอบอาชีพได
2.รอยละของผูสำเร็จการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษามีสมรรถนะเปน
ที่พอใจของสถานประกอบการ
3. รอยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ผานเกณฑการ
พัฒนาภาษาอังกฤษ
4.จำนวนผลงานวิจัยเพือ่ สราง
ความรูสูการพัฒนาการศึกษา

1.รอยละของนักเรียนที่มี
ความสามารถในการอาน การ
เขียนผานเกณฑตามระดับชั้น
2. รอยละของคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
เพิ่มขึน้ 3%
3. รอยละของผูเ รียนทุกระดับมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความเปน
พลเมือง พลโลก
4. รอยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับการพัฒนา

1. สงเสริมกระบวนการเรียนรู
เชิงบูรณาการองคความรู
2. สงเสริมทักษะกำลังแรงงานที่
ศักยภาพตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน
3. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนเพื่อยกระดับทักษะการใช
ภาษาตางประเทศ
4 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
คานิยมและการดำรงชีวิต

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล
2. สงเสริมและบูรณาการจัดการ
เรียนการสอนและการเรียนรูให
ผูเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และ
ความเปนพลเมือง
3.พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดวยรูปแบบที่
หลากหลาย

4. สงเสริมและจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตทีเ่ ปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมและอัตลักษณของ
จังหวัดพังงา
1.รอยละของหนวยงาน/
สถานศึกษาที่จดั หลักสูตร/
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับการสรางความ
ตระหนักในเรื่องการอนุรกั ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2.รอยละของผูเรียนที่เขารวม
กิจกรรม/หลักสูตรที่เกีย่ วกับการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

1. สงเสริม สนับสนุนการเรียน
การสอนเพื่อสรางจิตสำนึกรักษ
สิ่งแวดลอม
2. พัฒนาองคความรู งานวิจยั
ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวติ

3. หนวยงาน/สถานศึกษามีการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

5.สรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา

6.พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพ

1รอยละของนักเรียนตอ ปชก.
ทุกกลุมอายุ เพิ่มขึ้น
2 อัตราการออกกลางคันลดลง
3 รอยละของผูเรียนพิการ
ไดรบั การพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น
4 สัดสวนผูเรียนสายอาชีพตอ
สายสามัญเพิ่มขึ้น

1. รอยละของสถานศึกษาที่มี
คุณภาพตามเกณฑประกัน
คุณภาพการศึกษาเพิม่ ขึ้น
2. รอยละของคะแนนประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสใน
หนวยงาน
3. ระดับความสำเร็จในการมีสวน
รวมขององคกร ภาคีเครือขายใน
การจัดและพัฒนาการศึกษา
4.ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการตอหนวยงาน/
สถานศึกษา เพิ่มขึ้น

1. เพิ่มและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาใหครอบคลุมทุกพื้นที่
และกลุมเปาหมาย
2. พัฒนาและสงเสริมการใช
เทคโนโลยีดิจทิ ัลเพือ่ การเรียน
การสอนและการเรียนรูตลอด
ชีวิต
3. พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง
ดานการศึกษาใหเปนเอกภาพ
และทันสมัย

1. พัฒนากลไกการบริหารจัด
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
2. สงเสริม สนับสนุนการมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา

ส่วนที่ 4
โครงการ/งบประมาณ

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพังงา พ.ศ.2562-2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564)
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป พ.ศ. 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
โครงการ

1 โครงการสรางและสงเสริมความเปน 1.เพื่อสงเสริมใหผูเรียนได
พลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทดานศึกษาเรียนรูพระราชกรณียกิจ
การศึกษาสูการปฏิบัติ
ของพระราชวงศจักรี
2.เพื่อสงเสริมใหผูเรียน
มีเจตคติที่ดีตอบานเมือง
มีโอกาสทําหนาที่เปนพลเมืองดี
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและ
มีคณ
ุ ธรรม
3.เพื่อสงเสริมใหผูเรียน
ไดเรียนรูถึงนวัตวิถีของทองถิ่น
และชุมชน มีจิตสํานึกรักและ
ภูมิใจในทองถิ่นและชุมชน
ของตนเอง
2 โครงการการดําเนินงานปองกันและ 1. เพื่อตรวจนักเรียน นักศึกษา
แกไขปญหายาเสพติดนักเรียน
ที่ใชยาเสพติดในสถานศึกษา
นักศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
2. เพื่อมอบรางวัลและประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
ยกยองเชิดชูเกียรติใหสถานศึกษา
ผูบริหารการศึกษา
3. เพื่อสรางความเขาใจใน
ขั้นตอนการดําเนินงานรายงาน

เปาหมาย
โครงการ
นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาตอนตน จาก
สถานศึกษาในพื้นที่
จังหวัดพังงา
จํานวน 2 รุน ๆ ละ
10 โรงเรียน ๆ ละ
10 คน รวมจํานวน
200 คน

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

งบประมาณ(บาท)
2564
2565
รวม

รอยละ 100 ของ
488,292
ผูเขารวมโครงการ
มีความรักและเทิดทูน
ในสถาบันพระมหากษัตริย
และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข

1.นักเรียน นักศึกษา 1.รอยละ 100 ของ
กลุมเสี่ยงในจังหวัด
นักเรียน นักศึกษา
พังงา
กลุมเสี่ยงไดรับการ
2. ผูรับผิดชอบงาน
ตรวจสารเสพติด
ยาเสพติดในสถานศึกษษ 2. รอยละ 100 ของ
ทุกสังกัด
ครูผูรับผิดชอบงาน
ยาเสพติดในสถาน

42,000

แหลง

หนวยงาน

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

สอดคลอง
ยุทธศาสต ยุทธศาสตร
รชาติ 20 กระทรวง
ป
ศธ.

488,292

976,584

สป.ศธ.

ศธจ.พังงา

1

1

42,000

84,000

สป.ศธ.

ศธจ.พังงา

1

1
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป พ.ศ. 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
โครงการ

เปาหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

ศึกษาทุกสังกัด
เขาใจขั้นตอนการ
ดําเนินงาน และ
รายงานผลการนํา
เขาขอมูลในระบบ
ไดอยางถูกตอง
3 โครงการจัดการความรูเพื่อ
1. เพื่อยกระดับความสามารถ 1. ผูรับบริการ
1. จํานวนผูรับบริการ
เสริ
มสราง
ชุมชน
ของชุมชนในการจัดการ
หลักสูตรการจัดการ บริการหลักสูตร
ความรูเพื่อเสริมสรางความสุข ศึกษาจํานวน 275 คน การจัดการศึกษา
และความเขมแข็งของชุมชน
2. ชุมชนที่เขารวม
275 คน
ชุมชน
2. จํานวนชุมชน
2. เพื่อพัฒนาทักษะและ
อาชีพ
3. ผลิตภัณฑชุมชน
ที่เขารวมกิจกรรม
และดานคุณภาพชีวิตตามความ ที่ไดรับการยกระดับ
3 ชุมชน
ชีวิตตามความตองการของ
จํานวน 3 ผลิตภัณฑ 3. จํานวนผลิตภัณฑ
ปจเจกบุคคลและชุมชนใน
ผลิตภัณฑ
ชุมชนที่ไดรับการ
ลักษณะการตอบสนองที่รวดเร็ว
ยกระดับ 3 ผลิตภัณฑ
4 โครงการจัดการความรูเพื่อสงเสริม 1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ
1. ผูสุงอายุที่เขารับ 1. จํานวนผูสุงอายุ
ผูสูงอายุ
จากภูมิปญญาของผูสูงอายุ
การฝกอบรมดานอาชีพ ที่เขารับการฝกอบรม
2. เพื่อสรางรายไดใหกับผูสูงอายุ 50 คน
ดานอาชีพ 50 คน
ในชุมชน
2. งานวิจัยเพื่อพัฒนา 2. งานวิจัยเพื่อ
3. เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุ
ผลิตภัณฑ 1 เรื่อง
เรื่อง

งบประมาณ(บาท)
2564
2565
รวม

แหลง

หนวยงาน

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

สอดคลอง
ยุทธศาสต ยุทธศาสตร
รชาติ 20 กระทรวง
ป
ศธ.

การนําเขาขอมูลระบบดูแล
และติดตามการใชสารเสพติด
CATAS/ การบันทึกขอมูลในระบบ
NISPA

738,000

752,000

1,490,000

สวชช.

วชช.พังงา

1

1

200,000

200,000

400,000

สวชช.

วชช.พังงา

1

1
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป พ.ศ. 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
โครงการ
มีความสุข 5 มิติ

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดาน 1. เพื่อใหความรู ความเขาใจ
แกนักเรียนและผูที่เกี่ยวของ
สถานศึกษาปลอดภัย
เกี่ยวกับมาตรการปองกันและ
แกไขอุบัติเหตุ อุบัติภัยและ
ปญหาทางสังคม
2. เพื่อสรางมาตรการปองกัน
และแกไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย
และปญหาทางสังคมใหกับรร.
ในสังกัด สพม.พงภกรน
6 โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด 1.เพื่อสรางภูมิคุมกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
ใหกันนักเรียน
2.เพื่อใหรับทราบถึงปญหา
และพิษภัยของยาเสพติด
3.เพื่อพัฒนานักเรียนให
สามารถปองกันตนเองไมเขา
ไปเกี่ยวของกับยาเสพติด
4.เพื่อสริมสรางความเขมแข็ง
ใหสถานศึกษา

เปาหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

3. ผลิตภัณฑที่ไดรับ
การพัฒนาจํานวน 0
ผลิตภัณฑ
ประธานสภานักเรียน
และกรรมการ 180 คน
(รร.ละ 10 คน)
ครูผูเกี่ยวของ รร. ละ
2 คน

3. จํานวนผลิตภัณฑ
ที่ไดรับการพัฒนา
จํานวน 1 ผลิตภัณฑ
รอยละ 80

เด็กนักเรียนระดับ
ชั้น ป.6 รร.เทศบาล
บานทายชาง

จํานวนนักเรียน
ที่เขารับการอบรม

งบประมาณ(บาท)
2564
2565
รวม

แหลง

หนวยงาน

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

สอดคลอง
ยุทธศาสต ยุทธศาสตร
รชาติ 20 กระทรวง
ป
ศธ.

151,860

151,860

303,720

สพฐ.

สพม.พงภกรน

1

1

40,000

40,000

80,000

อปท.

เทศบาล
เมืองพังงา

1

1
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป พ.ศ. 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
โครงการ

เปาหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

งบประมาณ(บาท)
2564
2565
รวม

แหลง

หนวยงาน

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

สอดคลอง
ยุทธศาสต ยุทธศาสตร
รชาติ 20 กระทรวง
ป
ศธ.

7 โครงการสงเสริมการจัดกระบวน
การเรียนการสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
"สถานศึกษาพอเพียงสูศูนยการ
เรียนรู กปรัชญาของเศรษฐกิจ
ตามหลั
พอเพียง"

1.เพื่อสนับสนุนคาใชจายใน
สถานศึกษาในสังกัด
การสงเสริมการจัดกระบวน
อปท.ทั้ง 2 แหงๆละ
การเรียนการสอนการบริหาร
100,000 บาท
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง
สูศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"

รอยละของ
งบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรรรอยละ
100

200,000

200,000

400,000

อปท.

เทศบาล
เมืองพังงา

1

1

8 โครงการเสริมสรางความเปนไทย

1. เพื่อเปนการอนุรักษและ
เผยแพรศลิ ปวัฒนธรรมไทย
2. เพื่อเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และความรักความ
สามัคคีของเยาวชน
3. เพื่อเผยแพรวัฒนธรรมไทย
และเอกลักษณความเปนไทย
4. เพื่อเสริมสรางความปรองดอง
โดยยึดถือวัฒนธรรมไทยเปนตัว
ประสาน
5.เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ในพื้นที่เขตจังหวัดฝงอันดามัน

เยาวชนในจังหวัดพังงา
จํานวนไมนอยกวา
400 คน ไดเขารวม
กิจกรรม

300,000

300,000

600,000

อปท.

อบจ.พังงา

1

1

นักเรียนระดับอนุบาล
ถึงระดับมัธยมศึกษา
จํานวนไมนอยกวา
400 คน รวมกิจกรรม
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป พ.ศ. 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

9 โครงการตอตานยาเสพติดและ
ขับขี่ปลอดภัย

วัตถุประสงค
โครงการ
1.สงเสริม บุคลากร นักเรียน
นักศึกษา ใหเขาใจถึงภัย
จากสิ่งเสพติด
2.สงเสริมวินัย จราจร
ใหแกบุคลากร นักเรียน นักศึกษา
3.สรางภูมิคุมกันดานยาเสพติด

เปาหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

บุคลากร นักเรียน
รอยละ 100 ของ
นักศึกษา อาชีวศึกษา บุคลากร นักเรียน
จังหวัดพังงา
นักศึกษา อาชีวศึกษา
จังหวัดพังงา

งบประมาณ(บาท)
2564
2565
รวม
200,000

200,000

400,000

2,360,152

2,374,152

4,734,304

แหลง

หนวยงาน

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
กองทุน
สสส.

อศจ.พังงา

สอดคลอง
ยุทธศาสต ยุทธศาสตร
รชาติ 20 กระทรวง
ป
ศธ.

1

1

และอุบัติเหตุแกบุคลากร นักเรียน
นักศึกษา

รวมงบประมาณ
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 พัฒนากําลังคน การวิจัยเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
โครงการ

เปาหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

1 โครงการ Innovation For Thai 1. เพื่อใหมีศูนยกลางขอมูล 1. มีศนู ยกลางขอมูล 1. มีศนู ยกลางขอมูล
Education (IFTE) นวัตกรรม สารสนเทศทางการศึกษาและ สารสนเทศทางการ
สารสนเทศทางการ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา การวิจัยกระบวนการจัดการ ศึกษาและการวิจัย
ศึกษาและมีการวิจัย
เรียนรูในระดับจังหวัด
กระบวนการจัดการ
กระบวนการจัดการ
2. เพื่อสงเสริม สนับสนุน เรียนรูเพื่อยกระดับ
เรียนรู เพื่อยกระดับ
การพัฒนานวัตกรรมการ คุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษา
บริหารจัดการ การจัดการเรียนในระดับจังหวัด
ในระดับจังหวัด
รู การนิเทศ ติดตามและ
2. มีวิธปี ฏิบัติที่ด(ี Best 2. มีวิธปี ฏิบัติที่ดี
ประเมินผล
Practice)/นวัตกรรม (Best Practice) /
3. เพื่อสรางเครือขายความ ดานการบริหารจัดการ นวัตกรรม ดานการ
รวมมือในการพัฒนาคุณภาพ เรียนรู การนิเทศ ติดตาม บริหารจัดการเรียนรู
และประเมินผล เพื่อพัฒนาการนิเทศ ติดตาม
การศึกษา
4. เพื่อสงเสริม สนับสนุน คุณภาพการศึกษาในระดับและประเมินผล
พัฒนา ใหนักเรียนมีคะแนน จังหวัด ดานละ 1 ชิ้นงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผลการทดสอบทางการศึกษา
การศึกษาในระดับ
ระดับชาติขั้นพื้นฐานแตละ
จังหวัด
วิชาผานเกณฑเพิ่มขึ้น
2 โครงการพัฒนาบุคลากรดาน 1. เพื่อพัฒนากําลังคนดาน กลุมนักเรียน นักศึกษา รอยละ 80 ของ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี เพื่อ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
ในระดับประกาศนียบัตร ผูเขารวมโครงการ

2564

งบประมาณ(บาท)
2565

284,000.00

284,000.00

568,000.00

สป.ศธ.

ศธจ.พังงา

3

1

1,500,000.00

1,500,000.00

งบพัฒนา
ภาคใต

วท.เทคนิค
พังงา

2

3

แหลง
รวม

หนวยงาน

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

สอดคลอง
ยุทธศาสต ยุทธศาสตร
รชาติ 20 กระทรวง
ป
ศธ.
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 พัฒนากําลังคน การวิจัยเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
โครงการ

เปาหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน เพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาวิชาชีพระดับ ประกาศ- มีองคความรูและ
นวัตกรรม
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ดาน นียบัตรวิชาชีชั้นสูง
กระบวนการคิด
การทองเที่ยวและบริการ ระดับมัธยมศึกษา
ดานวิทยาศาสตร
2. เพื่อไดแนวทาง/หลักสูตร รวมจํานวน 300 คน
เทคโนโลยีและ
ในการพัฒนากําลังคนดาน
นวัตกรรมดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี เพื่อ
การทองเที่ยวและ
รองรับนโยบายการ พัฒนา
บริการ
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
ดานการทองเที่ยวและบริการ
3 โครงการพัฒนาบุคลากรดาน 1. เพื่อสงเสริมภาคอุตสาห - 1.กลุมนักเรียน นักศึกษา 1. รอยละ 80
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน กรรมการทองเที่ยว และ
จํานวน 300 คน
ของผูเขารวม
อุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการบริการของจังหวัดพังงาและ 2. กลุมชุมชนเครือขาย โครงการมีนวัตกรรม
กลุมจังหวัดอันดามัน ทองเที่ยว หรือประชาชน ดานผลิตภัณฑ/
2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ ทั่วไป จํานวน 100 คน นวัตกรรมดาน
สามารถตอยอดไดในเชิง
กระบวนการ/
พาณิชย
นวัตกรรมดาน
การบริการ/นวัตกรรม
ดานการตลาด
2. รอยละ 80 ของ
ผูเขารวมโครงการ

2564

งบประมาณ(บาท)
2565

1,000,000.00

แหลง
รวม

1,000,000.00

หนวยงาน

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

งบพัฒนา
ภาคใต

วท.เทคนิค
พังงา

สอดคลอง
ยุทธศาสต ยุทธศาสตร
รชาติ 20 กระทรวง
ป
ศธ.

2

3
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 พัฒนากําลังคน การวิจัยเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
โครงการ

เปาหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

2564

งบประมาณ(บาท)
2565

แหลง
รวม

หนวยงาน

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

สอดคลอง
ยุทธศาสต ยุทธศาสตร
รชาติ 20 กระทรวง
ป
ศธ.

มีนวัตกรรมที่สามารถ
ตอยอดไดในเชิงพาณิชย

3. รอยละ 80 ของ
ผูเขารวมโครงการ
มีกระบวนการคิด
เชิงวิพากษ (Critical
Thinking)
4 โครงการจัดการศึกษาหลักสูตร 1.จัดการศึกษาในหลักสูตรที่ 1.ประชาชนที่ผานเขารับ 1.จํานวนประชาชน 195,000.00
ประกาศนียบัตร
สอดคลองกับปญหาและความการศึกษาหลักสูตร
ที่ผานเขารับการ
ตองการของชุมชน
ประกาศนียบัตร
ศึกษาหลักสูตร
2. สงเสริมใหมีการพัฒนา จํานวน 40 คน
ประกาศนียบัตร
อาชีพและบุคคลในชุมชน 2. ผูสําเร็จการศึกษา 40 คน
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต
หลักสูตรประกาศนียบัตร 2. รอยละของผู
มีทักษะ มีคุณลักษณะที่ดี สําเร็จการศึกษา
และมีศักยภาพในการ หลักสูตรประกาศปรับปรุงพัฒนาตอยอด นียบัตร มีทักษะ
เพื่อสรางงาน สรางอาชีพ มีคณ
ุ ลักษณะที่ดี
เพิ่มรายได และพัฒนา และมีศักยภาพในการ
คุณภาพชีวิตได รอยละ 60ปรับปรุงพัฒนาตอ
ยอดเพื่อสรางงาน

195,000.00

390,000.00

สวชช.

วชช.พังงา

2

3
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 พัฒนากําลังคน การวิจัยเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
โครงการ

เปาหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

2564

สรางอาชีพเพิ่มรายได
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได รอยละ 60
5 โครงการจัดหลักสูตรฝกอบรม 1.จัดการศึกษาในหลักสูตรที่ 1. ประชาชนที่ผานเขา 1. จํานวนประชาชน 406,000.00
อาชี
พ ้น
ระยะสั
ที่ผานเขารับการ
สอดคลองกับปญหาและ
รับการฝกอบรม
ฝกอบรม 450 คน
ความตองการของชุมชน
จํานวน 450 คน
2. สงเสริมใหมีการพัฒนา 2. ความพึงพอใจของ 2. รอยละของความ
พึงพอใจของผูสําเร็จ
อาชีพและบุคคลในชุมชน ผูสําเร็จการศึกษา
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต
หลักสูตรฝกอบรม
การศึกษาหลักสูตร
ฝกอบรม รอยละ 80
รอยละ 80
1. จํานวนผูเขารับ
90,000.00
6 โครงการบริการวิชาการสูชุมชน 1. เพื่อใหบริการวิชาการแก 1. ผูเขารับบริการ
เพื
อ
่
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ชุมชนโดยการจัดแสดง
วิชาการจํานวน 80 คน บริการวิชาการ
องคความรูและแลกเปลี่ยน 2. ผูเขารับบริการวิชา
ความรูสําหรับการพัฒนา การมีความพึงพอใจ
เศรษฐกิจและสังคม
รอยละ 75
2. เพื่อสรางความสัมพันธ
และการมีสวนรวมกับชุมชน
3. เพื่อบูรณาการเรียนการ
สอนรวมกับการบริการวิชา

งบประมาณ(บาท)
2565

แหลง
รวม

หนวยงาน

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

สอดคลอง
ยุทธศาสต ยุทธศาสตร
รชาติ 20 กระทรวง
ป
ศธ.

500,000.00

906,000.00

สวชช.

วชช.พังงา

2

3

90,000.00

180,000.00

สวชช.

วชช.พังงา

2

3

80 คน
2. ความพึงพอใจ
ของผูเขารับบริการ
วิชาการมี
รอยละ 75

การแกชุมชน
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 พัฒนากําลังคน การวิจัยเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
โครงการ

เปาหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

2564

งบประมาณ(บาท)
2565

300,000.00

300,000.00

600,000.00

สวชช.

วชช.พังงา

2

3

1.งานวิจัย จํานวน
1 เรื่อง
2. องคความรูใหม
จํานวน 1 เรื่อง
3. ผลงานตีพิมพ
ระดับชาติ จํานวน
จากชอดอกชก
2 เรื่อง
3. ออกแบบผลิตภัณฑจาก
4. ตนแบบผลิตภัณฑ
เสนใยกานชอดอกชก
จากเสนใยกาน
(Arenga Pinnata Werr.)
ชอดอกชก 1 ตนแบบ
1.ผูเขารวมโครงการ 200,000.00
9 โครงการสงเสริมภาษาสูอาเซียน 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการ 1 เด็ก เยาวชน
: ระดับพื้นฐาน
สื่อสารดานภาษาอังกฤษเพื่อ ประชาชนในจังหวัด ไมนอยกวา 1,000
การสื่อสารในฐานะสมาชิก พังงา จํานวน 300 คน คน

280,000.00

280,000.00

สกสว.

วชช.พังงา

2

3

200,000.00

400,000.00

อปท.

อบจ.พังงา

2

3

7 โครงการสรางผูนําการ
เปลี
่ยนแปลง
ชุมชน

1. เพื่อพัฒนาผูนําการเปลี่ยน ผูนําชุมชนในพื้นที่
แปลงชุมชน
เปาหมายของโครงการ
2. เพื่อใชกลไกผูนําการเปลี่ยนที่เขารวมโครงการ
แปลงชุมชน มาใชในการพัฒนาพัฒนาผูนําการเปลี่ยน
เศรษฐกิจระดับชุมชน
แปลงจํานวน 30 คน
นวัตกรรมการเรียนรู และการ
จัดการชุมชนแบบพึ่งตนเองได
8 โครงการวิจัยการพัฒนาเสนใย 1. ศึกษากระบวนการผลิต ผลงานวิจัยที่นําไป
กานชอดอกชกตอยอดภูมิ
และคุณสมบัติเสนใยกานชอ ใช
ใชสสรราางคุ
งคุณ
ณคคาาหรื
หรืออ
ปการพั
ญญาสู
 มชน
ฒนาชุ
ดอกชก (Arenga Pinnata มูลคาเพิ่มและยกระดับ
(Development
the
Fibers fromofChock
Werr.)
การพัฒนาอาชีพ
Peduncle to Extend the 2. ศึกษาคุณสมบัติดานกายภาพและคุณภาพชีวิตและ
Wisdom
for
Community)
อาชีพของคนในชุมชน
และการใชประโยชน

1. จํานวนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงชุมชน
30 คน

แหลง
รวม

หนวยงาน

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

สอดคลอง
ยุทธศาสต ยุทธศาสตร
รชาติ 20 กระทรวง
ป
ศธ.

2. จํานวนชุมชน
ที่พึ่งตนเองได
เฉลี่ย 3 ชุมชน
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 พัฒนากําลังคน การวิจัยเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
โครงการ

เปาหมาย
โครงการ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. เพื่อใหประชาชน เด็ก
เยาวชน สามารถพูด สื่อสาร
ทางดานภาษาอังกฤษ
ระดับพื้นฐานได
3. เพื่อกระตุน และสราง

2. เด็ก เยาวชน
ประชาชนในจังหวัด
พังงาสามารถภาษา
อังกฤษระดับพื้นฐานได

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

2564

งบประมาณ(บาท)
2565

รวม

960,000.00

960,000.00

1,920,000.00

แหลง

หนวยงาน

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

สอดคลอง
ยุทธศาสต ยุทธศาสตร
รชาติ 20 กระทรวง
ป
ศธ.

ทักษะทางการพูดแก
ประชาชน เด็ก เยาวชน
10 ชุมชน
(Fixit Center)

1. เพื่อบรรเทาคาใชจายให ประชาชนในพื้นที่
บริการของแตละ
แกประชาชน
สถานศึกษา
2. เพื่อสงเสริมอาชีพแก
ประชาชนในชุมชน
3. ตอยอดและสรางผลิตภัณฑ
ชุมชน

11 โครงการสงเสริมผูประกอบการ 1. เพื่อสงเสริม นักเรียน
อาชีวศึกษา
นักศึกษาใหประกอบธุรกิจ
2. เสริมใหนักเรียน นักศึกษา
เขียนแผนธุรกิจเพื่อตอยอด
ธุรกิจ

1. นักเรียน นักศึกษา
มีความรูการเปน
ผูประกอบการ
2. นักเรียน นักศึกษา
อาชีวศึกษาสามารถ
เขียนแผนธุรกิจเพื่อ

รอยละ 100 ของ
ผูรับบริหารมีความ
พึงพอใจ

รอยละ 100 ของ

สนง.คณะ
กรรมการ

อศจ.พังงา

2

3

อศจ.พังงา

2

3

อาชีวศึกษา

400,000.00

400,000.00

จ.พังงา

ผูเขารวมโครงการ
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 พัฒนากําลังคน การวิจัยเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 โครงการฝกอบรมอาชีพ
ระยะสั้น

วัตถุประสงค
โครงการ

1.เพื่อสงเสริมอาชีพใหแก
ประชาชน
2.สรางอาชีพและตอยอด
นวัตกรรมใหแกชุมชน

รวมงบประมาณ

เปาหมาย
โครงการ
เสนอการทําธุรกรรม
ทางการเงิน
1.ประชาชนในพื้นที่
บริการของแตละ
สถานศึกษา

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

รอยละ 100 ของ

2564

330,000.00

งบประมาณ(บาท)
2565

400,000.00

แหลง
รวม

730,000.00

ผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจ

หนวยงาน

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

สนง.คณะ
กรรมการ

วก.ตะกั่วปา

สอดคลอง
ยุทธศาสต ยุทธศาสตร
รชาติ 20 กระทรวง
ป
ศธ.

2

3

อาชีวศึกษา

3,165,000.00

5,709,000.00

8,874,000.00
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการสงเสริมเวทีและประชาคม
เพื่อการจัดทํารูปแบบและการ
พัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา

2 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
การจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
พื้นที่

วัตถุประสงค
โครงการ
เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยง
การจัดการเรียนรูในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ที่สอดคลองกับบริบทของ
พื้นที่ในระดับจังหวัดและ
ภูมิภาค
1. เพื่อสงเสริม สนับสนุน
ใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการ
ดูแลและพัฒนาในการจัดศึกษา
ปฐมวัยอยางทั่วถึง และมี
พัฒนาการสมวัย
2. เพื่อสงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาสถานศึกษา/สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแหงชาติ

เปาหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

2564

งบประมาณ(บาท)
2565

มีหลักสูตรตอเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 1
หลักสูตร

60,000.00

60,000.00

120,000.00

สป.ศธ.

ศธจ.พังงา

3

1

1. เด็กปฐมวัย
(อายุ 3-5 ป) ทุกคน
ไดรับการดูแล
พัฒนา จัดประสบ
การณเรียนรู และ
ทุกสังกัด
3. ผูบริหาร ครู ผูปกครอง จัดการศึกษาใหมี
ผูดูแลเด็ก ผูรับบริการ พัฒนาการสมวัย
และผูมีสวนเกี่ยวของ
ในทุกดาน
ทุกภาคสวน
2. รอยละ 80 ของ
สถานศึกษา/สถาน

60,000.00

60,000.00

120,000.00

สป.ศธ.

ศธจ.พังงา

3

1

สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด มีหลักสูตร
ตอเนื่องเชื่อมโยงการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา

1. เด็กปฐมวัย
(อายุ 3-5 ป)
2. สถานศึกษาและ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แหลง

รวม

งบประมาณ

หนวยงาน

สอดคลอง

ยุทธศาสต ยุทธศาสตร
ผูรับผิดชอบ รชาติ 20 กระทรวง
ศธ.
ป
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
โครงการ

3. เพื่อสรางความรู ความ
เขาใจ การตระหนักถึงความ
สําคัญ ของการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และการมีสวนรวมใน
การสงเสริม สนับสนุนการ
ดูแลพัฒนาและการจัดการ
ศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
3 โครงการสงเสริมศักยภาพการตรวจ 1 เพื่อสงเสริม สนับสนุนและ
ติดตามความประพฤตินักเรียนและ ประสานงานสถานศึกษาใน
นักศึกษา
การปองกัน แกไขปญหาความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
และคุมครองสิทธิของนักเรียน
และนักศึกษา
2 เพื่อปฏิบัติงานสงเสริมและ
คุมครองความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษารวมกับหนวยงาน
ในกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
เครือขาย องคการภาครัฐ
และเอกชน และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในพื้นที่รับผิดชอบ

เปาหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

2564

งบประมาณ(บาท)
2565

45,000.00

45,000.00

แหลง

รวม

งบประมาณ

หนวยงาน

สอดคลอง

ยุทธศาสต ยุทธศาสตร
ผูรับผิดชอบ รชาติ 20 กระทรวง
ศธ.
ป

พัฒนาเด็กปฐมวัย
มีคุณภาพระดับผาน
เกณฑขั้นตนตาม
มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติ พ.ศ.2561
นักเรียนและนักศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดพังงา

รอยละ 90 ของ
นักเรียนและ
นักศึกษาที่มี
พฤติกรรมไม
เหมาะสมลดลง

90,000.00

สป.ศธ.

ศธจ.พังงา

3

1
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการสงเสริม สนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการ
สงเสริมความประพฤตินักเรียน
นักศึกษา จังหวัดพังงาและศูนย
เสมารักษสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพังงา

5 โครงการ ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญ
ประโยชน

วัตถุประสงค
โครงการ
3 เพื่อประสาน ติดตาม
และบริการใหคําแนะนําแก
นักเรียนและนักศึกษา
1 เพื่อกําหนดนโยบาย
มาตรการ แนวทางและแผน
ในการสงเสริมความประพฤติ
นักเรียน และนักศึกษา
2 เพื่อใหศูนยเสมารักษ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พังงา สามารถบูรณาการและ
ขับเคลื่อนการสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ไดอยางเปนระบบมีกลไก
และเอกภาพในการดําเนินงาน
1. เพื่อนอมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร

เปาหมาย
โครงการ

คณะกรรมการสงเสริม
ความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาจังหวัด
พังงา เจาหนาที่ศูนย
เสมารักษสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา
และบุคลากรที่
เกี่ยวของ จํานวน
100 คน

ลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญ
ประโยชน นักศึกษา
วิชาทหารและบุคลากร
ของกระทรวงศึกษา -

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

รอยละของคณะ
กรรมการสงเสริม
ความประพฤติ

2564

งบประมาณ(บาท)
2565

30,000.00

30,000.00

60,000.00

สป.ศธ.

ศธจ.พังงา

3

1

10,000.00

10,000.00

20,000.00

สป.ศธ.

ศธจ.พังงา

3

1

แหลง

รวม

งบประมาณ

หนวยงาน

สอดคลอง

ยุทธศาสต ยุทธศาสตร
ผูรับผิดชอบ รชาติ 20 กระทรวง
ศธ.
ป

นักเรียนและนักศึกษา

จังหวัดพังงา
เจาหนาที่ศนู ย
เสมารักษสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
พังงาและบุคลากรที่
เกี่ยวของ ที่เขารวม
โครงการ รอยละ 100
รอยละ 100 ของ
กลุมเปาหมาย
ลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญ
ประโยชน นักศึกษา
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

6 โครงการ Multiple Intelligences
Child Win

วัตถุประสงค
โครงการ
2. เพื่อปลูกฝงและสรางจิต
สํานึกที่ดีใหกับ ลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญ
ประยชน นักศึกษาวิชาทหาร
และบุคลากรของกระทรวง
ศึกษาธิการ ใหมีจิตอาสา
และจิตสาธารณะบําเพ็ญ
ประโยชน ชวยเหลือผูอื่น
เพื่อสงเสริมสนับสนุนศักยภาพ
ตามพหุปญญาของผูเรียนทุก
ชวงวัย

เปาหมาย
โครงการ
ธิการ ในพื้นที่จังหวัด
พังงา จํานวน 200 คน

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

2564

งบประมาณ(บาท)
2565

แหลง

รวม

งบประมาณ

หนวยงาน

สอดคลอง

ยุทธศาสต ยุทธศาสตร
ผูรับผิดชอบ รชาติ 20 กระทรวง
ศธ.
ป

วิชาทหารและ
บุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ในพื้นที่จังหวัดพังงา
เขารวมโครงการ

1. มีเครือขายการ
พัฒนาศักยภาพตาม
พหุปญญาของผูเรียน
(เครือขายวิจัย ทุน
องคความรูการ
พัฒนาฯ)ระดับจังหวัด
อยางนอย 2 เครือขาย
2. มีแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปญญา
ของผูเรียน ระดับจังหวัด
อยางนอย 2 ดาน

1. รอยละ 100ของ
จังหวัดมีเครือขาย
และมีแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพตาม
พหุปญญาของผูเรียน
ที่สงเสริมสนับสนุน
เพื่อพัฒนาผูเรียน
ตามความสามารถ
และความถนัด ใหมี
ศักยภาพสูงยิ่งขึ้น

-

459,000.00

459,000.00

สป.ศธ.

ศธจ.พังงา

3

1
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
โครงการ

7 โครงการยกระดับมาตรฐานการนิเทศ 1. เพื่อพัฒนารูปแบบ/กระบวน
การศึกษา เพื่อรองรับทิศทางการจัด การนิเทศ ติดตามและประเมิน
การศึกษาในระดับภูมิภาค
ผลการจัดการศึกษาในระดับ
พื้นที่ใหมีมาตรฐานสอดคลอง
กับทิศทางการจัดการศึกษา
ในปจจุบัน
2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
นิเทศการศึกษา ของ
ศึกษานิเทศกสังกัดสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

เปาหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

3. มีโรงเรียนนํารอง
การพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปญญาของ
ผูเรียนระดับจังหวัด
อยางนอย 10 แหง
1. เพื่อพัฒนารูปแบบ/
กระบวนการนิเทศ
ติดตาม และประเมิน
ผลการจัดการศึกษา
ในระดับพื้นที่ ใหมี
มาตรฐาน สอดคลอง
กับทิศทางการจัดการ
ศึกษาในปจจุบัน
2. เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การนิเทศการศึกษาของ
ศึกษานิเทศก สังกัด
สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด

2. รอยละ 100 ของ
จังหวัดมีโรงเรียน
ตนแบบการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุ
ปญญาของผูเรียน
รอยละ 80 ของ
ศึกษานิเทศกสังกัด

2564

-

งบประมาณ(บาท)
2565

214,870.00

แหลง

รวม

214,870.00

งบประมาณ

สป.ศธ.

หนวยงาน

สอดคลอง

ยุทธศาสต ยุทธศาสตร
ผูรับผิดชอบ รชาติ 20 กระทรวง
ศธ.
ป

ศธจ.พังงา

3

2

สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัด ไดรับการ
ยกระดับใหมีความรู
ทักษะและสมรรถนะ

ที่เหมาะสม ในการ
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการ
ศึกษาในระดับพื้นที่
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 โครงการกีฬาสูความเปนเลิศ

วัตถุประสงค
โครงการ
1. เพื่อใหนักเรียนรูจักดูแล
สุขภาพ สุขนิสัยและออก
กําลังกายอยางสม่ําเสมอ
2. เพื่อใหนักเรียนมีน้ําหนัก
สวนสูงและสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ
3. เพื่อใหผูเรียนมีความมั่นใจ
และกลาแสดงออกอยาง
เหมาะสม

เปาหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

1. นักเรียนโรงเรียน
นักเรียนจํานวน
ราชประชานุเคราะห 35 300 คน
จังหวัดพังงาทุกระดับชั้น
2.นักเรียนมีน้ําหนัก
สวนสูงและมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ
รูจักดูแลสุขภาพและ
มีสุขนิสัย ที่ดีมีมนุษย
สัมพันธที่ดีตอเพื่อน
ครู และผูอื่น และนร.

2564

งบประมาณ(บาท)
2565

70,000.00

70,000.00

แหลง

รวม
140,000.00

งบประมาณ

หนวยงาน

สอดคลอง

ยุทธศาสต ยุทธศาสตร
ผูรับผิดชอบ รชาติ 20 กระทรวง
ศธ.
ป

สพฐ. ร.ร. ร.ป.ค.35

3

1

วก.ตะกั่วปา

3

3

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

9 โครงการสงเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในชุมชน

1. เพื่อพัฒนาผูเขาอบรมใหมี
ความสามารถรูและเขาใจ
ความหมายการทองเที่ยวใน
ชุมชน ในฐานะผูใหบริการได
2. เพื่อใหผูเขาอบรมนําองค
ความรูและนวัตกรรมไป
ประยุกตใชใน การจัดการ
ทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ

1. นักเรียน นักศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดพังงา
2. บุคลากรสวนทองถิ่น
หรือประชาชนทั่วไป
ที่สนใจเขารวมโครงการ

1.รอยละ 70 ของ
ผูเขารวมโครงการ
มีความเขาใจการ
จัดการทองเที่ยวใน
ชุมชน ในฐานะผูให
บริการได
2. บุคลากรสวน
ทองถิ่นหรือ

-

1,000,000.00

1,000,000.00 งบพัฒนา

ภาคใต
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 โครงการบูรณาการการนิเทศโดย
ใชสหวิทยาเขตเปนฐาน

วัตถุประสงค
โครงการ
3. เพื่อใหผูเขาอบรมไดสราง
เครือขายการพัฒนาการ
ทองเที่ยว ตลอดจนมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรูความคิด
และประสบการณซึ่งกัน
4. สงเสริมใหชุมชนสามารถ
ใชเทคโนโลยีมาสงเสริมการ
ทองเที่ยวได
1. เพื่อนิเทศ ติดตามการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา และ
การจัดการศึกษาตามภารกิจ
หลัก 4 ดาน โรงเรียนมัธยม
ศึกษา สพม.พงภกรน
2 เพื่อนิเทศ ใหคําปรึกษา
แนะนําชวยเหลือโรงเรียนให
สามารถดําเนินการพัฒนา
คุณภาพตามนโยบายของสพฐ.

เปาหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

2564

งบประมาณ(บาท)
2565

รวม

225,020.00

450,040.00

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน

สอดคลอง

ยุทธศาสต ยุทธศาสตร
ผูรับผิดชอบ รชาติ 20 กระทรวง
ศธ.
ป

ประชาชน ทั่วไป
ที่สนใจเขารวม
โครงการไมนอยกวา
รอยละ 30

1. โรงเรียนในสังกัด
จํานวน 13 โรงเรียน
2.คณะกรรมการนิเทศ
จํานวน 30 คน

รอยละ 80

225,020.00

สพฐ.

สพม.พงภกรน

3

1

และจุดเนน สพม.พงภกรน
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

11 โครงการพัฒนาครูสูความเปน
มืออาชีพศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค
โครงการ
3.เพื่อสงเสริมคุณภาพการจัด
การเรียนรูและการบริหาร
จัดการใหกับโรงเรียนทุกโรง
ในสังกัด
1. เพื่อสงเสริมใหครูมีความรู
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนและเปนแบบ

เปาหมาย
โครงการ

ครูผูชวย 80 คน

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

รอยละ 80

2564

220,000.00

งบประมาณ(บาท)
2565

รวม

220,000.00

440,000.00

แหลง
งบประมาณ

สพฐ.

หนวยงาน

สอดคลอง

ยุทธศาสต ยุทธศาสตร
ผูรับผิดชอบ รชาติ 20 กระทรวง
ศธ.
ป

สพม.พงภกรน

3

2

อยางดานคุณธรรมและจริยธรรม

2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ใหครูมีการพัฒนาตนเอง
(Need Assessment) อยาง
เปนระบบและครบวงจรเปนไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
สมรรถนะของครูผูสอน
3. เพื่อสงเสริมการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน
รูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community:PLC)

89

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
โครงการ

เปาหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

1. นักเรียนรอยละ 70

2564

งบประมาณ(บาท)
2565

รวม

60,000.00

70,000.00

130,000.00

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน

สอดคลอง

ยุทธศาสต ยุทธศาสตร
ผูรับผิดชอบ รชาติ 20 กระทรวง
ศธ.
ป

4. เพื่อสงเสริมและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีความรูทักษะดานการรู
ดิจิทัล (Digital Literacy) การ
สอนดิจิทัล (Digital Pedagogy)

ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
5. เพื่อสงเสริมและพัฒนาครู
ใหสามารถออกแบบการเรียน
รูใหสอดคลองกับการวัด
ประเมินผลที่เนนทักษะการคิด
ขั้นสูง (Higher Order Thinking)

12 โครงการโรงเรียนคุณธรรม

ผานกิจกรรมการ ปฏิบัติจริง
(Active Learning)
1. ทําใหนักเรียนตระหนักใน
คานิยมดานคุณธรรมจริยธรรม
สามารถนําไปประพฤติปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนการ
สรางทรัพยากรบุคคลของชาติ
ใหมีคุณธรรมจริยธรรมและมี

นักเรียนโรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัด
พังงา

สพฐ.

ร.ร.โสตศึกษา

3

1

มีความรูความเขาใจ
คานิยม 12 ประการ
และนําไปใชไดอยาง
เหมาะสม
2. นักเรียนรอยละ 70
มีพฤติกรรมที่เหมาะสม
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
โครงการ

ประสิทธิภาพอันเปนปจจัย
ในการพัฒนาประเทศใหเกิด
ประสิทธิผลตอไป
2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน
มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและ
สามารถดําเนินชีวิตไดอยาง
มีความสุข
3. เพื่อสงเสริมและพัฒนาให
นักเรียนมีสติรูตัวตลอดเวลา
4. เพื่อสงเสริมและพัฒนาให
นักเรียน ใชชีวิตในสังคม
อยางมีความสุข
13 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการ
เพื่อผูเรียนในศตวรรษที่ 21 และตาม เรียนการสอน อนุปริญญา
นโยบายประเทศไทย 4.0
ประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร
2. เพื่อสรางนวัตกรรมหรือสื่อ
การจัดการเรียนรูที่สรางโอกาส
โอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

2564

งบประมาณ(บาท)
2565

รวม

387,000.00

774,000.00

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน

สอดคลอง

ยุทธศาสต ยุทธศาสตร
ผูรับผิดชอบ รชาติ 20 กระทรวง
ศธ.
ป

และสอดคลองกับ
โมเดล 7 หองชีวติ
เนรมิตนิสัย
3.นักเรียน รอยละ 70

มีความรูความเขาใจ
ในการคัดแยกขยะ
4.นักเรียน รอยละ100

ปฏิบัติตนเปนคนดี
และเปนแบบอยางที่ดี

1. หลักสูตรที่ไดรับการ
พัฒนาอยางนอย
จํานวน 3 หลักสูตร
2. นักศึกษาที่ไดรับการ
พัฒนาคุณลักษณะ
ตามมาตรฐาน TQF
จํานวน 200 คน

1. จํานวนหลักสูตร
ที่ไดรับการพัฒนา

387,000.00

สวชช.

วชช.พังงา

3

1

อยางนอย 3 หลักสูตร

2. จํานวนนักศึกษา
ที่ไดรับการพัฒนา
คุณลักษณะตาม
มาตรฐาน TQF
200 คน
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
โครงการ
3. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
สมรรถนะพื้นฐานในการเปน
ผูเรียนรูตลอดชีวิตที่สอดคลอง
กับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
และตามนโยบายประเทศไทย 4.0

4. เพื่อติดตามการบริหารจัด
การการศึกษาดวยกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

เปาหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

2564

งบประมาณ(บาท)
2565

แหลง

รวม

งบประมาณ

หนวยงาน

สอดคลอง

ยุทธศาสต ยุทธศาสตร
ผูรับผิดชอบ รชาติ 20 กระทรวง
ศธ.
ป

3. ผูสอนประจําและ
อาจารยพิเศษที่ไดรับ
การพัฒนาสมรรถนะ

3. จํานวนผูสอน
ประจําและอาจารย
พิเศษที่ไดรับการ
อยางนอยจํานวน 20 คน
พัฒนาสมรรถนะ
4. นวัตกรรมชุมชนที่
อยางนอย 20 คน
ไดจากการวิจัยอยาง
4. จํานวนนวัตกรรม
นอยจํานวน 1 ชิ้นงาน ชุมชนที่ไดจากการ
5. ผูสอนประจําและ
วิจัยอยางนอย 1
อาจารยพิเศษผานการ ชิ้นงาน
พัฒนาสมรรถนะการ
5. รอยละของผูสอน
ปฏิบัติงานสอนนําความ
ประจําและอาจารย
รูไปประยุกตใชในการ
พิเศษผานการพัฒนา
พัฒนาวิทยาลัย
สมรรถนะการปฏิบัติ
รอยละ 80
งานสอนนําความรู
6. ผูสําเร็จการศึกษา
ไปประยุกตใชในการ
ระดับอนุปริญญา
พัฒนาวิทยาลัย
สามารถศึกษาตอใน
รอยละ 80
ระดับที่สูงขึ้นหรือ
พัฒนาวิทยาลัย
ประกอบอาชีพหรือพัฒนา รอยละ 80
งานที่ทําอยู รอยละ 70
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
โครงการ

14 โครงการสงเสริมและพัฒนาโครงการ 1. เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
และมีทักษะในการพัฒนาตน
เองตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะ
อาชีพตางๆ ไดหลากหลายและ
รูจักทําบัญชีรายรับ-รายจาย
มีรายไดระหวางเรียน
3. เพื่อใหนักเรียนรูจักการใช
ชีวิตอยางพอเพียง มีความรู
มีทักษะ นําความสามารถ

เปาหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

6. รอยละ 70 ของผู
สําเร็จการศึกษา
ระดับอนุปริญญา
สามารถศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้นหรือ
ประกอบอาชีพหรือ
พัฒนางานที่ทําอยู
1.นักเรียนทุกคนมีความรู ครู บุคลากรและ
ความสามารถในงาน
นักเรียน 800 คน
เกษตรและการใชชีวิต
อยางพอเพียง กลาแสดง

2564

งบประมาณ(บาท)
2565

30,000.00

30,000.00

แหลง

รวม

60,000.00

งบประมาณ

สพฐ.

หนวยงาน

สอดคลอง

ยุทธศาสต ยุทธศาสตร
ผูรับผิดชอบ รชาติ 20 กระทรวง
ศธ.
ป

ร.ร. ร.ป.ค.35

3

1

ออก ตลอดจนไดฝกทักษะ

อาชีพและมีรายได
ระหวางเรียน
2. นักเรียนรูจักการใชชีวิต
ที่พอเพียง นําหลักการ
ความรูทางการเกษตร
ไปปฏิบัติและนําทักษะไป
ใชไดจริงในชีวิตประจําวัน
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

15 โครงการโรงเรียนคุณธรรม

วัตถุประสงค
โครงการ

เปาหมาย
โครงการ

1. เพื่อพัฒนานักเรียนใหมี
1. นักเรียนในโรงเรียน
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยม ร.ป.ค.35 ทุกระดับชั้น
ที่พึงประสงค
จํานวน 662 คน
2. เพื่อลดปญหาสังคมดาน
2. ผูเรียนมีระเบียบวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ที่พึงประสงคที่เกิดขึ้นในครอบ
คานิยมที่พึงประสงค
ครัว โรงเรียน ทองถิ่นและชุมชน 3. ผูเรียนมีเมตตากรุณา
เอื้อเฟอเผื่อแผและ
เสียสละเพื่อสวนรวม
4. ผูเรียนมีความประหยัด
ใชทรัพยสิ่งของสวนรวม
และสวนตนอยางคุมคา
5. ผูเรียนมีวินัยความ
รับผิดชอบและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมเบื้องตน
16 โครงการอบรมพัฒนาครู บุคลากร 1. เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษา พนักงานเทศบาล
ทางการศึกษาและศึกษาดูงานการจัดการไดพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
พนักงานครู
ศึกษา
อยางถูกตองเหมาะสม สงเสริม พนักงานจาง
ศักยภาพและเกิดวิสัยทัศน
กวางไกล

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

2564

งบประมาณ(บาท)
2565

ครู บุคลากรและ
นักเรียน 800 คน

40,000.00

40,000.00

80,000.00

สพฐ.

ร.ร. ร.ป.ค.35

3

1

รอยละของกลุม
เปาหมายไดรับการ
อบรมไมนอยกวา
รอยละ 80

500,000.00

500,000.00

1,000,000.00

อปท.

เทศบาล
เมืองพังงา

3

2

แหลง

รวม

งบประมาณ

หนวยงาน

สอดคลอง

ยุทธศาสต ยุทธศาสตร
ผูรับผิดชอบ รชาติ 20 กระทรวง
ศธ.
ป
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

17 โครงการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรสองภาษา

18 โครงการครอบครัว TO BE สีขาว
กศน.จังหวัดพังงา

วัตถุประสงค
โครงการ
2. เพื่อใหบุคลากรหรือ
เจาหนาที/่ ไดรับประสบการณ
โดยตรง
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง
4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณดานตางๆ
เพื่อจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรสองภาษาจํานวน 4
วิชา คือ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา
คณิตศาสตร คอมพิวเตอรใหกับ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด

เพื่อใหนักศึกษา กศน. มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
เชิงบวก สมาชิกในครอบครัว
ไดมีโอกาสรวมกิจกรรมในการ
สรางความสัมพันธกันมากยิ่งขึ้น

เปาหมาย
โครงการ

จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรสองภาษาให
กับนักเรียนในระดับ
อนุบาลประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
รร.เทศบาลบานทายชาง
และรร.อนุบาลชาง
1. นักศึกษา กศน.
มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในเชิงบวก
2. นักศึกษา กศน.
และครอบครัวเกิด

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

2564

นักเรียนในสังกัด
เทศบาลมีการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ
มากขึ้น

4,000,000.0

รอยละ 90ของ
ผูเขารวมกิจกรรม
มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในเชิงบวก
เกิดอาชีพ และ

480,000.00

งบประมาณ(บาท)
2565

4,000,000.0

แหลง

รวม

8,000,000.00

0 480,000.00

งบประมาณ

อปท.

หนวยงาน

สอดคลอง

ยุทธศาสต ยุทธศาสตร
ผูรับผิดชอบ รชาติ 20 กระทรวง
ศธ.
ป

เทศบาล
เมืองพังงา

จ.พังงา สํานักงาน กศน.
จังหวัดพังงา
บูรณาการ
รวมกับ
สํานักงาน

3

1

3

1
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
โครงการ

เกิดความรัก ความอบอุน
พรอมทั้งสงผลใหนักศึกษามี
สุขภาพกาย และสุขภาพจิต
มีผลการเรียนอยูในระดับที่ดีขึ้น
มีคณ
ุ ภาพชีวิตและทักษะ
การดําเนินชีวิตที่ดี
19 โครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุ 1. เพื่อปลูกฝงคุณธรรมสามเณร ภาคฤดูรอน
จริยธรรมใหเกิดขึ้นในจิตใจ
เยาวชนและสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดในชีวิตจริง ใหสามารถลด
พฤติกรรมเบี่ยงเบนโดยการ
พัฒนาใหมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค เปนแบบอยางและ
สมาชิกที่ดีของสังคม ซึ่งจะ
เปนการแกปญหาสังคมได
ในทางหนึ่ง
2. เพื่อสงเสริมใหเยาวชน
ไดตระหนักถึงหนาที่ของ
ตนเองที่พึงปฏิบัติตอเพื่อน
บิดา มารดา ครู อาจารย

เปาหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

อาชีพ และรายได

สรางรายได

จัดบรรพชาสามเณร
ตามวัดตางๆ ใน
จังหวัดพังงา จํานวน
ทั้งสิ้น 500 รูป

มีผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ
90 ของกลุม
เปาหมาย

2564

งบประมาณ(บาท)
2565

แหลง

รวม

งบประมาณ

หนวยงาน

สอดคลอง

ยุทธศาสต ยุทธศาสตร
ผูรับผิดชอบ รชาติ 20 กระทรวง
ศธ.
ป

สาธารณสุข
จังหวัดพังงา

450,000.00

450,000.00

900,000.00

อปท.

อบจ.พังงา

3

1
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
โครงการ

เปาหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

2564

งบประมาณ(บาท)
2565

รวม

400,000.00

800,000.00

แหลง
งบประมาณ

หนวยงาน

สอดคลอง

ยุทธศาสต ยุทธศาสตร
ผูรับผิดชอบ รชาติ 20 กระทรวง
ศธ.
ป

ตลอดจนสถาบัน ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย
3. เพื่อเปนการสงเสริมให
เยาวชนไดรูจักนําหลักธรรม
ไปประยุกตใชในชีวิต
ประจําวันไดอยางถูกตอง
20 โครงการเขาคายอบรมเยาวชนมุสลิม 1. เพื่อสงเสริมใหเยาวชนมุสลิม
ไดศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ
ภาคฤดูรอน จังหวัดพังงา
ศาสนาอิสลามและนําความรู
เกี่ยวกับหลักปฏิบัติพื้นฐาน
หลักศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม และหลักการดําเนิน
ชีวิตของอิสลามไปใชในการ
ประพฤติปฏิบัติไดอยางถูกตอง
2. เพื่อสงเสริมกิจกรรมดาน
ศาสนาและประเพณีของมุสลิม

อบรมใหความรูแก
เยาวชนมุสลิมใน
จังหวัดพังงา ตาม
อําเภอตางๆ จํานวน
7 รุนๆละ 120 คน
รวม 840 คน
ประกอบดวย
อําเภอเมืองพังงา
อําเภอทายเหมือง
อําเภอทับปุด
อําเภอตะกั่วปา
3. สงเสริมใหเยาวชนมุสลิม
ไดใชเวลาวางในชวงปดภาคเรียน อําเภอตะกั่วทุง
อําเภอคุระบุรี และ
ฤดูรอนใหเกิดประโยชน
อําเภอเกาะยาว
ไมลุมหลงกับยาเสพติด

1.จํานวนเยาวชน
ที่เขารวมโครงการ
ไมนอยกวา 840 คน
2.จํานวนเยาวชน

400,000.00

อปท.

อบจ.พังงา

3

1

ที่ผานการอบรม
ไมนอยกวา 840 คน
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
โครงการ

เปาหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

2564

งบประมาณ(บาท)
2565

แหลง

รวม

งบประมาณ

หนวยงาน

สอดคลอง

ยุทธศาสต ยุทธศาสตร
ผูรับผิดชอบ รชาติ 20 กระทรวง
ศธ.
ป

ตลอดจนเสริมสรางชุมชน
และสังคมใหมีความเขมแข็ง
21 โครงการสงเสริมกีฬาเพื่อความ
เปนเลิศ

22 โครงการสงเสริมและพัฒนา
บุคลากรการโรงแรมและทองเที่ยว

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักกีฬาไปสูความเปนเลิศ
อยางตอเนื่องเปนระบบ
2. เพื่อสรางนักกีฬาใหมี
ศักยภาพเปนตัวแทนนักกีฬา
จังหวัดพังงา
3. เพื่อสรางนักกีฬาและ
ผลงานทางการกีฬาของ
โรงเรียนกีฬาองคการบริหาร
สวนจังหวัดพังงา

1. สงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬารายการ
ตางๆ ตลอดปงบประมาณ
พ.ศ.2564 และ 2564
2. เขาคาย/ฝกอบรม
และพัฒนาทักษะ
ทางดานกีฬาดานตาง ๆ
3. นักเรียน ผูชวยครู
เจาหนาที่ จํานวน 180
คน

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรการ
โรงแรมและการทองเที่ยว
ที่มีคุณภาพ
2. เพิ่มศักยภาพของการโรงแรม
และการทองเที่ยวจังหวัดพังงา

บุคลากร นักเรียน
นักศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดพังงา

1. นักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬา
รายการตางๆ ตลอด
ปงบประมาณ

950,000.00

950,000.00

อปท.

อบจ.พังงา

3

1

######### จ.พังงา

อศจ.พังงา

3

3

1,900,000.00

พ.ศ.2564และ 2565

2. รอยละ 100
นักเรียน รร. กีฬาฯ
ไดรับการพัฒนา
ทักษะกีฬา สูความ
เปนเลิศ และเกิด
ประสิทธิภาพตอการ
จัดการเรียนการสอน
ของรร.กีฬาอบจ.พังงา
รอยละ 100 ของ
1,000,000.00
บุคลากร นักเรียน
นักศึกษา อาชีวศึกษา จังหวัดพังงา

1,000,000.00
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

23 โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย
ระดับปฐมวัย

24 โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย
ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

วัตถุประสงค
โครงการ
3. ตอบสนองยโยบานและ
ยุทธศาสตรจังหวัดพังงา
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพครูผูสอน
ใหมีความรู ความเขาใจ
และสามารถบูรณาการการ
สอนกิจกรรมวิทยาศาสตรตาม
โครงการบานนักวิทยาศาสตร
นอย ประเทศไทย
2. เพื่อสงเสริมใหโรงเรียนมี
ความตระหนัก และตื่นตัวตอ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร
สําหรับนักเรียนปฐมวัย
1. เพื่อพัฒนาครูใหมีความรู
ความเขาใจและสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู วิทยา ศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อนิเทศ ติดตาม กํากับ
ใหโรงเรียนบูรณาการกิจกรรม

เปาหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

1. ครูผูสอนระดับปฐมวัย 1. ครูผูสอนระดับชั้น
มีความรูความเขาใจ และ ปฐมวัยรอยละ 80
สามารถบูรณาการการสอน ดําเนินการกิจกรรม
กิจกรรมวิทยาศาสตร
บานนักวิทยาศาสตร
ตามโครงการบาน
นอย ประเทศไทย
นักวิทยาศาสตรนอย
2. รอยละ 85 ของ
ประเทศไทย
โรงเรียนที่เปดสอน
2. โรงเรียนมีผลงาน
ระดับปฐมวัย ไดรับ
เพื่อรับตราพระราชทาน ตราพระราชทาน
โครงการบานนัก
โครงการบานนัก
วิทยาศาสตรนอย
วิทยาศาสตรนอย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
1. ครูผูสอนวิทยาศาสตร 1. ครูผูสอนระดับชั้น
ระดับประถมศึกษาปที่ ปฐมวัย รอยละ 80
1-3 มีความรูความ
ดําเนินการกิจกรรม
เขาใจ เกี่ยวกับกิจกรรม บานนักวิทยาศาสตรนอย
บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย
ประเทศไทย ระดับ-2. รอยละ 85 ของ

2564

งบประมาณ(บาท)
2565

แหลง

รวม

งบประมาณ

หนวยงาน

สอดคลอง

ยุทธศาสต ยุทธศาสตร
ผูรับผิดชอบ รชาติ 20 กระทรวง
ศธ.
ป

15,000.00

-

15,000.00

สพฐ.

สพป.พังงา

3

2

39,560.00

-

39,560.00

สพฐ.

สพป.พังงา

3

2

99

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
โครงการ
บานนักวิทยาศาสตรนอย
ประเทศไทย ระดับประถม
ศึกษา เขากับการจัดการ
เรียนการสอน ที่สอดคลอง
กับมาตรฐาน การเรียนรู
และตัวตัวชี้วดั กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร

รวมงบประมาณ

เปาหมาย
โครงการ
ประถมศึกษา
2. ครูผูสอนวิทยาศาสตร
แกนนํา ไดรับการนิเทศ
ติดตามการดําเนินงาน
กิจกรรมบานนัก-วิทยาศาสตรนอย
ประเทศไทย ระดับ-ประถมศึกษา

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

2564

งบประมาณ(บาท)
2565

แหลง

รวม

งบประมาณ

หนวยงาน

สอดคลอง

ยุทธศาสต ยุทธศาสตร
ผูรับผิดชอบ รชาติ 20 กระทรวง
ศธ.
ป

โรงเรียนที่เปดสอน
ระดับปฐมวัย ไดรับ
ตราพระราชทาน
โครงการบานนัก
วิทยาศาสตรนอย
ประเทศไทย

9,071,580.00

10,220,890.00

19,292,470.00
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 4 สงเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและอัตลักษณของจังหวัดพังงา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
โครงการ

1 โครงการจัดการความรูดาน
1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา จากศิลปะบนผืนผา
เพื่อยกระดับสูเศรษฐกิจสรางสรรคตามอัตลักษณทองถิ่น
2. เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
ชุมชนจากผลิตภัณฑ
บนผืนผาตามอัตลักษณ
ทองถิ่น

เปาหมาย
โครงการ
1. ผูรับบริการ
จํานวน 50 คน
2. ผลิตภัณฑศิลปะ
ภาพวาดบนผืนผา
ตามอัตลักษณทองถิ่น
จํานวน 1 ผลิตภัณฑ
3. รอยละของผูเขารวม

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

2564

1. จํานวนผูรับบริการ
50,000.00
50 คน
2. จํานวนผลิตภัณฑ
ศิลปะภาพวาดบนผืนผา
ตามอัตลักษณทองถิ่น
จํานวน 1 ผลิตภัณฑ
3. รอยละของผูเขารวม

งบประมาณ(บาท)
2565

แหลง

รวม

หนวยงาน

สอดคลอง
ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ชาติ 20 ป กระทรวง
ศธ.

50,000.00

100,000.00 สนง.สภา วชช.พังงา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจ
และ
สังคม
แหงชาติ

5

1

500,000.00

500,000.00 สนง.สภา ศธจ.พังงา
พัฒนาการ
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหงชาติ

5

1

การประชุม รอยละ 100 การประชุม รอยละ 100

2 โครงการสงเสริมการปลูกพืช
1. เพื่อสรางเครือขายการ
สมุนไพรและการสรางมูลคาเพิ่ม ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการ
จากผลิตภัณฑสมุนไพร
แปรรูปและสรางมูลคา
2. เพื่อพัฒนากระบวนการ
ผลิตสมุนไพรและสรางมูลคา
3. เพื่อพัฒนาการตลาด
สมุนไพร

4. ผูเขารวมกิจกรรม
เขารับการอบรมมีความ
พึงพอใจไมนอยกวา
รอยละ 80
1. เครือขายการผลิต
สมุนไพร จํานวน
1 เครือขาย
2. ผลิตภัณฑสมุนไพร
จํานวน 1 ชนิด
3. ผูรับบริการใน
วิทยาลัยชุมชน
จํานวน 30 คน

4. ระดับความพึงพอใจ
ของผูเขารวมกิจกรรม/
เขารับการอบรม
ไมนอยกวารอยละ 80
1. เครือขายการ
ผลิตสมุนไพร
จํานวน 1 เครือขาย
2. ผลิตภัณฑสมุน
ไพรจํานวน 1 ชนิด
3. ผูรับบริการใน
วิทยาลัยชุมชน
จํานวน 30 คน
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 4 สงเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและอัตลักษณของจังหวัดพังงา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
โครงการ

3 โครงการพัฒนาเครือขายการ 1. เพื่อสนองพระราชดําริ
เรียนรูสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โครงการอนุรักษพันธุกรรม
ในจังหวัด
พืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีฯ
2. เพื่อสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ใหกับเด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษาใหรูจักหวงแหน
และรูจักนําไปใชใหเกิด
ประโยชนอยางยั่งยืน
3. เพื่อสงเสริม สนับสนุน
การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน สรางเครือขายการ
อนุรักษพันธุพืชทองถิ่น
4. เพื่อสงเสริม สนับสนุน
หลักสูตรสถานศึกษาให

เปาหมาย
โครงการ
1. หนวยงานทาง
การศึกษาในจังหวัด
2.สถานศึกษา
ทุกแหงในจังหวัด

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด
1. รอยละ 100 ของ
เด็กและเยาวชนที่ไดรับ

2564

งบประมาณ(บาท)
2565

แหลง

รวม

หนวยงาน

สอดคลอง
ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ชาติ 20 ป กระทรวง
ศธ.

2,456,000.00

2,456,000.00 สป.ศธ.

ศธจ.พังงา

5

1

การสรางจิตสํานึกในการ

อนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติ
2. รอยละ 100 ของ
สถานศึกษาที่ไดรับ
การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหสอด
คลองกับงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
ในโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ ฯ
3. รอยละ 2 ของ
สถานศึกษาที่ไดรับ
การพัฒนาเปนศูนย
เครือขายการเรียนรู
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 4 สงเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและอัตลักษณของจังหวัดพังงา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
โครงการ
สอดคลองกับการดําเนินงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

4 โครงการสวนพฤษศาสตรและ
อนุรักษพันธุกรรมพืช

1. สรางความตระหนัก
ความเขาใจเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและพันธุไม
2. ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน นักศึกษา
มีความตระหนักเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. มีสวนแหงการเรียนรู

เปาหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

2564

งบประมาณ(บาท)
2565

แหลง

รวม

หนวยงาน

สอดคลอง
ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ชาติ 20 ป กระทรวง
ศธ.

4. รอยละ 100 ของ
สถานศึกษาที่ดําเนินการ
สงเสริม สนับสนุนการ
อนุรักษพันธุพืชทองถิ่น
1. นักเรียน นักศึกษา รอยละ 100 ของ
320,000.00
อาชีวศึกษาจังหวัด
นักเรียน นักศึกษา
พังงา
ครู บุคลากรทางการ
2. ครู บุคลากรทางการ ศึกษา อาชีวศึกษา
ศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดพังงา มีความ
พังงา
ตระหนัก เขาใจเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

320,000.00

640,000.00 อาชีวศึกษา อาชีวศึกษา
จ.พังงา

5

1

เรื่องพันธุพืชและปาไม

รวมงบประมาณ

370,000.00

3,326,000.00

3,696,000.00
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 5 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการผลิตสื่อการเรียนรูใน
ทองถิ่น เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
โดยชุมชนมีสวนรวม

วัตถุประสงค
โครงการ

เปาหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

1. เพื่อใหครูปฐมวัย ครูผูดูแลเด็ก 1. เด็กปฐมวัยที่ได

1. จํานวนเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการพัฒนา
จํานวน 20 คน
2. จํานวนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่เขารวม
พัฒนาเด็กปฐมวัย
จํานวน 1 ศูนย
3. จํานวนผูดูแลเด็ก
ที่ไดรับการพัฒนา
จํานวน 10 คน

65,000.00

65,000.00

130,000.00 กระทรวง
วิทยาลัย
อุดมศึกษาฯ ชุมชนพังงา

4

4

1. พื้นที่คนหาผูดอย
1. จํานวนพื้นที่คนหา
โอกาส จํานวน 3 ตําบล ผูดอ ยโอกาส 3 ตําบล
2. ผูดอยโอกาสที่มีความ 2. รอยละของผูดอย

53,000.00

70,000.00

123,000.00 กระทรวง วิทยาลัย
อุดมศึกษา ชุมชนพังงา

4

4

ผูปกครอง ชุมชน และผูเกี่ยวของ รับการพัฒนา
กับเด็กปฐมวัยไดรับการฝกอบรม จํานวน 20 คน
การผลิตสื่อการเรียนรูในทองถิ่น 2. ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กที่เขารวมพัฒนา
2. เพื่อนําวัสดุที่มีในทองถิ่น
เด็กปฐมวัย จํานวน
มาผลิตเปนสื่อนวัตกรรมทางการ 1 ศูนย
ศึกษาในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได 3. ผูดูแลเด็กที่ไดรับ
3. เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
การพัฒนา จํานวน
ไดมีสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย 10 คน
ใหกับเด็กปฐมวัย

2564

งบประมาณ(บาท)
2565

แหลง
รวม

หนวยงาน

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

สอดคลอง
ยุทธศาสต ยุทธศาสตร
รชาติ 20 กระทรวง
ป
ศธ.

ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
4. เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับ
การพัฒนาดานรางกาย อารมณ
จิตใจ สังคม และสติปญญา

2 โครงการคนหาผูดอยโอกาสเพื่อ 1. เพื่อสํารวจผูดอยโอกาส
จัดการเรียนรูใหตอบสนองกลุม ในพืน้ ที่เปาหมายของ จ.พังงา
เปาหมาย
2. เพือ่ จัดการเรียนรูให
ตอบสนองผูดอยโอกาส
ในพื้นที่เปาหมายของ
จังหวัดพังงา

ตองการในการพัฒนา
ตนเอง รอยละ 60

โอกาสที่มีความตองการ
ในการพัฒนาตนเอง
รอยละ 60
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 5 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
โครงการ

เปาหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

3 โครงการพัฒนาและสงเสริม
1. สงเสริมการเรียนรูหลักสูตร
การเรียนรูผา นการเรียนรูออนไลน อนุปริญญาแบบออนไลน
เพื่อชุมชน
2. พัฒนาบทเรียนออนไลน
หลักสูตรอนุปริญญา
3. สงเสริมการเรียนรู
วิชาชีพแบบออนไลน
4. พัฒนาบทเรียนออนไลน
เพื่อบริการวิชาการ

นักศึกษา และประชาชน
ที่ไดรับการสงเสริมการ
เรียนรูผานการเรียน
ออนไลน จํานวน
200 คน

จํานวนนักศึกษา
และประชาชนที่
ไดรับการสงเสริม
การเรียนรูผานการเรียน
ออนไลน จํานวน
200 คน

4 โครงการสงเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว

1. บานเรียนที่ขอจัดการ รอยละ 100 ของนักเรียน
58,000.00
ศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ทีเ่ รียนโดยครอบครัว
ครอบครัว 10 ครอบครัว มีคณ
ุ ลักษณะพื้นฐาน
2. ผูเรียนสําเร็จการศึกษา และพฤติกรรมที่พึง
ตามระดับชั้นเรียน 14 คน ประสงคตามหลักสูตร
3. ครอบครัวที่สนใจ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะจัดการศึกษา
ตามจุดเนนการพัฒนา
จํานวน 6 ครอบครัว
คุณภาพผูเรียน
1.เด็กและเยาวชน
จํานวนเด็กและ
200,000.00
นอกสถานศึกษา
เยาวชนที่เขารับการอบรม
จํานวนไมนอยกวา 50คน ไมนอยกวา 50 คน

1. เพื่อชวยเหลือ สงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา
ของครอบครัว
2. เพื่อติดตามและประเมิน
ผลการดําเนินงานการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว

5 โครงการสรางภูมิคมุ กันเด็กและ เพื่อใหเด็กและเยาวชน
ไดรบั ความรูในการสราง
เยาวชนนอกสถานศึกษา
อาชีพ

2564
95,000.00

งบประมาณ(บาท)
2565
100,000.00

-

200,000.00

แหลง
รวม

หนวยงาน

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

สอดคลอง
ยุทธศาสต ยุทธศาสตร
รชาติ 20 กระทรวง
ป
ศธ.

195,000.00 กระทรวง วิทยาลัย
อุดมศึกษา ชุมชนพังงา

4

5

116,000.00

สพฐ.

4

4

400,000.00

อปท.

4

4

สพป.พังงา

เทศบาล
เมืองพังงา
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 5 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
โครงการ

เปาหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

2564

งบประมาณ(บาท)
2565

รวม

435,000.00

964,000.00

แหลง

หนวยงาน

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

สอดคลอง
ยุทธศาสต ยุทธศาสตร
รชาติ 20 กระทรวง
ป
ศธ.

2.จัดอบรม/ฝกอาชีพ
ใหกับเด็กและ
เยาวชนทํากิจกรรม
เพื่อสังคม

รวมงบประมาณ

471,000.00
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการ
ศึกษาจังหวัด

2 โครงการเสริมสรางศักยภาพ
บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพังงา

วัตถุประสงค
โครงการ

เปาหมาย
โครงการ

1. เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
1. มีแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจําป งปม. 2564 และ
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา 2565 ของสํานักงาน
2. เพื่อจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศ ศึกษาธิการจังหวัดพังงา
ทางการศึกษาของจังหวัดพังงา
ใหครอบคลุม สามารถใชในการ
2. มีฐานขอมูลสาร
วางแผนพัฒนาการศึกษาในจังหวัด สนเทศทางการศึกษา
ไดทุกระดับ
จังหวัดพังงา
3. เพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา 3. มีแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดพังงา พ.ศ. 2562-2565
จังหวัดพังงา พ.ศ. 25622565 (ฉบับทบทวน
ป พ.ศ.2564)
1. เพื่อสงเสริมศักยภาพของบุคลากร จัดอบรมใหความรู
ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา แกบุคลากรใน
ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
สํานักงานศึกษาธิการ
ประสิทธิภาพ
จังหวัดพังงา
2. เพื่อสรางขวัญกําลังในการ
ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

2564

1. จํานวนแผนปฏิบัติ
38,900.00
ราชการ ประจําป
งปม.พ.ศ.2564 และ
2565 ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา
2. จํานวนฐานขอมูล
สารสนเทศทางการ
ศึกษาจังหวัดพังงา
3. จํานวนแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด
พังงา พ.ศ. 2562 - 2565
(ฉบับทบทวน ป พ.ศ.2564)
บุคลากรในสํานักงาน
45,400.00
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา
ไดเขารวมโครงการ และ
สามารถนําความรูมาใช
ในการพัฒนางานในหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ(บาท)
2565
รวม

แหลง

หนวยงาน

สอดคลอง
ยุทธศาสต ยุทธศาสตร

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ รชาติ 20
ป

38,900.00

77,800.00

สป.ศธ. ศธจ.พังงา

6

45,400.00

90,800.00

สป.ศธ. ศธจ.พังงา

6

กระทรวง
ศธ.

6

2
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมิน
ผลการดําเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร

วัตถุประสงค
โครงการ
1. เพื่อประสาน เรงรัด กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานทางการ
ศึกษา และสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัด
พังงา ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
นโยบาย และจุดเนนของกระทรวง
ศึกษาธิการ
2. เพื่อสงเสริม สนับสนุน และดําเนิน
การเกี่ยวกับงานดานวิชาการ นิเทศ
และแนะแนวการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท รวมทั้งติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารการจัดการ
ศึกษา
3. เพื่อรวบรวมจัดทําขอมูลสารสนเทศ เพื่อใชในการสนับสนุนการ
ตรวจราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ของหนวยงาน
ทางการศึกษาในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดพังงา

เปาหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

1. มีการนิเทศ ติดตาม
1. สนง.ศึกษาธิการ
ตรวจสอบ ประเมินผลการ จังหวัดพังงา มีเครือขาย
จัดการศึกษา ภาคเรียนละ ในการนิเทศการศึกษาและ
5 ครั้ง
การตรวจราชการ
2. มีรายงานผลการตรวจ
ราชการของผูตรวจราชการ 2. สนง.ศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการครบทุก จังหวัดพังงา มีคมู ือการ
หนวยงาน
ปฏิบัติงาน แผนการนิเทศ
3. มีรายงานผลการปฏิบัติ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
ราชการตามคํารับรองการ และประเมินผลการจัด
ปฏิบัติราชการของ สนง. การศึกษา และเอกสาร
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา
ขอมูลสารสนเทศ
ประจําปงบประมาณ 2564 3. รอยละของสถานศึกษา
4. ประเมินสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
แบบอยางการจัดกิจกรรม ในจังหวัดพังงากลุมเปาการเรียนรูและการบริหาร หมาย ไดรับการนิเทศ
ตามหลักปรัชญาของ
กํากับ ติดตาม และประเมิน
เศรษฐกิจพอเพียง
ผลการจัดการศึกษา
เปาหมาย 11 โรงเรียน
ตามแผนการนิเทศฯ

2564

งบประมาณ(บาท)
2565
รวม

แหลง

หนวยงาน

สอดคลอง
ยุทธศาสต ยุทธศาสตร

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ รชาติ 20
ป

80,000.00

80,000.00

160,000.00

สป.ศธ. ศธจ.พังงา

6

กระทรวง
ศธ.

6
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
โครงการ
4. เพื่อรองรับการประเมินการจัดทํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

4 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด
โดยผานกลไกของ
กศจ.

1. เพื่อใหมีแนวทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
ใหมีคณ
ุ ภาพ เทาเทียม และทั่วถึง
ตามบริบทของจังหวัด โดยผาน
กระบวนการมีสวนรวมของสวนราชการ หนวยงาน สถานศึกษา

เปาหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

4. สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
พังงา มีขอมูลสารสนเทศ
ที่เปนปจจุบัน สามารถ
สนับสนุนเพื่อรับการตรวจ
ราชการของศึกษาธิการ
ภาค และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5. สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
พังงา มีรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําป
งบประมาณ 2564
จํานวน 1 ฉบับ
1. มีแนวทางการยกระดับ 1. สนง.ศึกษาธิการ
คุณภาพการศึกษา และการ จังหวัดพังงามีแนวทาง
เรียนรูใหมีคุณภาพ
การยกระดับคุณภาพการ
เทาเทียมและทั่วถึงตาม
ศึกษาและการเรียนรู
บริบทของจังหวัด
ใหมีคุณภาพ เทาเทียม
2. มีเครือขายความรวมมือ และทั่วถึงตามบริบทของ

2564

100,000.00

งบประมาณ(บาท)
2565
รวม

100,000.00

200,000.00

แหลง

หนวยงาน

สอดคลอง
ยุทธศาสต ยุทธศาสตร

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ รชาติ 20

สป.ศธ. ศธจ.พังงา

ป

กระทรวง
ศธ.

4

6
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
โครงการ

ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ
และสถาบันที่จัดการศึกษาอื่น
2. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือ
ในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
3. เพื่อรับทราบปญหา อุปสรรค
ดานการเรียนและความเปนอยู
ของนักเรียน
5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อใหหนวยงานการศึกษา
เชิงพื้นที่แบบบูรณาการ โดยใชกลไก และสถานศึกษาในจังหวัด
การมีสวนรวมรูปแบบการจัดองคกร มีนวัตกรรมใชแกปญหาดาน
แบบแมทริกซ
การจัดการศึกษาตามบริบท
(Matrix Organization)
ความตองการของพื้นที่
ในรูปแบบการจัดองคกรแบบ

6 โครงการพัฒนาระบบฐาน
ขอมูลดานการศึกษากําลังคน
เพื่อรองรับเขตอุตสาหกรรม
และสภาพปญหาของทองถิ่น

เปาหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

2564

งบประมาณ(บาท)
2565
รวม

แหลง

หนวยงาน

สอดคลอง
ยุทธศาสต ยุทธศาสตร

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ รชาติ 20
ป

กระทรวง
ศธ.

ในการสงเสริมและพัฒนา จังหวัด จํานวน 1 แนวทาง
การมีสวนรวมจัดการเรียน 2. สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
รูเชิงพื้นที่
พังงา มีเครือขายความ
รวมมือในการจัดการศึกษา
เชิงพื้นที/่ จังหวัด

มีนวัตกรรมใหมที่ใชแก
ปญหาดานการจัดการ
ศึกษาตามบริบทและ
ความตองการของพื้นที่
ในรูปแบบการจัดองคกร
แบบแมทริกซ

มีนวัตกรรมใหมที่ใชแก
ปญหาดานการจัดการ
ศึกษาตามบริบทและ
ความตองการของพื้นที่
ในรูปแบบการจัดองคกร
แบบแมทริกซ

แมทริกซ (Matrix Organization)

(Matrix Organization)

(Matrix Organization)

1. เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล
ดานการศึกษาของจังหวัดพังงา
2. เพื่อพัฒนาระบบฐาน
ขอมูลดานกําลังคนของ

ในทุกจังหวัด
1. มีระบบฐานขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษา
จังหวัด และฐานขอมูลดาน
กําลังคนที่มีประสิทธิภาพ

ไมนอยกวา 2 รูปแบบ
1. มีระบบฐานขอมูล
สารสนเทศดานการ
ศึกษาจังหวัด และ
ฐานขอมูลดานกําลัง

1,307,700.00

1,307,700.00

สป.ศธ. ศธจ.พังงา

6

6

1,013,000.00

1,013,000.00

งบพัฒนา ศธจ.พังงา
ภาคใต

6

6
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
โครงการ
จังหวัดพังงา รองรับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
และภาคการเกษตร
ตามสภาพปญหาและ
ความตองการของทองถิ่น

เปาหมาย
โครงการ
ครบถวน ถูกตอง เปน
ปจจุบัน เชื่อถือได และ
สามารถเขาถึงขอมูลไดทุกที่
ทุกเวลา
2. ผูบริหารหนวยงาน
ผูรับผิดชอบขอมูลทางการ
ศึกษาในจังหวัด กลุม
เปาหมาย มีความรู ความ
เขาใจแนวทางการบริหาร
จัดการระบบฐานขอมูล
และสามารถนําขอมูลไปใช
ประกอบการตัดสินใจการ
วางแผนดานการศึกษา และ
ดานกําลังคน เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
และภาคการเกษตร ตาม
สภาพปญหาและความ
ตองการของทองถิ่น

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

คน ที่มีประสิทธิภาพ
ครบถวน ถูกตอง
เปนปจจุบัน เชื่อถือได
และสามารถเขาถึง
ขอมูลไดทุกที่ทุกเวลา
จํานวน 1 ระบบ
2. รอยละ 80 ของผู
บริหารหนวยงาน และ
ผูรับผิดชอบขอมูลทาง
การศึกษาในจังหวัด
กลุมเปาหมาย 200 คน
มีความรู ความเขาใจ
แนวทางการบริหาร
จัดการระบบฐานขอมูล
และสามารถนําขอมูล
ไปใชประกอบการ
ตัดสินใจ การวางแผน
ดานการศึกษา และ
3. ผูใชบริการสามารถเขาถึง ดานกําลังคน
ขอมูล และมีความพึงพอใจ 3. รอยละ 80 ของผูใช
บริการสามารถเขาถึง
ขอมูล และมีความพึง
พอใจในระดับดี

2564

งบประมาณ(บาท)
2565
รวม

แหลง

หนวยงาน

สอดคลอง
ยุทธศาสต ยุทธศาสตร

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ รชาติ 20
ป

กระทรวง
ศธ.
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ
3 ป พ.ศ.2563 - 2565
ระดับสถานศึกษา

8 โครงการการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โรงเรียนสุจริต)
ปงบประมาณ 2564

วัตถุประสงค
โครงการ
1. เพื่อใหความรูกับผูรับผิดชอบ
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ป พ.ศ.
2563 - 2565 ระดับสถานศึกษาได
2. เพื่อใหโรงเรียนมีแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ
2 ป พ.ศ. 2563 - 2565
ที่เกิดจากการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการวางแผนพัฒนาการ
ศึกษาระดับสถานศึกษา
1. เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาทั้ง
3 องคประกอบ ไดแก กิจกรรมของ
โรงเรียนสุจริต (7 กิจกรรม)
หลักสูตรดานทุจริตศึกษา และการ
ประเมิน ITA ของสถานศึกษา
ออนไลน
2. เพื่อการนิเทศติดตามการดําเนิน
งานโครงการโรงเรียนสุจริตของ
สถานศึกษาในสังกัด
สังกัด

เปาหมาย
โครงการ
สถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาพังงา
มีแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ป
พ.ศ. 2563 - 2565
ที่เปนประโยชนนํา
ไปใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด
สถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การ

2564

งบประมาณ(บาท)
2565
รวม

แหลง

หนวยงาน

สอดคลอง
ยุทธศาสต ยุทธศาสตร

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ รชาติ 20
ป

170,000.00

170,000.00

สพฐ.

สพป.พังงา

6

50,000.00

สพฐ.

สพป.พังงา

6

กระทรวง
ศธ.

6

ศึกษาประถมศึกษาพังงา

จํานวน 136 โรงเรียน
มีแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ป
พ.ศ. 2563 - 2565
ที่เปนประโยชนนําไปใช
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ
เปาหมายเชิงผลผลิต
1. รอยละ 100 ของ
1. โรงเรียนสังกัด สพป.
โรงเรียนสังกัด สพป.
พังงา จํานวน 136 รร.
พังงา มีกิจกรรมที่
มีกิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรม สงเสริม คุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล จริยธรรมและธรรมภิในสถานศึกษาทั้ง 3 องค- บาล ในสถานศึกษา
ประกอบ ไดแก กิจกรรม ทั้ง 3 องคประกอบ
ของโรงเรียนสุจริต ( 7
ไดแก กิจกรรม
กิจกรรม) หลักสูตรตาน
ของโรงเรียนสุจริต ( 7
ทุจริตศึกษา และการ
กิจกรรม) หลักสูตรตาน
ประเมิน ITA ของสถาน- ทุจริตศึกษา และการ
ศึกษาออนไลน
ประเมิน ITA ของ

50,000.00

-

6

112

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
โครงการ

เปาหมาย
โครงการ
2. โรงเรียนสังกัด สพป.
พังงา ไดรับการนิเทศ
ติดตามการดําเนินงาน
โครงการโรงเรียนสุจริต
เปาหมายเชิงผลลัพธ
1.โรงเรียนสามารถ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาทั้ง 3 องคประกอบ
ไดแก กิจกรรมโรงเรียน
สุจริต (7กิจกรรม) หลักสูตร
ตานทุจริตศึกษา และการ
ประเมิน ITA ของสถานศึกษาออนไลน
2.นักเรียนไดรับการปลูกฝง
ใหมีทักษะดานกระบวนการ
คิด มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต
อยูอยางพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ ผานกิจกรรม
ของโครงการโรงเรียนสุจริต

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด
สถานศึกษาออนไลน
2.รอยละ 80 ของ รร.
สังกัด สพป.พังงาไดรับ
การนิเทศ ติดตาม การ
ดําเนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริต

2564

งบประมาณ(บาท)
2565
รวม

แหลง

หนวยงาน

สอดคลอง
ยุทธศาสต ยุทธศาสตร

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ รชาติ 20
ป

กระทรวง
ศธ.
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพังงา (ทบทวนป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

9 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา

วัตถุประสงค
โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมิน
คุณภาพการศึกษาใหแกผูบริหาร
ครู เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ
การประเมินภายในสถานศึกษา
และรับการประเมินภายนอก
จาก สมศ.

เปาหมาย
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

ผูบริหาร ครู นักเรียน
ของโรงเรียนในสังกัด
จํานวน 2 โรงเรียน
ผานการประเมินผลงาน
ตามมาตรฐานของโรงเรียน

1. รอยละ 80 ของครู
ผานการประเมิน
ผลงานตามมาตรฐาน
ของโรงเรียน
2. รอยละ 80 ของนักเรียน
และโครงการประกันคุณภาพ ครู ผูบริหาร มีคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
ตามมาตรฐานของโรงเรียน
และโครงการประกัน

2564

งบประมาณ(บาท)
2565
รวม

แหลง

หนวยงาน

สอดคลอง
ยุทธศาสต ยุทธศาสตร

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ รชาติ 20
ป

30,000.00

30,000.00

60,000.00

อปท. เทศบาล

6

กระทรวง
ศธ.

6

เมืองพังงา

คุณภาพภายในสถานศึกษา

10 โครงการนิเทศภายใน
สถานศึกษา

เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียน ครู และการ
บริหารจัดการ

11 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป

1.เพื่อทบทวนแผนกลยุทธการ
ศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2562-2566)
2. เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการวิทยาลัยชุมชนพังงา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดําเนินการนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอน
ครู โรงเรียนในสังกัด เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน ครู
และการบริหาจัดการ
1. กรรมการสภาวิทยาลัย
ชุมชนพังงา อนุกรรมการ
วิชาการผูบริหารวิทยาลัย
ชุมชนพังงาและบุคลากร
มีสวนรวมในการทบทวน
และจัดทําแผนปฏิบัติ

3.รอยละ 80 ของชุมชน
เขามามีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา
รอยละ 100 ของ
ครู โรงเรียนในสังกัด
จํานวน 2 โรงเรียน
ไดรับการนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียน การสอน
1. จํานวนผูเขารวม
โครงการจํานวน 37 คน
2. ระดับความพึงพอใจ
ของผูของผูเขารวม
โครงการ ไมนอยกวา
3.51

20,000.00

20,000.00

40,000.00

อปท. เทศบาล

6

6

6

6

เมืองพังงา

30,000.00

30,000.00

60,000.00

สวชช.

วชช.พังงา
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ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
โครงการ
3. เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
วิทยาลัยชุมชนพังงาประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565

รวมงบประมาณ

เปาหมาย
โครงการ
ราชการประจําป
2. ผูเขารวมโครงการมี
ระดับความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 3.51
3. ผูเขารวมโครงการ
สามารถจัดทําแผนงาน
ระยะยาว แผนงานระยะ
สั้น แผนงานตามพันธกิจ
และแผนงานยอยได

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

2564

งบประมาณ(บาท)
2565
รวม

แหลง

หนวยงาน

สอดคลอง
ยุทธศาสต ยุทธศาสตร

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ รชาติ 20
ป

3. จํานวนแผนงานที่
เกี่ยวของจํานวน 10
แผน (แผนงานระยะ
ยาว 2 แผน,แผนงาน
ระยะสั้น 1 แผน,
แผนงานตามพันธกิจ
4. แผน, และแผนงาน
ยอย 3 แผน)
564,300.00

2,665,000.00

กระทรวง
ศธ.

3,229,300.00
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สวนที่ 5
การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ
การนำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพังงา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 (ฉบับทบทวน
(ป พ.ศ. 2564)) ไปสูการปฏิบัติ จำเปนตองอาศัยปจจัยสนั บสนุนและแนวทางการดำเนินการที่ ชัดเจน จึง
กำหนดแนวทางที่สำคัญ ดังนี้
การแปลงแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพังงาสูการปฏิบัติ
1. สรางเครือ ขายความรวมมือ ของหน วยงานทางการศึกษา สถาบั นการศึก ษา สถานศึกษา และ
หน ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชนในจั ง หวัด พั งงา ดำเนิ น การแปลงเป า หมาย ยุ ท ธศาสตร กลยุ ท ธ แ ละ
แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพังงาไปสูการปฏิบัติอยางเปน รูปธรรม โดยแผนงาน
โครงการ กิจกรรมหลักที่จะนำไปสูผลสำเร็จตามเปาหมายอยางชัดเจน รวมทั้งการกำหนดความรับผิดชอบตอ
การบรรลุเปาหมายหลัก
2. สรางความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพังงา ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 25622565 (ฉบับทบทวนป พ.ศ. 2564) กับนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาจังหวัด
และแผนปฏิ บัติราชการประจำปของจั งหวัดรวมทั้ งแผนพั ฒนาของหน วยงานตาง ๆ ที่ เกี่ ยวขอ งกับ การจั ด
การศึกษา
3. ผูบริหารหนวยงานทางการศึกษา สถาบันการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ในจังหวัดพังงา ตองใหความสำคัญและใชแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพังงา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25622565 (ฉบับทบทวนป พ.ศ. 2564) เปนกรอบในการดำเนินงานและบริหารของหนวยงาน สถาบันการศึกษา
และสถานศึกษา
4. การดำเนินการชี้แจง ประชาสัมพันธสรางความรู ความเขาใจสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัดพังงา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 (ฉบับทบทวน ป พ.ศ. 2564) ใหบุคลากรผูปฏิบัติ
ไดรับทราบอยางชัดเจนเพื่อการมีสวนรวมและสนับสนุนใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
5. ตองพัฒ นาศั กยภาพของบุคลากรใหมี ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานดวยเทคนิค วิธีการ
ใหมๆ อยางตอเนื่อง รวมทั้งสรางขวัญ และกำลังใจดวยการยกยองชมเชยใหรางวัลเมื่อสามารถดำเนินการได
ประสบผลสำเร็จ
6. ประสานงานให ห น ว ยงานในส ว นกลางและจั งหวั ด สนั บ สนุ น ทรัพ ยากรอย า งพอเพี ย งต อ การ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและแผนปฏิบัตริ าชการประจำปของหนวยงานในพื้นที่
แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและการมีสวนรวมทางการศึกษา
1. แหลงงบประมาณ
- งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ
- งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดพังงา
- งบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- งบประมาณจากหนวยงาน และองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและการมีสวนรวมทางการศึกษา
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- จัดทำขอมูลเพื่อการประสานงานระหวางหนวยงานทางการศึกษา หนวยงานดานสังคม องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและภาคสวนอื่น รวมทั้งแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น และปราชญชาวบาน เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการติดตอประสานงานขอความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษา
- การประสานความรวมมือ หรือจัดทำขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับ หน วยงานที่มี ภารกิ จ
เกี่ยวของหรือทุกภาคสวนที่มีแนวทางใหความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษา
- การแตง ตั้ ง หั วหน าหน ว ยงานหรื อ ผู แ ทนจากหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งร ว มเป น คณะกรรมการ
คณะทำงานในการบริหารจัดการศึกษา “รวมคิด รวมดำเนินการ รวมติดตามประเมินผลและรวมรับผิดชอบ
ผลงาน”
การติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดพังงา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.25622565 (ฉบับทบทวน ป พ.ศ. 2564) ไปสูการปฏิบัติ มีแนวทางและกระบวนการสำคัญ ดังนี้
1. ให ค วามสำคั ญ กั บ การติ ด ตามความก า วหน า การประเมิ น ผลสำเร็ จ และผลกระทบของการ
ดำเนินงานอยางตอเนื่องและผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ในฐานะผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ทำหนาที่กำหนด
แนวทางการติดตาม ความกาวหน า บริห ารจั ดการนำแผนพั ฒ นาการศึ กษาของจังหวัด พั งงาสูก ารปฏิ บั ติ
พัฒ นาตัวชี้วัดความสำเร็จตามวิสัย ทัศ นข องแผนฯ โดยนำวิธีการติดตามประเมิน ผลที่เหมาะสมมาใชและ
ประสานการติด ตามประเมินผลกับ หนวยงานทางการศึกษาและภาคสว นอื่น ที่เกี่ ยวข องรวมทั้งดำเนิน การ
ติดตามประเมินผลกระทบการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม
3. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่อใหได
ข อ มู ล สารสนเทศเพื่ อการทบทวน ปรับ ปรุงการดำเนิ น งานให บ รรลุเป าหมายได อ ย างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพทั น
เหตุการณ
4. เสริม สรา งกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนให เข ม แข็ ง โดยสนั บสนุน ให ภ าคประชาชน
รวมกลุมติดตามความกาวหนา ตรวจสอบความโปรงใสและความสำเร็จของโครงการพัฒนาตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ชุมชนของตน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบโครงการตางๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและจัดทำขอมูลที่นำมาใชประกอบการตรวจสอบไดอยางถูกตองชัดเจน
5. สรางการเชื่อมโยงโครงข ายขอ มูล ระหวางหน วยงานทางการศึกษาและหนวยงานดานสังคมใน
จังหวัดพื้นที่การศึกษา ใหเปนระบบที่เขาใจไดงายและใชประโยชนไดสะดวก เพื่อใหทุกฝายมีขอมูลที่ถูกตอง
แมนยำเปนประโยชนตอการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับจังหวัดใหมีความสัมพันธสอดคลองและ
เปนเอกภาพในการปฏิบัติมากขึ้น
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แบบติดตามการขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพังงา พ.ศ.2562 – 2565 (ฉบับทบทวนป พ.ศ. 2564)
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