คำนำ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 กำหนดให้ส่วนราชการปฏิบัติต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า การ
กำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ใน
การดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ ซึ่ง
ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิร ูป การศึกษาในภูมิภ าคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
กำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัด
การศึกษา โดยมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดและความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา
ส่วนที่ 4 ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
ส่วนที่ 5 โครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ส่วนที่ 6 การติดตามและประเมินผล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ฉบับนี้สำเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

(ก)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 กำหนดให้ส่วนราชการปฏิบัติต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า การ
กำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ใน
การดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ ซึ่ง
ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิร ูป การศึกษาในภูมิภ าคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
กำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัด
การศึกษา โดยมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พังงา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์
องค์กรหลักในการบริหารจัดการศึกษา ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง
3. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงาเป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัด
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะจำเป็นสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
4. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลัก
ของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และน้อมนำสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนากลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิด อย่างเป็นระบบผ่าน
ประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ

(ข)
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทัน และ
สามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิด และทัศนคติที่ถูกต้อง
ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ
เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ
สรุปโครงการ/งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบรายจ่าย และรายการ
งบประมาณ
1. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2,708,200
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค

งบดำเนินงาน
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมราชการ ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าสำนักงาน
2. ค่าสาธารณูปโภค
งบรายจ่ายอื่น
1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
3. โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
4. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ.

2,487,000
2,095000

392,000
221,200
30,300
40,000
60,000
90,900

(ค)
แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบรายจ่าย และรายการ
2. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา

งบรายจ่ายอื่น
1. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาฯ
2. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
3. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา
สู่การปฏิบัติ
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
กิจกรรมส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
งบรายจ่ายอื่น
- โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
4. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
งบดำเนินงาน
ผลผลิตนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน
1. โครงการตรวจติดตามการใช้เงินอุดหนุนและการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชน
งบเงินอุดหนุน
ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดฯ
2. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
งบรายจ่ายอื่น
ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา
3. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดฯ
4. โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในส่วนภูมิภาค
5. โครงการส่งเสริมการจัดงาน 100 ปี ยุวกาชาดไทย
5. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
- โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ปี พ.ศ. 2565
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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7. ดัชนีทางการศึกษา
ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดและความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
3. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
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8. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
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10. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
11. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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12. แผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคใต้ พ.ศ. 2563 - 2565
13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา
14. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
15. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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75
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1. ความเป็นมา
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด
3 มาตรา 9 (1),(2) ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมาย
ของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน
หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคำนึงยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 25612580) (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่
แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและ
สถานการณ์อื่นประกอบกัน กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุง
แผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 รวมทั้งสอด
รับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐ บาล แผนการศึ ก ษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายการจัด การศึ ก ษา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ( Electronic Monitoring and
Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพังงา ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พังงา สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล ของผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พังงา และใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. วิธีดำเนินงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 ของประเทศ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.
2562-2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายการจัดการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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2. กำหนดกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจของหน่วยงาน และบริบทที่เกี่ยวข้อง
3. ทบทวนสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา
4. จัดทำแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลแผนงาน/โครงการ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จากกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
5. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา
6. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
7. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา เพื่อพิจารณา กรอบแนวทาง และทิศทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. จัดทำ ร่าง แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพังงา
9. เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพังงา ต่อศึกษาธิการจังหวัดพังงา
10. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพังงา ทั้งในรูปแบบเอกสารและเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา มีแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำหรับใช้เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพังงา
คำขวัญประจำจังหวัดพังงา
แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
วิสัยทัศน์
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรรมยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี”
ขนาดและที่ตั้ง
จังหวัดพังงา ตั้งอยู่ทางภาคใต้ตอนบนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน อยู่ระหว่างละติจูดที่
8 องศา 27 ลิปดา 52.3 ฟิลิปดาเหนือกับเส้นลองติจูดที่ 98 องศา 32 ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ
788 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 4,170.97 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,606,803.125 ไร่ เป็นอันดับ ที่ 9 ของ
ภาคใต้ และเป็นอันดับที่ 54 ของประเทศ
- พื้นที่ทำการเกษตร 1,806.122 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,128,824 ไร่
- พื้นที่ป่าไม้ 1,722.55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,076,594 ไร่
- เนื้อที่อื่น ๆ 642.227 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 401,392.625 ไร่
อาณาเขตติดต่อ
- ทิศเหนือ
ติดกับจังหวัดระนองและจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ทิศใต้
ติดกับจังหวัดภูเก็ตและทะเลอันดามัน
- ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่
- ทิศตะวันตก ติดกับทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย
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ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดพังงา เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ทอดเป็นแนวยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้ มีชายฝั่ง
ทะเลยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร มีพื้นที่ป่าไม้ เป็นป่าไม้ประเภทผลัดใบ ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น และป่าชายเลย
สำหรับบริเวณที่เป็นที่ราบจะลาดลงจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกลงสู่ทะเลอันดามัน ตามชายฝั่งทะเล จะมีป่า
ชายเลนเกือบตลอด พืน้ ที่ประกอบด้วยเกาะประมาณ 105 เกาะ โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางทะเล ได้แก่ หมู่
เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ ชายหาดเขาหลัก เกาะคอเขา เกาะพระทอง และอ่าวพังงา เป็นต้น
ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดพังงาอยู่ใกล้ทะเล มีภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และ
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 ฤดู คือ
- ฤดูร้อน
เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน
- ฤดูฝน
เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนธันวาคม
จากการที่มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตร้อน อุณหภูมิในแต่ละฤดูกาลจึงไม่แตกต่างกันมากนัก คือ
อยู่ระหว่าง 29 – 36 องศาเซลเซียส และปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยปีละประมาณ 3,614.50 มิลลิเมตร
การปกครอง
1. การปกครองส่วนภูมิภาค
2. การปกครองส่วนท้องถิ่น

แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 48 ตำบล 321 หมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล 36 แห่ง
เทศบาลตำบล 13 แห่ง

การเมือง
- จังหวัดพังงา แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขต
มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน
- สภาจังหวัด มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 24 คน
- สภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัด 192 คน
- สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 560 คน
ประชากร
จากข้อมูลของที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา พบว่าในเดือนกันยายน 2564 จังหวัดพังงามีประชากร
ทั้งสิ้น 268,130 คน เป็นชาย 133,856 คน (ร้อยละ 49.92) หญิง 134,274 คน (ร้อยละ 50.08) อำเภอที่มี
ประชากรมากที่สุดได้แก่ อำเภอตะกั่วป่า มีประชากรทั้งสิ้น 50,100 คน รองลงมาได้แก่ อำเภอตะกั่วทุ่ง 44,766
คน และอำเภอเมืองพังงา 41,632 คน ส่วนอำเภอที่มีประชากรน้อยที่สุดได้แก่ อำเภอกะปงมีประชากรเพียง
14,393 คนเท่านั้น
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ตารางที่ 1 จำนวนประชากรจังหวัดพังงา จำแนกตามอำเภอและเพศ

แผนภูมิที่ 1 แสดงอัตราส่วนร้อยละของประชากรชายและหญิง

แผนภูมิที่ 1 แสดงอัตราส่วนร้อยละของประชากรชายและหญิง

ชาย, 49.92

หญิง, 50.08

ชาย

หญิง

จากแผนภูมิที่ 1 เมื่อพิจารณาอัตราส่วนร้อยละของประชากรชายและหญิง พบว่ามีอัตราส่วน 49.92 และ 50.08
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ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross provincial product : dGPP)ในปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัด
พังงามีมูล ค่ า 83,187 ล้านบาท เพิ่มขึ้น เมื่ อ เทีย บกับ ปี ที ่ผ ่ านมา (2561) ร้อยละ 6.67 โดยเป็นมูล ค่า ในภาค
การเกษตร 17,599 ล้ า นบาท (ร้ อ ยละ 21.16) และมู ล ค่ า นอกภาคเกษตร 65,588 ล้ า นบาท (ร้ อ ยละ 78.84)
ผลิตภัณฑ์จ ังหวัดต่อหัว (GPP Per capita) ปี 2562 ประชากรจังหวัดพังงา มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ
333,015 บาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีรายได้เฉลี่ยคนละ 311,892 บาท พบว่า มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.77
(ข้อมูลจากสำนักงานคลังจังหวัดพังงา)
สังคม
ประชาชนในจังหวัดพังงา เป็นคนที่มีสัญชาติไทย ร้อยละ 98.9 ไม่ได้สัญชาติไทย ร้อยละ 1.1 ชนกลุ่ม
น้อย ในจังหวัดพังงา คือ ชาวไทยใหม่ (ชาวเล ชาวน้ำ หรือ มอร์แกน) ซึ่งอาศัยอยู่กระจัดกระจายตามชายฝั่งทะเล
และเกาะในอ่าวพังงา อยู่อย่างสันโดษประกอบอาชีพประมง พูดภาษาไทยได้
จังหวัดพังงา เป็นดินแดนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มายาวนาน มีการบันทึก และอ้างอิงไว้ในแผนที่
โลกตั้งแต่ยุคเริ่มต้นคริสตกาล โดยนักเดินเรือชาวอาหรับ เป็นเส้นทางการแผ่ขยายของพุทธศาสนาจากอินเดีย สู่
อาณาจักรไทยในสมัยศรีวิชัยโบราณ โดยมีเมืองตะกั่วป่า และภู เก็ตเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญในทะเลฝั่งอันดามัน
ดังนั้นศาสนาพุทธจึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน ประชาชนในจังหวัดพังงา นับถือศาสนา
พุทธ ร้อยละ 71.01 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 28.66 และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.26 ศาสนาซิกข์ ร้อยละ 0.05
สถานการณ์แรงงานจังหวัดพังงา
จากสรุปสถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดพังงา ไตรมาส 3 ปี 2564 ของสำนักงานแรงงานจังหวัด
พังงา พบว่า
ประชากรวัยแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2564 จังหวัดพังงา มีประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปรวมทั้งสิ้น 220,324
คน เป็นเพศชาย 111,589 คน (ร้อยละ 50.65) และเพศหญิง 108,735คน (ร้อยละ 49.35) โดยเป็นผู้อยู่ในกำลัง
แรงงาน 155,313 คน และผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 65,011 คน
การมีงานทำ ในไตรมาส 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 หากจำแนกกลุ่มผู้มีงานทำในจังหวัดพังงา จาก
จำนวนทั้งสิ้น 148,479 คน เป็นกลุ่มต่างๆ ตามสถานภาพการทำงานแล้ว พบว่า ผู้มีงานทำส่วนใหญ่เป็น ลูกจ้าง
เอกชน จำนวนรวมทั้ งสิ้ น 56,744 คน (ร้อยละ 38.22) ซึ่งเพิ่ม ขึ ้น จากไตรมาสที่ 1/2564 จำนวน 4,961 คน
รองลงมาได้แก่ประกอบธุรกิจส่วนตัว 51,337 คน (ร้อยละ 34.58) ลดลง 2,134 คน และช่วยธุรกิจในครัวเรือน
21,166คน (ร้อยละ 14.26) เพิ่มขึ้น 526 คน
การว่างงาน ในไตรมาส 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 จังหวัดพังงามีผู้ว่างงานจำนวนทั้งสิ้น 6,580
ราย คิดเป็นอัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ 4.24 ซึ่งมากกว่าไตรมาสที่ 1/2564 ที่มีอัตราการว่างงานร้อย ละ 3.22
ทั้งนี้เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ว่างงานจำแนกตามเพศแล้ว พบว่าเพศชายจะมีอัตราการว่างงานสูงกว่าเพศหญิงโดยเพศชาย
มีอัตราการว่างงานร้อยละ 2.66 ในขณะที่เพศหญิงมีอัตราว่างงานร้อยละ 6.55
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6. ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาของจังหวัดพังงา
ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล พื้นฐานการศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2564 (โดยอ้างอิงข้อมูล การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และ การศึกษานอกระบบ ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2564 และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564) ที่ดำเนินการรวบรวมจัดเก็บระหว่าง
เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 นำมาวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาภาพรวมของจังหวัด ดังนี้
ตารางที่ 2 จำนวนสถานศึกษา ครู/บุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอน นักเรียน/นักศึกษา และห้องเรียน
สังกัด

สถาน
ศึกษา

ครู/บุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่
สอน

นักเรียน/
นักศึกษา

ห้อง
เรียน

รวมทั้งสิ้น

268

3,075

56,515

2,538

การศึกษาในระบบ

260

2,997

53,748

2,538

กระทรวงศึกษาธิการ

171

2,308

42,598

2,275

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

152

1,807

32,569

1,805

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

135

1,131

22,215

1,415

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

13

524

9,405

311

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ

4

152

949

79

1

30

139

- โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์

2

104

706

45

- โรงเรียนเฉพาะความพิการ

1

18

104

34

2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

15

329

6,564

236

3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

4

172

3,465

234

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2

16

1,200

2

16

1,200

87

673

9,950

263

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น : โรงเรียน

17

346

6,738

263

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

70

327

3,212

การศึกษานอกระบบ

8

78

2,767

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

8

78

2,767

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงมหาดไทย
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จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาจำนวนสถานศึกษา ครู/บุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอน นักเรียน/นักศึกษา และ
ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวม พบว่า มีสถานศึกษารวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 268 แห่ง มี ครู/
อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่สอน จำนวน 3,075 คน นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 56,515 คน และห้องเรียน จำนวน 2,538 ห้อง
ตารางที่ 3 จำนวนสถานศึกษา บุคลากร นักเรียน/นักศึกษา และห้องเรียน จำแนกอำเภอ
อำเภอ

จำนวนสถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่ง)
สพป.

สพม.

สศศ.

กะปง

10

1

1

เกาะยาว

13

1

คุระบุรี

16

ตะกั่วทุ่ง

สช.

อปท.

ศพด.

สอศ.

กศน.

อว.

บุคลากร นร./นศ. ห้องเรียน
(คน)
(คน)
(ห้อง)
รวม

6

1

19

189

1,761

105

1

4

1

20

234

2,926

194

1

2

9

1

29

402

6,275

246

31

3

2

3

10

1

1

51

594

7,589

420

ตะกั่วป่า

13

2

2

2

5

9

1

1

35

830

12,453

477

ทับปุด

12

1

1

3

ท้ายเหมือง

26

2

3

5

10

เมืองพังงา

14

2

2

4

รวมทั้งสิ้น

135

13

15

17

4

11

1

1

30

443

5,798

234

1

1

1

49

619

8,558

386

11

1

1

35

783

11,155

476

70

4

8

2 268

4,094

56,515

2,538

หมายเหตุ : บุคลากร หมายถึง บุคลากรทุกประเภทในสถานศึกษา

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาจำนวนสถานศึกษา บุคลากร นักเรียน/นักศึกษา และห้องเรียนในปีการศึกษา
2564 จำแนกรายอำเภอพบว่าอำเภอกะปง มีสถานศึกษา 19 แห่ง บุคลากร 189 คน นักเรียน 1,761 คน 105
ห้องเรียน อำเภอเกาะยาว มีสถานศึกษา 20 แห่ง บุคลากร 234 คน นักเรียน 2,926 คน 194 ห้องเรียน อำเภอคุระบุรี มี
สถานศึกษา 29 แห่ง บุคลากร 402 คน นักเรียน 6,275 คน 246 ห้องเรียน อำเภอตะกั่วทุ ่งมีส ถานศึ กษา 51 แห่ง
บุคลากร 594 คน นักเรียน 7,589 คน 420 ห้องเรียน อำเภอตะกั่วป่ ามีสถานศึกษา 35 แห่ง บุคลากร 830 คน
นักเรียน 12,453 คน 477 ห้องเรียน อำเภอทับปุด มีสถานศึกษา 30 แห่ง บุคลากร 443 คน นักเรียน 5,798 คน 234
ห้องเรียน อำเภอท้ายเหมือง มีสถานศึกษา 49 แห่ง บุคลากร 619 คน นักเรียน 8,558 คน 386 ห้องเรียน และอำเภอ
เมืองพังงา มีสถานศึกษา 35 แห่ง บุคลากร 783 คน นักเรียน 11,155 คน 476 ห้องเรียน

9
ตารางที่ 4 จำนวนสถานศึกษา จำแนกอำเภอ
อำเภอ

ร้อยละ

จำนวนสถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่ง)

รวม
สพป.

สพม.

กะปง

7.09

19

10

1

เกาะยาว

7.46

20

13

1

คุระบุรี

10.82

29

16

ตะกั่วทุ่ง

19.03

51

ตะกั่วป่า

13.06

ทับปุด

สศศ.

สช.

อปท.

1

ศพด.

สอศ.

กศน.

6

1

1

4

1

1

2

9

1

31

3

2

3

10

1

1

35

13

2

2

2

5

9

1

1

11.19

30

12

1

1

3

ท้ายเหมือง 18.28

49

26

2

3

5

10

เมืองพังงา

13.06

35

14

2

2

4

รวมทั้งสิ้น

100

268

135

13

15

17

4

11

อว.

1

1

1

1

1

11

1

1

70

4

8

2

จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาจำนวนสถานศึกษา จำแนกอำเภอ พบว่าอำเภอตะกั่วทุ่งมีสถานศึกษา มากที่สุด
จำนวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.03 รองลงมาอำเภอท้ายเหมือง มีสถานศึกษา 49 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.28 ส่วน
อำเภอที่มีสถานศึกษาน้อยที่สุด คือ อำเภอกะปง มีสถานศึกษาเพียง 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.09 เท่านั้น

10
แผนภูมิที่ 2 แสดงจำนวนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามสังกัด
160

140

120

100

80

60

40

20

0

จานวนสถานศึกษา

สพป.

สพม.พงภ
กรน

สศศ.

สช.

สอศ.

อปท.

ศพด.

กศน.

อว.

135

13

4

15

4

17

70

8

2

จากแผนภูมิที่ 2 เมื่อจำแนกสถานศึกษาในจังหวัดพังงา ตามสังกัด พบว่า ในภาพรวมระดับจังหวัด
มี
หน่วยงานที่จัดการศึกษา รวม 268 แห่ง จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 135 แห่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนอง จำนวน 13 แห่ง สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ 4 แห่ง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 15 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 4 แห่ง กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 70 แห่ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 8 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2 แห่ง

11
ตารางที่ 5 จำนวนสถานศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษาที่เปิดสอน และสังกัด
ระดับการศึกษา

ร้อยละ

รวม

เตรียมอนุบาล
ก่อนประถม
ก่อนประถม – ประถมศึกษา
ก่อนประถม – มัธยมศึกษาตอนต้น
ก่อนประถม – มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น

26.12
2.61
38.43
13.43
1.49
5.22
0.75
5.97
1.49
0.37
0.37
2.99
0.75
100

70
7
103
36
4
14
2
16
4
1
1
8
2
268

มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปวช. – ปวส.
อนุปริญญา
ปริญญาตรี – ปริญญาโท
นอกระบบ
การศึกษาพิเศษ
รวมทั้งสิ้น

สพป.

จำนวนสถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่ง)
สพม. สศศ. สช. อปท. สอศ. กศน.

1

70
6
5
3
1

1
2

1
1

1
1 10

87
33
1
14

1
13

อว.

4
1
1
8
2
135

13

4

15

87

4

8

2

จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาจำนวนสถานศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษาที่เปิดสอน พบว่า
มี
จำนวนสถานศึกษาทั้งสิ้น 268 แห่ง จำแนกเป็นเปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล 70 แห่ง ระดับก่อนประถม 7 แห่ง
ระดับก่อนประถม – ประถมศึกษา 103 แห่ง ระดับก่อนประถม – มัธยมศึกษาตอนต้น 36 แห่ง ระดับก่อนประถม –
มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 แห่ง ระดับประถมศึกษา 14 แห่ง ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 2 แห่ง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย 16 แห่ง ระดับปวช. – ปวส. 4 แห่ง ระดับอนุปริญญา 1 แห่ง ระดับ
ปริญญาตรี - ปริญญาโท 1 แห่ง การศึกษานอกระบบ 8 แห่ง และการศึกษาพิเศษ 2 แห่ง

12
ตารางที่ 6 จำนวนสถานศึกษา จำแนกตามขนาด ปีการศึกษา 2564
ขนาด

ร้อย
ละ
100
42.42

จำนวนสถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่ง)
สพป. สพม. สศศ. สช. สอศ. อปท. อว. กศน.
198 135
13
4
15
4
17
2
8
84
74
2
2
6

รวม

รวมทั้งสิ้น
นักเรียน 0-120
- คนนร. 0-20 คน
- นร. 21-60 คน 17.68
- นร. 61-120 คน 24.75
นักเรียน 121-200 คน
20.71
นักเรียน 201-300 คน
12.63
นักเรียน 301-499 คน
10.10
นักเรียน 500-1,499 คน 11.62
นักเรียน 1,500-2,499 คน 2.53
นักเรียน 2,500 คนขึ้นไป
หมายเหตุ : ไม่นับรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

35
49
41
25
20
23
5

32
42
31
15
9
5
1

3
3
5
2

2
1
1

1
1
2
3
3
5

1
2
1

2
4
2
3
2
3
1

1
1

2
1
4
1

จากตารางที่ 6 เมื่อพิจารณาจำนวนสถานศึกษาในจังหวัดพังงาปีการศึกษา 2564 ทั้งสิ้น 198 โรง จำแนก
ตามขนาด พบว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 0 – 120 คน จำนวน 84 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 42.42
โรงเรียนที่มีนักเรียน 121 – 200 คน จำนวน 41 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20.71 โรงเรีย นที่มีนักเรียน 201 – 300
คน จำนวน 25 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 12.63 โรงเรียนที่มีนักเรียน 301 – 499 จำนวน 20 โรงเรียน คิดเป็นร้อย
ละ 10.10 โรงเรียนที่มีนักเรียน 500 – 1,499 คน จำนวน 23 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 11.62 และโรงเรียนที่มี
นักเรียน 1,500 – 2,499 คน จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 2.53

13
ตารางที่ 7 จำนวนนักเรียน นักศึกษา จำแนกตามระดับชั้น และสังกัด
ระดับการศึกษา
เตรียมอนุบาล
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวมก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
รวม ปวช.
ปวส. 1
ปวส. 2
รวม ปวส.
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
นอกระบบ
การศึกษาพิเศษ
รวมทั้งสิ้น

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา (คน)
สพป.

494
1,717
1,908
4,119
2,653
2,603
2,743
2,646
2,452
2,655
15,752
827
744
688
2,259
27
25
33
85

สพม.
พงภกรน

1,924
1,982
1,844
5,750
1,393
1,210
1,024
3,627
15
9
4
28

สศศ.

15
28
8
51
43
48
66
58
62
68
345
87
82
82
251
39
19
27
85
28
26
24
78

สช.

อปท.

24
379
533
568
1,504
617
575
631
629
564
536
3,552
330
319
245
894
238
215
161
614

3,212
630
664
698
5,204
538
521
609
518
469
485
3,140
373
391
392
1,156
179
142
129
450

สอศ.

อว.

กศน.

840
859
856
2,555
461
449
910
362
593
245
2,767

22,215

9,405

139
949

6,564

9,950

3,465

1,200

2,767

รวมทั้งสิ้น

3,236
1,518
2,942
3,185
10,878
3,851
3,747
4,049
3,851
3,547
3,744
22,789
3,541
3,518
3,251
10,310
1,876
1,611
1,374
4,861
883
894
884
2,661
461
449
910
362
593
245
2,767
139
56,515

14
จากตารางที่ 7 เมื่อพิจารณาจำนวนนักเรียน/นักศึกษา จำแนกระดับการศึกษา พบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น
56,515 คน จำแนกเป็นระดับก่อนประถมศึกษาจำนวน 10,878 คน ระดับประถมศึกษา จำนวน 22,789 คน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 10,310 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 4,861 คน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 2,661 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 910 คน ระดับอนุปริญญา
362 คน ระดับปริญญาตรี จำนวน 593 คน นักเรียนระดับ ปริญญาโท จำนวน 245 คน การศึกษานอกระบบ
จำนวน 2,767 คน และการศึกษาพิเศษ จำนวน 139 คน
ตารางที่ 8 จำนวนนักเรียน/นักศึกษา จำแนกอำเภอ
อำเภอ

ร้อยละ

รวม

กะปง
เกาะยาว
คุระบุรี
ตะกั่วทุ่ง
ตะกั่วป่า
ทับปุด
ท้ายเหมือง
เมืองพังงา
รวมทั้งสิ้น

3.12
5.18
11.10
13.43
22.03
10.26
15.14
19.74
100

1,761
2,926
6,275
7,589
12,453
5,798
8,558
11,155
56,515

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา (คน)
สพป.

1,031
1,952
3,134
3,581
2,458
2,822
3,316
3,921
22,215

สพม.

สศศ.

สช.

อปท.

ศพด.

สอศ.

กศน.

อว.

211 107
242
170
289
121
428
136
896
1,564
431
250
983
930 892 404 401 398
2,151 738 1,863 3,604 409 762 468
824 104 895
479
312 362
1,221
969 870 397 582 365 838
2,830
222 1,372 422 1,720 668
9,405 1,932 6,564 6,738 3,212 3,465 2,767 1,200

จากตารางที่ 8 เมื่อพิจารณาจำนวนนักเรียน/นักศึกษา จำแนกอำเภอ พบว่าอำเภอตะกั่วป่า มีนักเรียน
นักศึกษา มากที่สุด จำนวน 12,453 คน คิดเป็นร้อยละ 22.03 รองลงมาอำเภอเมืองพังงา มีนักเรียน/นักศึกษา 11,155
คน คิดเป็นร้อยละ 19.74 ส่วนอำเภอที่มีนักเรียน/นักศึกษาน้อยที่สุด คือ อำเภอกะปง มีนักเรียน/นักศึกษา 1,761 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.12 เท่านั้น
ตารางที่ 9 จำนวนนักเรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) ปีการศึกษา 2564
พื้นที่
พังงา

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
จำนวนครอบครัว
จำนวนนักเรียน
7
13

ระดับชั้น
อ.1 – ม.1

จากตารางที่ 9 เมื่อพิจารณาข้อมูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) ในพื้นที่จังหวัดพังงา
ปีการศึกษา 2564 พบว่ามีการจัดการศึกษาระดับ อ.1 - ม.1 จำนวน 7 ครอบครัว นักเรียน 13 คน
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แผนภูมิที่ 3 แสดงจำนวนครู/บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่สอน ปีการศึกษา 2564 จำแนกสังกัด
3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

-

ครู/บุคลากรที่ปฏิบตั ิหน้าที่สอน

จังหวัด

สพป.

สพม.พงภ
กรน

สศศ.

สช.

สอศ.

อปท.

ศพด.

กศน.

อว.

3,075

1,131

524

152

329

172

346

327

78
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จากแผนภูมิที่ 3 เมื่อจำแนก ครู/บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่สอน ในสถานศึกษาจังหวัดพังงา รายสังกัด พบว่า
ในภาพรวมระดับจังหวัด มีบุคลากรทั้งสิ้น 3,075 คน จำแนกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา 1,131 คน สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนอง จำนวน 524 คน สำนักบริห าร
การศึกษาพิเศษ 152 คน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 329 คน สำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 172 คน สถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 346 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 327
คน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 78 คน และสถาบันอุดมศึกษาในกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 16 คน

16
แผนภูมิที่ 4 แสดงอัตราส่วนร้อยละของครู/บุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอน ปีการศึกษา 2564
จำแนกวุฒิการศึกษา
90
80

79.73

70
60
50
40
30
20

19.11

10
1.06

0

0.11

ตา่ กว่า ป.ตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

1.06

79.73

19.11

0.11

ร้อยละ

หมายเหตุ : ไม่นับรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จากแผนภูมิที่ 4 เมื่อวิเคราะห์อัตราส่วนร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564
จำแนกวุฒิการศึกษา พบว่าต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 1.06 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 79.73 ระดับปริญญาโท
ร้อยละ 19.11 และระดับปริญญาเอก ร้อยละ 0.11
แผนภูมิที่ 5 แสดงอัตราส่วนร้อยละของครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 จำแนกวิทยฐานะ
70
60

57.78

50
40
30

26.7

20
16.11
10
0

ร้อยละ

0.06

ไม่มีวิทยฐานะ

ชานาญการ

ชานาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

57.78

26.7

16.11

0.06

หมายเหตุ : เฉพาะสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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จากแผนภูมิที่ 5 เมื่อวิเคราะห์อัตราส่วนร้อยละของครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอนของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 จำแนกวิทยฐานะ พบว่าไม่มีวิทยฐานะ ร้อย
ละ 57.78 ระดับชำนาญการ ร้อยละ 26.70 ระดับชำนาญการพิเศษ ร้อยละ 16.11 และระดับเชี่ยวชาญ ร้อยละ
0.06
ตารางที่ 10 จำนวนนักเรียน/นักศึกษาต่อห้องเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2564
ระดับการศึกษา
นักเรียน/นักศึกษา
ห้องเรียน
นักเรียน : ห้อง
ก่อนประถมศึกษา
7,642
463
17 : 1
ประถมศึกษา
22,789
1,284
18 : 1
มัธยมศึกษาตอนต้น
10,310
360
29 : 1
มัธยมศึกษาตอนปลาย
4,861
189
26 : 1
ปวช.
2,661
164
16 : 1
ปวส.
910
78
12 : 1
รวม
49,175
2,538
19 : 1
จากตารางที่ 10 เมื่อพิจารณาจำนวนนักเรียน/นักศึกษาต่อห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 ภาพรวมพบว่ามี
อัตราส่วนนักเรียน 19 คนต่อ 1 ห้องเรียน จำแนกเป็นระดับก่อนประถมศึกษา มีอัตราส่วนนักเรียน 17 คน ต่อ 1 ห้องเรียน
ระดับประถมศึกษามีอัตราส่วน นักเรียน 18 คน ต่อ 1 ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีอัตราส่วน นักเรียน 29 คน
ต่อ 1 ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีอัตราส่วน นักเรียน 26 คน ต่อ 1 ห้องเรียน ระดับ ปวช. มีอัตราส่วนนักเรียน
16 คน ต่อ 1 ห้องเรียน และระดับ ปวส. มีอัตราส่วนนักเรียน 12 คนต่อ 1 ห้องเรียน
ตารางที่ 11 จำนวนครู/บุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอน ต่อนักเรียน/นักศึกษา จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2564
ครู/อาจารย์
สังกัด
นักเรียน/นักศึกษา
ครู : นร./นศ.
ปฏิบัติหน้าที่สอน
สพป.
1,131
22,215
1 : 20
สพม.
524
9,405
1 : 18
สศศ.
152
949
1:6
สช
329
6,564
1 : 20
สอศ.
172
3,465
1 : 20
อปท.
346
6,738
1 : 19
กศน.
78
2,767
1 : 35
รวม
2,732
52,103
1 : 19
หมายเหตุ : ไม่นับรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, และอุดมศึกษา

จากตารางที่ 11 เมื่อพิจารณาจำนวนครู/บุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอน ต่อ นักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา
2564 ภาพรวมพบว่ามีอัตราส่วนครู 1 คนต่อนักเรียน 19 คน
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7. ดัชนีทางการศึกษา
ด้านที่ 1 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)
ตารางที่ 12 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ
ระดับการศึกษา
ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
รวม

กลุ่มอายุ
3-5 ปี
6-11 ปี
12-14 ปี
15-17 ปี

จำนวน
ประชากร

จำนวนผู้เรียน

ร้อยละ

10,538
21,966
11,017
10,552
54,073

7,642
22,789
10,310
7,477
48,218

72.52
103.75
93.59
70.86
89.18

หมายเหตุ : ** ร้อยละของผู้เรียนต่อประชากรในช่วงอายุเดียวกัน บางชั้นปี เกิน 100% เนื่องจากเป็นการคำนวณอัตรา
การเข้าเรียนอย่างหยาบซึ่งมีจำนวนผู้เรียนมากกว่าจำนวนประชากร

จากตารางที่ 12 เมื่อพิจารณาร้อยละของผู้เรียนต่อประชากร จำแนกตามระดับการศึกษาและ กลุ่มอายุ
ปี ก ารศึ ก ษา 2564 ภาพรวมจั ง หวั ด คิด เป็ น ร้ อ ยละ 89.18 จำแนกเป็ น ร้ อ ยละของผู ้ เรี ยนต่ อ ประชากรก่อน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อย
ละ 72.52, 103.75, 93.59 และ 70.86 ตามลำดับ
ตารางที่ 13 จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยจำแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดพังงา ปี 2561-2563
พ.ศ.
2561
2562
2563

15 – 39 ปี
9.85
9.75
9.96

40 – 59 ปี
7.90
8.38
7.86

กลุ่มอายุ
15 – 59 ปี
8.99
9.14
9.02

15 ปีขึ้นไป
8.31
8.42
8.28

60 ปีขึ้นไป
5.06
5.21
5.08

ที่มา : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คำนวณจากข้อมูลตัวอย่างของการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรทั่วราชอาณาจักร รอบที่ 3
สำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ

จากตารางที่ 13 เมื่อพิจารณาจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยจำแนกตามกลุ่มอายุจังหวัดพังงา
ปี 2561 – 2563 พบว่าประชากรกลุ่มอายุ 15 – 39 ปี มีปีการศึกษาเฉลี่ย 9.85, 9.75 และ 9.96 ประชากรกลุ่ม
อายุ 40 – 59 ปี มีปีการศึกษาเฉลี่ย 7.90, 8.38 และ 7.86 ประชากรกลุ่มอายุ 15 – 59 ปี มีปีการศึกษาเฉลี่ย 8.99,
9.14 และ 9.02 ประชากรกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป มีปีการศึกษาเฉลี่ย 8.31, 8.42 และ 8.28 และประชากรกลุ่มอายุ
60 ปีขึ้นไป มีปีการศึกษาเฉลี่ย 5.06, 5.21 และ 5.08 ตามลำดับ
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ด้านที่ 2 ด้านความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity)
ตารางที่ 14 จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามประเภทความพิการ และสังกัด
จำนวนนักเรียนพิการ (คน)
รวม ร้อยละ
ประเภทความพิการ
สพป
สพม. สศศ.
สช.
อปท. สอศ.
กศน.
จำนวนนักเรียน
บกพร่องทางการเห็น
บกพร่องทางการได้ยิน
บกพร่องทางสติปัญญา
บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
บกพร่องทางการเรียนรู้
บกพร่องทางการพูดและภาษา
บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
ออทิสติก
ความพิการซ้อน
รวมทั้งสิ้น

56,515

100 22,215

9,405

949

7
42
290
93
1,223
15
46
56
88
1,858

0.01
5
0.07
1
0.51 180
0.16
20
2.16 1,180
0.03
13
0.08
39
0.10
20
0.16
32
3.29 1,490

1

1
37
96
32
2
2

6
18
24
3
1
2
55

6,564

9,950

4
2
12

3,465

3

2
33
50
253

4
22

2,767

อว.
1,200

4
1
21
5

1

2
1

4

34

จากตารางที่ 14 เมื่อพิจารณาจำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จำแนกตามประเภทความพิการและสังกัด
พบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 1,858 คน คิดเป็นร้อยละ 3.29 ของจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น จำแนกเป็นบกพร่องทางการเห็น 7
คน คิดเป็นร้อยละ 0.01 บกพร่องทางการได้ยิน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 0.07 บกพร่องทางสติปัญญา 290 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.51 บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 0.16 บกพร่องทางการเรียนรู้ 1,223 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.16 บกพร่องทางการพูดและภาษา 15 คน คิดเป็นร้อยละ 0.03 บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
46 คิดเป็นร้อยละ 0.08 คน ออทิสติก 56 คน คิดเป็นร้อยละ 0.10 และพิการซ้อน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 0.16
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ตารางที่ 15 จำนวนนักเรียนต่างสัญชาติ ปีการศึกษา 2564 จำแนกสัญชาติ และสังกัด
สัญชาติ

รวม ร้อยละ

สพป.

สพม.

สศศ.

สช.

อปท.

สอศ.

กศน.

อว.

22,215

9,405

949

6,564

9,950

3,465

2,767

1,200

24
0.050
1
0.002
1
0.002
1
0.002
3
0.007
2
0.004
1.686 793
1
0.004
2
0.004
54
0.108
0.004
66
0.127
71
0.147
1,212 2.145 1,019

4

38
1

16

70

จำนวนนักเรียน

56,515

กัมพูชา
เกาหลีใต้
จีน
ญี่ปุ่น
เนปาล
ปากีสถาน
เมียนมา
ฟิลิปปินส์
มาเลเซีย
ลาว
อินเดีย
ไม่ปรากฏสัญชาติ
อื่น ๆ

28
1
1
1
4
2
953
2
2
61
2
72
83

รวมทั้งสิ้น

จำนวนนักเรียนต่างสัญชาติ (คน)

100

1
34

2

6
2
3
4
54

1
3
2

7

1

46

17

74

จากตารางที่ 15 เมื่อพิจารณาจำนวนนักเรียนต่างสัญชาติ จำแนกสัญชาติและสังกัด พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น
1,212 คน คิดเป็นร้อยละ 2.145 ของจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น จำแนกเป็นสัญชาติกัมพูชา 28 คน คิดเป็นร้อยละ 0.05
เกาหลีใต้ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.002 จีน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.002 ญี่ปุ่น 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.002 เนปาล 4
คนคิดเป็นร้อยละ 0.007 ปากีสถาน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.004 เมียนมา 953 คน คิดเป็นร้อยละ 1.686 ฟิลิปปินส์
2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.004 มาเลเซีย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.004 ลาว 61 คน คิดเป็นร้อยละ 0.108 อินเดีย 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.004 ไม่ปรากฏสัญชาติ 72 คิดเป็นร้อยละ 0.127 และอื่น ๆ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 0.147
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ด้านที่ 3 คุณภาพทางการศึกษา (Quality)
ผลการทดสอบคุณภาพทางการศึกษา จากตัวชี้วัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) การ
ทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) มีรายละเอียดดังนี้
1) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถานศึกษา ในระดับจังหวัด
การศึกษา 2563 สามารถสรุปผลโดยจำแนก ตามระดับชั้นการศึกษา ดังนี้

ปี

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

ภาษาไทย
56.2
58.43
58.08
59.11
58.22
54.99
36.18

ภาษาอังกฤษ
43.55
44.71
43.26
41.02
51.91
41.94
29.09

คณิตศาสตร์
29.99
30.87
30.02
29.58
33.29
28.02
21.36

38.78
40.68
40.02
40.01
42.09
37.9
30.15

29.99
30.87
30.02
29.58
33.29
28.02
21.36

29.09

43.55
44.71
43.26
41.02
51.91
41.94

36.18

56.2
58.43
58.08
59.11
58.22
54.99

แผนภูมิที่ 6 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
จำแนกรายวิชา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

วิทยาศาสตร์
38.78
40.68
40.02
40.01
42.09
37.9
30.15

จากแผนภูมิที่ 6 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดั บ ชั ้ น ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ 6 ปี ก ารศึ ก ษา 2563 จำแนกรายวิ ช าภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ คณิ ต ศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ พบว่าโดยภาพรวมระดับจังหวัด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 58.08, 43.26, 30.02 และ 40.02 ตามลำดับ
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29.89
30.04
30.17
31.87
27.75
27.39
26.07
28.17

25.46
25.78
25.44
28.41
22.83
19.80
18.06
20.46

34.38
34.50
33.73
36.24
29.88
30.08
29.70
30.87

54.29
56.14
56.86
59.36
54.36
49.00
46.63
55.53

แผนภูมิที่ 7 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำแนกรายวิชา ปีการศึกษา 2563

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ประเทศ

54.29

34.38

25.46

29.89

ภาค 6

56.14

34.50

25.78

30.04

จังหวัด

56.86

33.73

25.44

30.17

สพม.

59.36

36.24

28.41

31.87

สพป.

54.36

29.88

22.83

27.75

สช.

49.00

30.08

19.80

27.39

สศศ.

46.63

29.70

18.06

26.07

อปท.

55.53

30.87

20.46

28.17

จากแผนภูมิที่ 7 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จำแนกรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
พบว่าโดยภาพรวมระดับจังหวัด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 56.86, 33.73, 25.44 และ 30.17 ตามลำดับ
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ประเทศ
ภาค 6
จังหวัด
สพม.
สพป.
สช.
สศศ.
อปท.

ภาษาไทย
44.36
45.87
43.19
44.93
34.76
40.45
31.25
38.01

สังคมศึกษา
35.93
36.11
35.01
35.89
30.83
31.94
30.73
33.97

ภาษาอังกฤษ
29.94
29.41
26.23
27.15
22.23
24.09
21.27
23.71

คณิตศาสตร์
26.04
26.47
24.27
25.83
17.12
19.14
18.75
20.9

24.05
28.51
26.22
28.52

32.68
33.33
32.06
33.44
17.12
19.14
18.75
20.9

26.04
26.47
24.27
25.83

29.94
29.41
26.23
27.15
22.23
24.09
21.27
23.71

35.93
36.11
35.01
35.89
30.83
31.94
30.73
33.97

34.76
40.45
31.25
38.01

44.36
45.87
43.19
44.93

แผนภูมิที่ 8 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำแนกรายวิชา ปีการศึกษา 2563

วิทยาศาสตร์
32.68
33.33
32.06
33.44
24.05
28.51
26.22
28.52

จากแผนภูมิที่ 8 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จำแนกรายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ พบว่าโดยภาพรวมระดับจังหวัด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 43.19, 35.01, 26.23, 24.27 และ 32.06
ตามลำดับ
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2) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของสถานศึกษาในระดับจังหวัด
ปีการศึกษา 2563 สามารถสรุปผลโดยจำแนกตามระดับชั้นการศึกษา ดังนี้
แผนภูมิที่ 9 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2563
41.00

40.50
40.00
39.50
39.00
38.50
38.00
37.50
คะแนนเฉลี่ย

ประเทศ

ภาค 6

จังหวัด

38.73

40.30

40.38

จากแผนภูมิที่ 9 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2563 ในระดับจังหวัดพบว่าโดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
40.38
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3) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ของสถานศึกษาในระดับ
จังหวัด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สามารถสรุปผลโดยจำแนกตามระดับชั้นการศึกษา ดังนี้
แผนภูมิที่ 10 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)
จำแนกรายวิชา ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564
60
50
40
30
20
10
0

การประกอบอาชีพ

การพัฒนาสังคม

ความรู้พนื้ ฐาน

ทักษะการดาเนินชีวิต

ทักษะการเรียนรู้

ประเทศ

39.83

48.66

42.35

43.65

38.24

ภาค 6

38.11

47.38

39.18

41.51

36.95

จังหวัด

35.78

50.71

39.29

39.61

33.73

จากแผนภูมิที่ 10 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)
ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำแนกรายสาระการประกอบอาชีพ สาระการพัฒนาสังคม สาระ
ความรู้พื้นฐาน สาระทักษะการดำเนินชีวิต และสาระทักษะการเรียนรู้ โดยภาพรวมระดับจังหวัดมีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละเท่ากับ 35.78, 50.71, 39.29, 39.61 และ 33.73 ตามลำดับ
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แผนภูมิที่ 11 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)
จำแนกรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
ประเทศ
ภาค 6
จังหวัด

การประกอบอาชีพ
36.47
37.61
40.89

การพัฒนาสังคม
37.81
37.69
42.08

ความรู้พื้นฐาน
33.67
33.78
35.29

ทักษะการดาเนินชีวิต
39.78
42.37
46.37

ทักษะการเรียนรู้
37.41
39.50
42.51

จากแผนภูมิที่ 11 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำแนกรายสาระการประกอบอาชีพ สาระการพัฒนาสังคม
สาระความรู้พื้นฐาน สาระทักษะการดำเนินชีวิต และสาระทักษะการเรียนรู้ โดยภาพรวมระดับจังหวัดมีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละเท่ากับ 40.89, 42.08, 35.29, 46.37 และ 42.51 ตามลำดับ
แผนภูมิที่ 12 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)
จำแนกรายวิชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564
45

จากแผนภูมิ 22 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)
ระดับมัธ35ยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำแนกรายวิชาทักษะการเรียนรู้ วิชาความรู้พื้นฐาน
30
วิชาการประกอบอาชี
พ วิชาทักษะการดำเนินชีวิต และวิชาการพัฒนาสังคม โดยภาพรวมระดับจังหวัด มีคะแนน
เฉลี่ยร้อ25ยละเท่ากับ 47.87, 29.32, 45.69, 43.08 และ 30.14 ตามลำดับ
40

20
15
10
5
0

การประกอบอาชีพ

การพัฒนาสังคม

ความรู้พนื้ ฐาน

ทักษะการดาเนินชีวิต

ทักษะการเรียนรู้

ประเทศ

36.64

30.08

27.37

32.26

27.75

ภูมิภาค

39.54

31.39

28.96

34.78

29.74

จังหวัด

40.77

33.06

28.89

37.50

31.06
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จากแผนภูมิที่ 12 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำแนกรายสาระการประกอบอาชีพ สาระการพัฒนาสังคม
สาระความรู้พื้นฐาน สาระทักษะการดำเนินชีวิต และสาระทักษะการเรียนรู้ โดยภาพรวมระดับจังหวัดมีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละเท่ากับ 40.77, 33.06, 28.89, 37.50 และ 31.06 ตามลำดับ
4) การทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET)
ผลการทดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาที่เปิดสอนด้านอิสลามศึกษา ในพื้นที่ พบว่า
ผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษาระดับกลาง และระดับปลาย สรุปโดยจำแนกรายวิชา ดังนี้
แผนภูมิที่ 13 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) จำแนกรายวิชา
ระดับกลาง ปีการศึกษา 2563
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

อัลกุรอาน-อัตตัฟซีร

อัลหะดีษ

อัลอากีดะห์

อัลฟิ กฮ์

อัตตารีค

อัลอัคลาภ

ภาษามลายู

ภาษาอาหรับ

ประเทศ

41.83

44.11

50.70

39.40

37.45

38.21

35.91

30.04

ภาค 6

44.62

51.62

58.09

41.41

41.15

41.82

30.26

27.69

จังหวัด

43.67

49.69

57.62

40.05

40.13

40.61

28.80

27.47

จากแผนภูมิที่ 13 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับกลาง ปีการศึกษา
2563 จำแนกเป็นรายวิชาอัลกุรอาน-อัตตัฟซีร วิชาอัลหะดีษ วิชาอัลอากีดะห์ วิชาอัลฟิกฮ์ วิชาอัตตารีค วิชาอัลอัคลาภ
วิชาภาษามลายู และวิชาภาษาอาหรับ โดยภาพรวมระดับจังหวัด มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 43.67, 49.69,
57.62, 40.05, 40.13, 40.61, 28.80 และ 27.47 เรียงลำดับวิชา
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แผนภูมิที่ 14 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) จำแนกรายวิชา ระดับปลาย
ปีการศึกษา 2563
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

อัลกุรอาน-อัตตัฟซีร

อัลหะดีษ

อัลอากีดะห์

อัลฟิ กฮ์

อัตตารีค

อัลอัคลาภ

ภาษามลายู

ภาษาอาหรับ

ประเทศ

39.81

42.59

31.82

36.18

39.26

48.63

25.43

32.00

ภาค 6

41.81

49.85

35.01

38.22

45.49

53.22

20.56

27.29

จังหวัด

42.33

50.52

35.51

38.85

47.83

51.10

21.00

30.75

จากแผนภูมิที่ 14 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับปลาย ปีการศึกษา
2563 จำแนกเป็นรายวิชาอัลกุรอาน-อัตตัฟซีร วิชาอัลหะดีษ วิชาอัลอากีดะห์ วิชาอัลฟิกฮ์ วิชาอัตตารีค วิชาอัลอัคลาภ
วิชาภาษามลายู และวิชาภาษาอาหรับ โดยภาพรวมระดับจังหวัด มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 42.33, 50.52,
35.51, 38.85, 47.83, 51.10, 21.00 และ 30.75 เรียงลำดับวิชา
4. ด้านประสิทธิภาพ (Effciency)
ตารางที่ 16 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาและศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
นักเรียนที่จบชั้น ม.3
ศึกษาต่อ
- สายสามัญ
- สายอาชีพ
- อื่น ๆ
ไม่ศึกษาต่อ

สพป.

จำนวนนักเรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (คน)
สพม.
สศศ. สช.
อปท. กศน. รวม

พงภกรน

ร้อยละ

579

1,572

67

244

363

289

3,114

100

277
214
66
22

1,278
289
3
2

35
32

217
25

243
117

2

3

140
5
68
76

2,190
682
137
105

70.33
21.90
4.40
3.37

จากตารางที่ 16 เมื่อพิจารณาจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 พบว่ามี
จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งสิ้น 3,114 คน ศึกษาต่อสายสามัญ 2,190 คน สายอาชีพ 682 คน ศึกษาต่ออื่น ๆ
137 คน และไม่ศึกษาต่อ 105 คน
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แผนภูมิที่ 15 แสดงจำนวนร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาและศึกษาต่อ
ปีการศึกษา 2563
ศึกษาต่ออื่น ๆ, 4.4

ไม่ศกึ ษาต่อ, 3.37

สายอาชีพ, 21.9

สายสามัญ, 70.33

สายสามัญ

สายอาชีพ

ศึกษาต่ออื่น ๆ

ไม่ศกึ ษาต่อ

จากแผนภูมิที่ 15 เมื่อจำแนกจำนวนร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาและ
ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 พบว่า นักเรียนศึกษาต่อสายสามัญร้อยละ 70.33 สายอาชีพร้อยละ 21.90 ศึกษาต่อ
อื่น ๆ ร้อยละ 4.40 และไม่ศึกษาต่อร้อยละ 3.37
ตารางที่ 17 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่สำเร็จการศึกษาและ
ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามสังกัด
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแยกสังกัด (คน)
นักเรียนที่จบ
ชั้น ม.6/ปวช.
ศึกษาต่อ
- อุดมศึกษา
- ด้านอาชีวศึกษา
- สถาบันอื่น ๆ
ไม่ศึกษาต่อ/ทำงาน

สพป.

สพม.
พงภกรน

สศศ.

สช.

อปท.

สอศ.

23

1,005

9
14

902
1
92
10

กศน.

รวม

ร้อยละ

52

157

109

555

316 2,217

100

32
15

126
6

96
8

5

25

5

95
295
47
118

17 1,277
6 345
3 142
290 453

57.60
15.56
6.41
20.43

จากตารางที่ 17 เมื่อพิจารณาจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 พบว่ามีจำนวนนักเรียนที่จบ ทั้งสิ้น 2,217 คน ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 1,277
คน ด้านอาชีวศึกษา 345 คน ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 142 คน และไม่ศึกษาต่อ 453 คน
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แผนภูมิที่ 16 แสดงจำนวนร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาและศึกษาต่อ
ปีการศึกษา 2563
ไม่ศกึ ษาต่อ/ทางาน, 20.43

อื่น ๆ, 6.41

อุดมศึกษา, 57.6
ด้านอาชีวศึกษา, 15.56

อุดมศึกษา

ด้านอาชีวศึกษา

อื่น ๆ

ไม่ศกึ ษาต่อ/ทางาน

จากแผนภูมิที่ 16 เมื่อจำแนกจำนวนร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ที่สำเร็จการศึกษาและศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 พบว่าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาร้อยละ 57.60 ด้าน
อาชีวศึกษา ร้อยละ 15.56 ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ ร้อยละ 6.41 และไม่ศึกษาต่อ/ทำงาน ร้อยละ 20.43
ตารางที่ 18 จำนวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามระดับชั้นและสังกัด
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ออกกลางคัน (คน)
ระดับชั้น

สพป.

สพม.
พงภกรน

นักเรียนทั้งสิ้น
นักเรียนออกกลางคัน

22,609

6,059

2
2

0

- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้น
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
- ปวช.
- ปวส.

สศศ.

สช.

อปท.

สอศ.

กศน.

992

6,682

6,559

3,647

2,613 49,161

0

18

15
3
12

208

10
8

158
50

18
1
14
3

รวม

261
6
36
11
158
50

ร้อยละ
100
0.53
0.02
0.08
0.03
0.33
0.11

จากตารางที่ 18 เมื่อพิจารณาจำนวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามระดับชั้น พบว่า
มีจำนวนทั้งสิ้น 261 คน คิดเป็นร้อยละ 0.53 จำแนกเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 0.08 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.03 ระดับ ปวช. จำนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 0.33 และระดับ ปวส. จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ
0.11
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5. ด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
ตารางที่ 19 สัดส่วนผู้เรียนสามัญศึกษาต่อเรียนเรียนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562 – 2564
จำนวนผู้เรียน
สัดส่วนผู้เรียน
ปีการศึกษา
สามัญศึกษา : อาชีวศึกษา
สามัญศึกษา
อาชีวศึกษา
2562
4,460
2,490
64 : 36
2563
4,580
2,688
63 : 37
2564
4,861
2,661
64 : 36
แผนภูมิที่ 17 สัดส่วนผู้เรียนสามัญศึกษาต่อผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562 - 2564
สามัญศึกษา

อาชีวศึกษา

2564

64

36

2563

63

37

2562

64

36

จากแผนภูมิที่ 17 เมื่อพิจารณาสัดส่วนผู้เรียนสามัญศึกษาต่อผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562 – 2564 พบว่า
ปีการศึกษา 2562 มีสัดส่วนผู้เรียนสามัญศึกษาต่อผู้เรียนอาชีวศึกษา 64 : 36 ปีการศึกษา 2563 มีสัดส่วนผู้เรียน
สามัญศึกษาต่อผู้เรียนอาชีวศึกษา 63 : 37 และปีการศึกษา 2564 มีสัดส่วนผู้เรียนสามัญศึกษาต่อผู้เรียนอาชีวศึกษา
64 : 36
ตารางที่ 20 สัดส่วนผู้เรียนรัฐเทียบกับเอกชน ปีการศึกษา 2562 – 2564
จำนวนผู้เรียน
ปีการศึกษา
รัฐ
เอกชน
2562
50,271
6,788
2563
49,867
6,682
2564
49,951
6,564

สัดส่วนผู้เรียน
รัฐ : เอกชน
88 : 12
88 : 12
88 : 12
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แผนภูมิที่ 18 สัดส่วนผู้เรียนรัฐเทียบกับเอกชน ปีการศึกษา 2562 - 2564
รัฐ

เอกชน

2564

88

12

2563

88

12

2562

88

12

จากแผนภูมิที่ 18 เมื่อพิจารณาสัดส่วนผู้เรียนรัฐเทียบกับเอกชน ปีการศึกษา 2562 – 2564 พบว่ามี
สัดส่วนเท่ากับทุกปี คือ 88 : 12

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ได้นำยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 2565 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ
ปีงบประมาณ 2564 - 2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับ
ภาคใต้ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กำหนดเป็นกรอบ
แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พังงา (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณา
การกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ความมั ่ น คง หมายถึ ง หมายถึ ง การมี ค วามมั ่ น คงปลอดภั ย จากภั ย และการเปลี ่ ย นแปลง ทั้ ง
ภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ
มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงใน
เอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็น
กลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี
สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงาน
และรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่
อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข ได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจ ในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต เพื่อให้สอดรับกับบริบท
การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
การค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง
การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ์ในทุน ที่
จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง
การพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา และการฟื้นฟูฐ าน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม สมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ และภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพังงาทีส่ นับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญทั้ง 6 ด้าน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติด ้า นความมั่น คง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส ำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิ ปไตย
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วน ราชการ ภาคเอกชนประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ
รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการ
ดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่
1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถี
ชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น
ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้ส อดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลก
สมัยใหม่
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2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิตติ ่าง
ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคน รุ่นใหม่
รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บน
พื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถ
สร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนใน เวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับ
รายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราว
เดียวกัน
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง
กายใจสติปัญญามีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุค
ใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิด ร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและ
ความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สัง คม และสภาพแวดล้อม
ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐ
ให้หลักประกันการเข้าถึงบริการ และสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิ ตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย
การพัฒ นาที่ส ำคัญเพื่ อนำไปสู่ การบรรลุเ ป้าหมายการพั ฒ นาที ่ยั่งยื นในทุก มิติ ทั้งมิติด้าน สังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณา
การ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบ
ทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดำเนินการ บนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่น
ต่อไปอย่างแท้จริง
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครั ฐ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดย
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกั บบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือใน
การให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้
มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิด
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โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกใน
การปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่
จำเป็นมีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา
โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรม

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท
ด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 23 ประเด็น 62 แผนย่อย (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การประกาศแผนแม่บ ทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ช าติ (พ.ศ.2561-2580) ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา 11 ประเด็น 18 แผนย่อย
1) ประเด็นความมั่นคง ใน 2 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การรักษาความสงบภายใน ประเทศ 3.2 การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
2) ประเด็นการต่างประเทศ ใน 1 แผนย่อย คือ 2.2 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี
11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.2 การพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัย
แรงงาน 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การคุ้มครอง
ทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ
18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อ
กำหนดอนาคตประเทศ
20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การพัฒนา
บริการประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบบริห ารงานภาครัฐ 3.5 การสร้ า ง
และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
22) ป ร ะ เ ด ็ น ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ย ุ ต ิ ธ ร ร ม ใ น 1 แ ผ น ย ่ อ ย ค ื อ 3 .1
การพัฒนากฎหมาย
23) ประเด็ นการวิจ ั ยและพั ฒนานวั ตกรรม ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.4 การวิจัย และพั ฒ นา
นวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
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3. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 จำนวน 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 12) ด้านการศึกษา และ 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนเป้าประสงค์แผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) มี 4 ด้าน ประกอบด้วย (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) (11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (12) ด้านการศึกษา
2) ) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เป้าประสงค์ เพื่อให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ในทุกมิติและ
รองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ และทิศทางที่กำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรม Big Rock ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงาเกี่ยวข้องทั้ง 4 กิจกรรมปฏิรูป
(1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล
(2) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้
ตามสถานการณ์
(3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง
ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม
(4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
6) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษา และฟื้นฟูอย่าง
เป็นระบบมีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์ยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
พร้อมทั้งเกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ลดความขัดแย้งของการพัฒนาที่ใช้ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภั ยพิบัติทางธรรมชาติ และมีระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ
กิจกรรม Big Rock ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 กิจกรรมปฏิรูป
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงาเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 2
(2) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด (บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ)
11) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
เป้าประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้
แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรใช้ดุลยพินิจโดย
สุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อ
ขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ
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กิจกรรม Big Rock ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 5
กิจกรรมปฏิรูป
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงาเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 4
(4) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์
12) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา
เป้าประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการ ศึกษา มุ่งความ
เป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ ศึกษาและสร้างเสริมธรรมภิบาล ซึ่ ง
ครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ
1. ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด ้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรม นุ ษ ย์
ข้อ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ใน
ศตวรรษที่ 21 ข้อ 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อ 4.1 การลดความ
เหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี ข้อ 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 1.1 เด็กเกิด
อย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 1.2 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
1.3 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้ เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน
เพิ่มขึ้น 1.4 มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาทำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น 1.5 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้
พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 2.1 คนไทยได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
3. แผนแม่ บ ทภายใต้ ย ุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น พลั ง ทางสั ง คม 3.1 ประชากรไทย
มีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพื่อให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
กิจกรรม Big Rock ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงาเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 - 3
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย (หน่วย
รับผิดชอบหลัก : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ)

39
กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐาน (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
ภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา มีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนในขั้นตอนของ
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย (กองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา)
เป้าหมาย
1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3 - 5 ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึง
ระบบการศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือระดับสูงกว่า
อย่างเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด
2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษากลับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ
และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้
3. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ (Literacy & Numeracy
Competency) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จ้าเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน
4. เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน
ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป
1. การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินการปฏิรูป
2. การสนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน (Prevention) และการแก้ไข (Correction) ปัญหาเด็กและ
เยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
3. การสนับสนุนกลไกการดำเนินงานในระดับพื้นที่และต้นสังกัด
4. การติดตามความคืบหน้าและการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม
กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ)
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ
2. ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู
3. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ และการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะผู้น้าทางวิชาการ มีจิตวิทยาใน
การส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมือกับบุคคล หน่วยงาน
และชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน
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ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป
1. ปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทุกระดับ
2. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้
3. ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
5. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ติดตามความคืบหน้า
ในการดำเนินการ
กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
เป้าหมาย
1. กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน
1.2 กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสาย
อาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป
2) ด้านกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา
ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการ
จำเป็น
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามช่วยเหลือ ครู และการ
พัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ตามความต้องการจำเป็น
ขั้นตอนที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนระบบกลไกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามช่วยเหลือครูใหม่ ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา ครูที่มีความรู้ ความสามารถและมี
คุณลักษณะไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูและสถานศึกษาในท้องถิ่นยากจน ห่างไกลและทุรกันดาร อาทิ
การร่ ว มมื อ กั บ ชุ ม ชน (PLC&CPD: (Professional Learning Community & Continuous Professional
Development) การศึกษาอบรมและแพลตฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้การบริหารการศึกษาและการนิเทศ
การศึกษา
ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู
ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาระบบกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และการ
คงวิทยฐานะของครู โดยนำผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็นส่วนสำคัญในการประเมินและการปรับปรุงค่าตอบแทน
ที่เหมาะสม
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4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีส่ ิบสอง พ.ศ. 2560-2564
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อม และวางรากฐานในการยกระดับ
ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มี
หลักการที่สำคัญ คือ
1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็น
สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและ
เปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกัน อย่างสมานฉันท์
2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สำหรับคนไทย
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณ ภาพ
รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20
ปี มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จาก
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”
6) ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดีมีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง ทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยื น สร้างความเข้มแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ
4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบ โต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
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5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภ าค ภูมิภ าค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค
และโลก
เป้า หมายรวม เพื่อให้เป็น ไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก ำหนดเป้าหมายรวมการพัฒ นา ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มี
ความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์
ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
2. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและให้บริการ
จากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ ำ โดยเศรษฐกิจ
ไทยมีเสถียรภาพ
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการ
พัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี
มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถ
ปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง
อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 การสร้างความเป็ นธรรมลดความเหลื่ อมล้ำในสั งคม ให้ ค วามสำคัญกับ
การดำเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้ง
การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดัน
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่
สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการสนับสนุนใน
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เรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพิ่มผลิตภาพสำหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้
ต่ำสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน
และวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เน้นให้
เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการ ขยายตัว
อย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทย
มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่าง
เข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
การท่องเที่ยวสามารถทารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่
เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของกำลังคน และความคิดสร้างสรรค์ใน
การขยายฐานเศรษฐกิจ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาค
บริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการ ให้สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท้าทายที่ต้อง
เร่งดำเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไข
ปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม
ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้นต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลด
ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและ
ยั่งยืน ให้ความสำคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพื้นฐาน
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติ
ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาล ในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสำเร็จบรรลุ
เป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ อย่างเป็นธรรม และ
ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการขยายขีด
ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลักและ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียน
อย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทฺธิภาพ
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การดำเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ให้กับประเทศ และการพัฒ นาผู้ประกอบการ ในสาขาโลจิส ติกส์ และ
หน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อไปทำธุรกิจในต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับการ
ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาสภาวะ
แวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออำนวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้าง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จาก
ศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัด
ในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่สำคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมือง จะเป็นโอกาสในการ
กระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการ
รองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสู่
ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนยังเป็นโอกาสในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่
บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 – 2565)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นแผนหลักของชาติที่
เป็นกรอบทิศทาง การดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคง
แห่งชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด 16 นโยบาย 19 แผน ซึ่งภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงามีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 7
นโยบาย 6 แผน ได้แก่ น โยบายที่ 1) เสริ ม สร้า งความมั่ น คงของสถาบัน หลั ก ของชาติ แ ละการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดรับด้วย แผนที่ 3) แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นโยบายที่ 2) สร้างความเป็น
ธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ สอดรับด้วย แผนที่ 6) แผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง
นโยบายที่ 3) ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สอดรับด้วย แผนที่ 7) แผนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายที่ 5) สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ 8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน สอดรับด้วย
แผนที่ 10) แผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นโยบายที่ 9) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต สอด
รับด้วย แผนที่ 11) แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต และนโยบายที่ 10) เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ สอดรับด้วย แผนที่ 15) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์

6) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
นายกรัฐ มนตรี ไ ด้ แ ถลงนโยบายของคณะรัฐ มนตรี ต่ อสภานิ ติ บั ญญัต ิ แห่ งชาติ เมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่ งด่วน ซึ่งมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพังงา รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้
นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 2 การสร้างความมั่นคง
และความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที่ 3 การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพ
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กฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศ และการเป็นพลเมืองดี)นโยบายหลักที่ 4 การสร้าง
บทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึ กแผ่ นของอาเซี ยน) นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร 5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว) นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค (6.1 ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย
6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย (8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 8.7 จัดทําระบบ
ปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทาง
สังคม (9.4 สร้างหลักประกันทางสังคม) นโยบายหลักที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที่ 12 การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การ
เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นโยบาย
เร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การ
พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

7) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly - UNGA) เมื่อวันที่ 25
กันยายน 2558 ผู้นำประเทศสมาชิกสหประชาชาติและประเทศไทย รวม 193 ประเทศ ได้ลงนามรับรองเป้าหมาย
การพั ฒ นาที ่ ย ั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals; SDGs) ทดแทนเป้ า หมายการพั ฒ นาแห่ ง สหัส วรรษ
(Millennium Development Goals ; MDGs) ซึ่งหมดอายุลงในปี 2558 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะถูกใช้เป็น
เครื่องกำหนดทิศ ทางการพัฒ นาทั้ง ของประเทศไทยและของโลกจนถึง ปี ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) ครอบคลุ ม
ระยะเวลา 15 ปี ที่ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าประสงค์ (Target) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสูงสุด
เพื่อขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ไม่ทำลายแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวด ล้อม
รวมทั้งให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งจะต้องร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเทศไทยได้กำหนดกลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมี
การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ (มติที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : กพย. เมื่อวันที่ 19
ธันวาคม 2562)
1. เห็นชอบหลักการร่างแผนการขับเคลื่อน SDGs สำหรับประเทศไทยตามที่ สศช. เสนอ
2. มอบหมายให้ สศช. ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
3. เห็นชอบให้ยกเลิกการดำเนินงานต่าง ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้เคยมีข้อสั่งการหรือเคยมีมติ
4. ปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับร่างแผนการขับเคลื่อนฯ
ร่าง แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ประกอบด้วย
1. การสร้างการตระหนักรู้
2. การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3
ของประเทศ
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3. กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.1 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน ระดับชาติเชิงนโยบาย
(นายกรัฐมนตรี : ประธาน ปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ : กรรมการ สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) : เลขานุการ)
3.2 คณะอนุ ก รรมการเพื ่ อการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ งยื น เป็ น กลไกในการแปลงนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ รวม 4 คณะ ประกอบด้วย
3.2.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.2.2 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.2.3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.2.4 คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
4. การจัดทำโครงการ/การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ด้วยหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ)
5. ภาคีการพัฒนา (ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคภาคีเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ)
กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. รายเป้าหมายหลัก (Goal) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลัก ประกันว่าทุกคนมี
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. รายเป้าหมายย่อย (Target) ที่ 4.1/4.2/4.4/4.5/4.6/4.7/4.A/4.C
เป้าหมายย่อย 4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล
ภายในปี พ.ศ. 2573
เป้าหมายย่อย 4.2 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และ
การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573
เป้าหมายย่อย 4.4 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มี ทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะทางด้าน
เทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี 2573
เป้าหมายย่อย 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษาและสร้างหลักประกัน ว่ากลุ่มที่
เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ อย่างเท่าเทียม ภายในปี
พ.ศ. 2573
เป้าประสงค์ที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูงทั้งชายและหญิง
สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี 2573
เป้าประสงค์ที่ 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมือง
ของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภายในปี 2573
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เป้าประสงค์ที่ 4.A สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ
และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผล
สำหรับทุกคน
เป้าประสงค์ที่ 4.C เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็น
เกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573
ภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา มีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ราย
เป้าหมายหลัก (Goal) ที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทุกรายเป้าหมายย่อย (Target) ที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

8. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
แผนการศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่ ว างกรอบเป้ าหมายและทิศ ทางการจั ด
การศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มี
คุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึด
หลักสำคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อ
ความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และ
หลักการมีส ่ว นร่ว มของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม
โดยนำยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่ส อดคล้อ งกั บ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื ่ อ นำประเทศไทยก้ าวข้ า มกับ ดั ก ประเทศที่ ม ีร ายได้ป านกลาง และความเหลื่ อมล้ ำ
ภายในประเทศลดลง
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ซึง่ เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เป้าหมาย
1. คนทุ ก ช่ ว งวั ย มี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั ่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่ นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูงพื้นที่
ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)
4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ
อาชญากรรมและความรุ น แรงในรู ป แบบต่ า ง ๆ ยาเสพติ ด ภั ย พิ บ ั ต ิ จ ากธรรมชาติ ภ ั ย จากโรคอุ บ ั ติ ใ หม่
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมาย
1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน

49
4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่
5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล
7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับ สนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่
3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่
พึงประสงค์
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย
3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็ น ปั จ จุ บั น เพื่อ
การวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล
แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส ่งเสริมคุ ณภาพชีว ิตที่เป็นมิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
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2. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร กระบวนการเรี ย นรู้ แหล่ ง เรี ย นรู้ และสื่ อ การ
เรี ย นรู้ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมาย
1. โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได้
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที่
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลั ก ษณที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้าง
ขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
4. ปรั บ ปรุ ง กฎหมายเกี ่ ย วกั บ ระบบการเงิ น เพื ่ อ การศึ ก ษาที ่ ส ่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

9. นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565
หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
1. สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและ
ผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถที่จะเป็นหลัก หรือเป็นที่พึ่งได้
T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส
R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ
U (Unity)
หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว
S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา
T (Technology)
หมายถึง เทคโนโลยี
2. ให้ทุกหน่วยงานนำรูปแบบการทำงาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การทำงานร่วมกันเป็น
หนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และนำ “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบในการทำงานที่จะทำให้ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็น
ส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการทำงานและกระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ
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3. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเององค์กร
ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่านกลไกการรับฟัง
ความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ดั ง นั ้ น จึ ง กำหนดนโยบายการจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย
2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้ น ฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้านการ
จัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน
3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และ
การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วย
ดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้า ถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง
ผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการศึกษา
4. การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริห ารและการจั ดการศึ ก ษา โดยการส่ ง เสริ ม สนั บสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัด
เป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มีระบบบริหารและการ
จัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็น
อิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้
และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการประเมินผล
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทางการ
ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่ วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและสร้าง
โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทาง
การศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง
7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และกรอบ
คุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิต
และการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการอาชีพ
โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้ วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถ
อ้างอิงอาเซียนได้
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8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็น
กรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ
9. การศึ ก ษาเพื ่ อ อาชี พ และสร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเ ทศ
เพื่อให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้
10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
จัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
จัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล
11. การเพิ ่ ม โอกาสและการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพของก ลุ ่ ม ผู ้ ด ้ อ ยโอกาส
ทางการศึ ก ษา และผู ้ เ รี ย นที ่ ม ี ค วามต้ อ งการจำเป็ น พิ เ ศษ เพื ่ อ เพิ ่ ม โอกาสและการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษา
ที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)
1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทางสังคม
2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียน
เป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ
3. ฐานข้ อ มู ล Big Data มุ ่ ง พั ฒ นาการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบและไม่ ซ ้ ำ ซ้ อ น
เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
4. ขับเคลื่อนศูน ย์ค วามเป็น เลิศ ทางการอาชีวศึ กษา (Excellent Center) สนับสนุนการ
ดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษา
และตามบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการ
เรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตาม
ศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรีเท่า
เทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
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นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย
1.1 เร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัยคุกคามใน
ชีว ิตรูป แบบใหม่ และภัย อื่น ๆ โดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากร ใน
สถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety zone in school (SSS) หรือ การจัดกิจกรรม
Safety School Success จัดให้มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ การจัดการความรุนแรงเกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ
และเพศ เป็นต้น
1.2 เร่งพัฒนาบรรจุตัวชี้วั ดเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและ
หน่วยงานทุกระดับ
1.3 เร่งพัฒนาให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังอย่างชัดเจนใน
ทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
2.1 เร่งจัดทำและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) โดยรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยความเหมาะสมความเป็นไปได้และทดลองใช้ก่อนการ
ประกาศใช้หลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565
2.2 จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้ว ยตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการ
เรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งการพัฒนาระบบการ
วัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ
2.3 พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและมีแพลตฟอร์มการเรียนรู้
อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมินและพัฒนา
ผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย
2.4 มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ให้
มีความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและ
การเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
2.5 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน โดยบูรณาการการ
ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน
ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. โครงการธนาคารโรงเรียน และการ
เผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน
2.6 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System) ที่มี
การบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ
และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank)
ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพื่อการมีงานทำ
2.7 ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความสำเร็จในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาของ
สถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงาน สถานศึกษา
และผู้เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

54
3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย
3.1 ดำเนินการสำรวจและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา
โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อรับการ
พัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมงานกับทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.3 มุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยกำหนดตำแหน่ง
(ปักหมุด) บ้านเด็กพิการทั่วประเทศ
3.4 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลกันดารได้มีโอกาสเรียนรู้ในยุคโควิด โดยการสร้างความพร้อม ใน
ด้านดิจิทัลและด้านอื่น ๆ
3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ
เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอื่น
4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
4.1 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และส่งเสริมการผลิตกำลังคนที่
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill,
Up-skill ,New skill เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพ ในรูปแบบที่
หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ ที่มีความสนใจ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.3 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการส่งเสริม และพัฒนา ผู้ประกอบการด้าน
อาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่
สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่
4.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย โดยการ นำร่องผ่านการ
ให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) จำนวน 100 ศูนย์ ให้ครอบคลุมการให้บริการแก่ประชาชน
5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการ
ประเมิ น ตำแหน่ ง และวิท ยฐานะของข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา ระบบ Digital Performance
Appraisal (DPA)
5.2 พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดทำกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital
Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา
5.3 ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้ความรู้ ด้าน
การวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม
6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล
6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียนประวัติของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
6.2 ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนผ่านแอปพลิเคชัน
“เป๋าตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผู้ปกครองโดยตรง
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7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ
จั ด ทำกฎหมายลำดั บ รองและแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ เ พื ่ อ รองรั บ พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง

10. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565
ดังนี้
วิสัยทัศน์
“พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะอาชีพ และมีทักษะการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปัญญา”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน
2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์รวม
1. ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. ผู้เรียนได้รับการปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง และรู้เท่าทันต่อ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่
3. ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัย
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเหมาะสมกับช่วงวัย
6. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพหุปัญญาของผู้เรียน
7. กำลังคนมีทักษะอาชีพ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
8. องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม
9. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิท ธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสนับสนุนการจัด
การศึกษาที่หลากหลายในระดับพื้นที่ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล (7 แผนงาน)
2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ (5 แผนงาน)
3. เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (5 แผนงาน)
4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (5 แผนงาน)
5. ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (7 แผนงาน)
6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ ศึกษา (6 แผนงาน)
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11. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ดังนี้
วิสัยทัศน์
การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
มีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1. ส่งเสริ ม สนับสนุ น การบริ หารและจั ดการศึ กษาแบบบู รณาการ ทุกระดั บ ทุกพื้ นที ่ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ค่านิยม TEAMWINS
T = Teamwork การทำงานเป็นทีม
E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน
A = Accountability ความรับผิดชอบ
M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์
W = Willful ความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ
I = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ
เป้าประสงค์รวม
1. สำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ก ารบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาแบบบู ร ณาการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
4. ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพ ใน
ศตวรรษที่ 21
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เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม และค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
*1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ไม่น้อยกว่า 85
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA (Integrity &
คะแนน
Transparency Assessment) (ศปท.)
2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
*2. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
ร้อยละ 51
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50
ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (สช.)
3. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ร้อยละ 80
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับดีขึ้นไป (สช.)
*4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทางการศึกษา ร้อยละ 40 ขึ้นไป
ระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) แต่ละภาคเรียนเพิ่มขึ้น (กศน.)
5. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ร้อยละ 80
การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับดีขึ้นไป
(กศน.)
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
*6. จำนวนครั้งที่ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา
10,000,000 ครั้ง
ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) (กศน.)
4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ 21
*7. ร้อยละของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 85
สมรรถนะการปฏิบัติงาน และสามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
(สอ./สช./สคบศ./กศน.)
เป้าประสงค์รวม/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม/หน่วยหลักรับผิดชอบ
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6. ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ของ สป. ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6
เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.
เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ สป.
1. พัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง
2. พัฒนากำลังคน การวิจัย
เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

4. สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้าง
ความมั่นคงในแต่ละบริบท
1. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
และการแข่งขันของประเทศ
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3. หน่วยงาน/สถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง
และเสมอภาค ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
1. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล

7. ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ และกลยุทธ์รายประเด็นยุทธศาสตร์ของ สป.
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดทีถ่ ูกต้อง เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และ
สถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
สมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็น
ทรงเป็นประมุข น้อมนำ เผยแพร่ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของ
ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำริ
เหมาะสมกับการเสริมสร้าง
2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและพัฒนา
ความมั่นคงในแต่ละบริบท

สมรรถนะการเรียนรู้/วิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พเิ ศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บชายแดน
และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชน
ต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่าง
ด้าว)
3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรค
อุบัติใหม่ ฯลฯ)
4. พั ฒ นาความร่ ว มมื อด้ า นการศึ กษากั บ ต่ า งประเทศเพื ่ อยกระดั บ
คุณภาพและโอกาสทางการศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และ
1. พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะ ในพื้นที่และภูมิภาค (อาทิ พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ดิจิทัล
ที่ตอบสนองความต้องการ
ชุมชน)
ของตลาดแรงงาน
2. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และ
และการแข่งขันของประเทศ
พัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและ
1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบ
สมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็น
สะเต็มศึกษา
ในศตวรรษที่ 21
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิด
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษา อย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ
มีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่ส่งผล 3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและ
ต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็น
ทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา 1. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอ การศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาส
ภาคด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่
และกลุ่มเป้าหมาย
2. ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบ
ดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนา
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. หน่ ว ยงานมี ร ะบบการบริ ห าร 1. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ ใช้ในการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง บริหารราชการ/บริการประชาชน
ความต้องการของผู้รับบริการ
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลาง
ได้ อ ย่ า งสะดวก รวดเร็ ว โปร่ ง ใส ด้านการศึกษา ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน
ตามหลักธรรมาภิบาล
และทันต่อการใช้งาน
3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับ
ทุกภาคส่วนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ (ต่อ)
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
5. ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอื้อต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร
6. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วม
จัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต
7. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน
เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน
8. ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ของเป้าประสงค์
รายประเด็นยุทธศาสตร์ของ สป.
ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด
รายประเด็นยุทธศาสตร์ สป.(หน่วยหลักรับผิดชอบ)
ปี 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท
1. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ร้อยละ 100
จัดกิจกรรมส่งเสริมความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด สป.)
*2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ร้อยละ 70
(ยาเสพติด,ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)
(สช./สบศ.)
3. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับ
ร้อยละ 80
การพัฒนาศักยภาพ หรือสมรรถนะด้านอาชีพ สามารถนำผลการพัฒนา
ไปสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพได้ (กศน.)
เพิ่มขึ้น
4. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ
จากปีที่ผ่านมา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าใจและยอมรับ
ความแตกต่างทีห่ ลากหลาย (ศปบ.จชต.)
*5. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ไม่ต่ำกว่า
ชายแดนภาคใต้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการฟัง พูด-อ่าน-และ
ร้อยละ 85
เขียนภาษาไทยในระดับพอใช้ขึ้นไป (ศปบ.จชต.)
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ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป./เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด
รายประเด็นยุทธศาสตร์ สป.(หน่วยหลักรับผิดชอบ)
ปี 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ
*6. ร้อยละของผลงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้สู่การพัฒนาการศึกษาที่เผยแพร่
ร้อยละ 80
ต่อสาธารณชน (สนย. และทุกหน่วยงานในสังกัด สป.)
7. ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนระดับตำบล
ร้อยละ 100
(กศน.)
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. 1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3. หน่วยงาน/สถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ได้ผ่านการประเมินคุณภาพ
ร้อยละ 80
ภายนอก อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป (สช.)
- ระดับปฐมวัย
- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร้อยละ 80
9. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพ/ด้านการเรียนรู้ สามารถสื่อสารได้ถูกต้องมากขึ้น (กศน./สช.)
*10. ร้อยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการสมวัย (สช.)
ร้อยละ 80
11. จำนวนผู้ใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National
Digital Learning Platform : NDLP) (ศทก.)
(ศทก. : เป้าหมาย 30,000 คน ภายในปี พ.ศ.2565 : เริ่มต้น ปี 64 เป้าหมาย
10,000 คน)
12. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.)

20,000 คน

ร้อยละ 80
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ค่าเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. /เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. (หน่วยหลักรับผิดชอบ)
ปี 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง
และเสมอภาคด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
13. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำ
ร้อยละ 80
ความรู้ไปสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ/พัฒนางานได้ (กศน.)
14. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ร้อยละ 100
ขั้นพื้นฐานเทียบกับเป้าหมาย (กศน./สช.)
15. จำนวนนักเรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการ 280,000 คน
การศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม
ตามความต้องการจำเป็น (กศน. 10,000 คน / สช. 270,000 คน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
16. จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการปรับปรุง แก้ไข หรือ
ไม่น้อยกว่า
พัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ (สน./สช./ก.ค.ศ.)
11 ฉบับ
(สน. 1 ฉบับ / สช. 5 ฉบับ / ก.ค.ศ. 5 ฉบับ)
*17. จำนวนระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวง ศึกษาธิการ
1 ระบบ
ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลอ้างอิงจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ฐานข้อมูล
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นด้านสาธารณสุข สังคม
(ฐานข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา (ศทก.)
ผลการเรียน)
(: อ้างอิงจาก แผนปฏิรูปการศึกษา) (ศทก. : เป้าหมาย 6 ระบบฐานข้อมูล
ภายในปี 2565 : เริ่มต้นปี 2562 มีอยู่ 2 ระบบฐานข้อมูล : ปี 2563 เป้าหมาย
2 ระบบ : ปี 2564 เป้าหมาย 1 ระบบ)
(2562 : ฐานข้อมูลสถานศึกษา ฐานข้อมูลนักเรียน ฐานข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฐานข้อมูลบุคลากรอื่น
2563 : ฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
2564 : ฐานข้อมูลหลักสูตร
2565 : ฐานข้อมูลผลการเรียน)
18. ร้อยละของหน่วยงานที่นำดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
ร้อยละ 80
(ทุกหน่วยงานในสังกัด : หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัด สป.
เทียบเท่าสำนัก)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ (ต่อ)
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
19. ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนปฏิรูปองค์กรและข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
ระดับ 5
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2566-2568) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.)
(อ้างอิงจาก : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2564-2565)
12. แผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคใต้ พ.ศ. 2563 - 2565
วิสัยทัศน์
คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตอย่างมีคุณภาพ รองรับยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคใต้
ยุทธศาสตร์
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
2. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการแปร
รูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ของประเทศ
3. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพ รองรับการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร
หลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร
4. ศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและ
การเชื่อมโยงการค้าโลก
5. จัดการเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบเพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
6. พัฒนาศักยภาพของคนให้มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริการ มีกลยุทธ์ 4 ประเด็น ดังนี้
1. ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุน การจั ดการศึ ก ษาที ่ร องรับ ภาคการให้ บริก ารเกี่ ยวกั บการท่ อ งเที ่ยวใน
สถานศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
2. ส่งเสริมและสนับ สนุน ให้ผ ู้เรียนศึกษาต่อในสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น โดยสนับสนุนทุนการศึกษา
สวัสดิการต่าง ๆ โดยความร่วมมือของเครือข่ายสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
3. ส่งเสริม สนับสนุน การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะ และมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
ตามความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการรองรับการท่องเที่ยวและการบริการ
รูปแบบใหม่ที่หลากหลาย สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแพลทฟอร์มการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นให้ตอบสนองกับความต้องการของสถานประกอบการ ธุรกิจการท่องเที่ยว และการบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ของประเทศ มีกลยุทธ์ 5 ประเด็น ดังนี้
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1. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่ -สะเดา ที่
ครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลแบบครบวงจรใน
จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร
3. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิตภาคเกษตรที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนากำลังคนให้มีความรู้การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต การทำ
การเกษตรทฤษฎีใหม่ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพาะปลูกและการแปรรูป
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอาชีวะศึกษาที่มีความพร้อมผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตภาคเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพ รองรับการ
พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร มีกลยุทธ์ 5 ประเด็น ดังนี้
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อการยกระดับสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพ
พื้นที่ของภาค
2. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการยกระดับสินค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล
3. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการทำการเกษตรแบบผสมผสาน
4. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในการผลิตและบริหาร
จัดการด้านผลิตสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ
5. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว การพัฒนา
เขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการค้าโลก มีกลยุทธ์ 5 ประเด็น ดังนี้
1. พัฒนาทักษะกำลังคนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ ความสามารถตามศักยภาพในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษา กำลังคนเพื่อรองรับเขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการค้า
สอดคล้องสภาพปัญหาของท้องถิ่น
3. สนับสนุนการวิจัยเชิงท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐและเอกชนแบบภาคีเครือข่าย
4. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเชิงท่องเที่ยวด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน มีกลยุทธ์ 3 ประเด็น ดังนี้
1. ส่งเสริมการเรียนการสอนตามพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพของคนให้มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้อย่างยั่งยืน มีกลยุทธ์ 4 ประเด็น ดังนี้
1. ศึกษา วิจัย ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประตูการค้าในพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจ
ภาคใต้
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2. ศึกษา วิจัย ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปร
รูปการเกษตรมูลค่าสูง (Bio-Based & Processed Agricultural Products)
3. ศึกษา วิจัย ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริม
วัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่ (Green Culture & Livable Cities)
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสายอาชีพเพื่อรองรับการท่องเทียว การเกษตรและ
อุตสาหกรรม ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา
เป้าหมายการพัฒนา
“ จังหวัดพังงา เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้
สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งความสุข ”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2. เพื่อพัฒนาภาคเกษตร (ยางพารา ปาล์มนามัน ผลไม้ ปศุสัตว์ ประมง) และอุตสาหกรรมภาค
เกษตรให้มีความยั่งยืน
3. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน
4. ประชาชนจังหวัดพังงามีคุณภาพชีวิตที่ดีและ มีสังคมน่าอยู่
5. ประชาสังคม มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
1. จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
2. มูลค่าสินค้าภาคเกษตรที่เกิดขึ้นและปลอดภัยได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา
ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเรียงตามลำดับความสำคัญ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครบวงจร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมระบบการผลิต การแปรรูป การบริโภค การค้า การบริหาร
จัดการด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริมระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีประสิทธิภาพอย่างสมดุล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสร้างสังคมให้
มั่นคงและน่าอยู่
14. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป การศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 96 ง หน้า 19 วันที่ 3 เมษายน 2560)
“ข้อ 11 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่ว นราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด
ดังต่อไปนี้
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1) รับ ผิดชอบงานธุร การของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่
เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
2) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
3) สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่ว นราชการ หรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
การศึกษา
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
6) ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
10) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน
11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติ
ภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด
15. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
1) สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (Strength)
1. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงาน
2. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ ทำให้มีความเข้าใจในบริบทการทำงานเชิงพื้นที่
3. บุคลากรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจและพร้อมจะเรียนรู้
4. บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำงานและทำงานเป็นทีมได้ดี
จุดอ่อน (Weakness)
1. บุคลากรไม่เต็มกรอบอัตรากำลัง บางกลุ่มงานมีน้อยมาก
2. ภารกิจของแต่ละกลุ่มงานยังไม่ชัดเจน
3. งบประมาณสำหรับการบริหารจัดการสำนักงานยังมีไม่เพียงพอ ไม่คล่องตัวในการ
ปฏิบัติและพัฒนางาน
4. อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้มีจำกัด ไม่ทันสมัย
5. อาคารสถานทีท่ ำงานคับแคบ ต้องเช่าอาคารพาณิชย์ใช้เป็นสถานที่ทำงาน ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น และความต้องการได้
6. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความเชื่อมั่นในความก้าวหน้า
ของวิชาชีพ
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2) สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunities)
1. นโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
2. มีคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 กำหนดบทบาทหน้าที่ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานได้
3. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ความสำคัญในการพัฒนาคนทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็น
คนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง ให้ความสำคัญในการยึด
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
อุปสรรค (Threats)
1. ขาดระบบฐานข้อมูลกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระหว่าง
หน่วยงาน
2. นโยบายทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา
3. ภารกิจอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีความซ้ำซ้อนกับสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ทำให้มีปัญหาในการปฏิบัติ
4. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้ไม่
สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
3) TOWS METRIX
จากการวิเคราะห์สภาพของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา โดยภาพรวมแล้ว สามารถ
SWOT METRIX ตามประเด็นศักยภาพและปัญหา ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์เชิงรุก (S + O Strategies)
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (S + T Strategies)
1. พัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานระดับสากล
2. พัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
3. สร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ
ยุทธศาสตร์เชิงปรับปรุง (W + O Strategies)
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา
2. เร่งรัดการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์เชิงปรับเปลี่ยน (W + T Strategies)
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดให้เป็นเอกภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อที่จะสร้างศักยภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลการพัฒนาการศึกษาใน
พื้นที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ได้กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
และกำหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา ดังนี้
วิสัยทัศน์
องค์กรหลักในการบริหารจัดการศึกษา ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง
3. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค่านิยมองค์กร
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใจบริการ
เป้าประสงค์รวม
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงาเป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของ
จังหวัด
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะจำเป็นสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
4. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และสมรรถนะวิชาชีพใน
ศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์และกลยุทธ์รายประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการ 1. ส่งเสริม ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพื่อ
เรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง
เสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบ
เหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงใน
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
แต่ละบริบท
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และน้อมนำสู่การปฏิบัติ
3. ส่งเสริมและพัฒนากลไกการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและภัยคุกคามรูปแบบใหม่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. ผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามความต้องการของ
ศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการ
ตลาดแรงงาน
ของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 2. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะ
และสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
การเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ ศตวรรษที่ 21
ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนใน 2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิตที่เท่าทัน และสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21
ศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึก
3. หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริม
รักษ์สิ่งแวดล้อม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยน
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิด
พฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

และทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ
ความเป็นพลเมือง
5. ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์
ความรู้แบบสะเต็มศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 1. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ
อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาส
หลากหลาย
ทางการเรียนทีม่ ีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุก
พื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย
2. ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตาม
หลักธรรมาภิบาล

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา
ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน
2. พัฒนาระบบการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
3. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา
4. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5. ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และสร้างเครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
6. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารราชการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศ
เป้าประสงค์ : ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการ
เสริมสร้างความมัน่ คงในแต่ละบริบท
1. ร้อยละของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมส่งเสริม
ร้อยละ 100
ความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ร้อยละของผู้เรียนทีไ่ ด้รบั การสร้างภูมิคุ้มกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีความรู้ ทัศนคติที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น ร้อยละ 70
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์ : ผู้เรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
และการแข่งขันของประเทศ
3. จำนวนผลงานวิจยั เพื่อสร้างความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา
1 เรื่อง
4. สัดส่วนผู้เรียนสามัญศึกษาต่อเรียนเรียนอาชีวศึกษา
60 : 40
5. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ร้อยละ 80
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์ : 1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่
21
3. หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
6. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาทีไ่ ด้ผา่ นการประเมินคุณภาพภายนอก อยู่ในระดับ ร้อยละ 80
คุณภาพดีขึ้นไป
- ระดับปฐมวัย
- ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
7. ร้อยละของผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเทียบกับเป้าหมาย
ร้อยละ 80
8. ร้อยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการสมวัย
ร้อยละ 80
9. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ จิตสำนึกและวินัยการ
ร้อยละ 80
บริหารจัดการขยะและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
10. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร (ร.ร.เอกชน)
ร้อยละ 80
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
เป้าประสงค์ : ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบหลากหลาย
11. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกับ
ร้อยละ 100
เป้าหมาย (โรงเรียนเอกชน)
12. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ เด็กออกกลางคัน และผู้มีความสามารถพิเศษ ในจังหวัด
ร้อยละ 60
พังงาที่อยู่ในวัยเรียน ได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม
13. ร้อยละของผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน
ร้อยละ 100
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ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัดรายยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
14. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการ
ไม่น้อยกว่า
จังหวัดพังงาอยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA (Integrity & Transparency Assessment)
85 คะแนน
15. ระดับความสำเร็จในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในระดับจังหวัด
1 ฐานข้อมูล
16. ระดับความสำเร็จในการนิเทศการศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัด
ร้อยละ 80
17. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
ร้อยละ 80
18. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนา/ส่งเสริม
ร้อยละ 10
การศึกษา (ภาคีเครือข่าย : สถานประกอบการ องค์กร หน่วยงาน ที่มาร่วมจัด/พัฒนา/
ส่งเสริมการศึกษา)

แผนผังความเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
องค์กรหลักในการบริหารจัดการศึกษา ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ
เป้าประสงค์
รวม
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
ภายใต้
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
แบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพ

2. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง

3. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะ

4. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ

จำเป็นสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

การปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21

เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการศึกษาของจังหวัด
1. พัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของประเทศ
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และ

สมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง
เหมาะสมกับการเสริมสร้าง
ความมั่นคงในแต่ละบริบท
1. ส่งเสริม ปลูกฝังค่านิยมและหลัก

คิดที่ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้าง
เสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ
เรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และน้อมนำ
สู่การปฏิบัติ
3. ส่งเสริมและพัฒนากลไกการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่

เท่าเทียม และมีคุณภาพ

2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

1. ผู้เรียนมีคณุ ภาพทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้
1. ผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากร
ทีจ่ ำเป็นในศตวรรษที่ 21
ทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนอง 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการ
ความต้องการของตลาดแรงงานและ
พัฒนาทักษะทีจ่ ำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3. หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
การแข่งขันของประเทศ
ที่พึงประสงค์และปรับเปลีย่ นพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับ

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
2. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
การบริหารและจัดการศึกษา

สิ่งแวดล้อม
1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา

2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะ

อาชีพ และทักษะชีวิตที่เท่าทัน และสามารถอยู่ร่วม
ในสังคมศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที
เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ
วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็น
พลเมือง
5. ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยบูรณา
การองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา

4..ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารงานบุคคล

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา
1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง และเสมอภาค
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ
1. หน่วยงาน มีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด
และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา
1. เพิ่มและกระจายโอกาสทาง
ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็น
การศึกษาในระบบ นอกระบบ
ปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน
และการศึกษาตามอัธยาศัย
2. พัฒนาระบบการวางแผน
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
โอกาสทางการเรียนรู้
3. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม
ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย และประเมินผลการจัดการศึกษา
4. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ
ในการจัดการศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
5.
ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
2. ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้
และสร้
างเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
ตลอดชีวิต
ประพฤติมิชอบ
6. ส่งเสริม และพัฒนาการนำ
เทคโนโลยีดจิ ิทัลมาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการศึกษา

แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบรายจ่าย และรายการ
1. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค

งบดำเนินงาน
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมราชการ ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าสำนักงาน
2. ค่าสาธารณูปโภค
งบรายจ่ายอื่น
1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
3. โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
4. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ.
2. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา

งบรายจ่ายอื่น
1. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาฯ
2. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
3. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา
สู่การปฏิบัติ
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
กิจกรรมส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
งบรายจ่ายอื่น
- โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

งบประมาณ
2,708,200
2,487,000
2,095000

392,000
221,200
30,300
40,000
60,000
90,900

319,000
107,000
52,000
160,000
72,000

72,000

74
แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบรายจ่าย และรายการ
4. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
งบดำเนินงาน
ผลผลิตนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน
1. โครงการตรวจติดตามการใช้เงินอุดหนุนและการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชน
งบเงินอุดหนุน
ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดฯ
2. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
งบรายจ่ายอื่น
ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา

งบประมาณ
108,500

3. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

15,000

ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดฯ
4. โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในส่วนภูมิภาค
5. โครงการส่งเสริมการจัดงาน 100 ปี ยุวกาชาดไทย
5. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
- โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ปี พ.ศ. 2565
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

20,000
10,000

23,500
40,000
21,000
21,000
3,228,700

75

ที่
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11

12
13

ชื่อโครงการ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศ
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้าน 160,000
กลุ่มลูกเสือฯ
การศึกษาสู่การปฏิบัติ
กลุ่มพัฒนา กศ.
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
21,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
15,000
กลุ่มลูกเสือฯ
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 196,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
107,000
กลุ่มนิเทศฯ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 107,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
23,500
กลุ่มลูกเสือฯ
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
52,000
กลุ่มนิเทศฯ
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนา
72,000
กลุ่มพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
การศึกษา
อุดมศึกษา
โครงการส่งเสริมการจัดงาน 100 ปี ยุวกาชาดไทย
40,000
กลุ่มลูกเสือฯ
โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
10,000
กลุ่มลูกเสือฯ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
40,000
กลุ่มอำนวยการ
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 237,500
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
โครงการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและการดำเนินกิจการ
20,000
กลุ่มส่งเสริม
โรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ 2565
การศึกษาเอกชน
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 20,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
30,000 กลุ่มนโยบายและแผน
โครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
60,000
กลุ่มนิเทศฯ

76
ที่
ชื่อโครงการ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
14 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
90,900
กลุม่ พัฒนา
การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ.
การศึกษา
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 180,900
รวมทั้งสิ้น 741,400
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศ
ที่
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
1 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้าน 160,000
การศึกษาสู่การปฏิบัติ
2 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
21,000
3 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
15,000
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 196,000

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มลูกเสือฯ
กลุ่มพัฒนา กศ.

กลุ่มลูกเสือฯ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1. โครงการสร้างและ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
ตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ
กิจกรรมหลัก
1. จัดประชุมคณะทำงาน
2. กิจกรรมฝึกอบรม/การ
จัดการเรียนรู้
3. รายงานผลการดำเนินงาน

2. โครงการสนับสนุนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
กิจกรรมหลัก
1.กิจกรรมติดตามผลการ
ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน
2. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมายของ
โครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้ศึกษาเรียนรู้พระราช
กรณียกิจของพระ
ราชวงศ์จักรี
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง
มี โ อกาสทำหน้ า ที ่ เ ป็ น
พลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิต
ที่มั่นคงและยุติธรรม
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของ
ท้ อ งถิ ่ น และชุ ม ชน มี
จิตสำนึกรักและภูมิใจใน
ท้ อ งถิ ่ น และชุ ม ชนของ
ตนเอง

1. นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น
จากสถานศึกษาใน
พื้นที่จังหวัดพังงา
จำนวน 6 ร.ร. ๆ
ละ 50 คน รวม
ทั้งสิ้น 300 คน
2.คณะครูผู้เกี่ยวข้อง
จำนวน 60 คน
3. คณะกรรมการ

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน

ดำเนินงาน/วิทยากร

จำนวน 20 คน

ดำเนินการติดตาม
การขับเคลื่อนการ
ผลการดำเนินงาน
ดำเนินงานสวน
สวนพฤกษศาสตร์
พฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนในโครงการ
ในโครงการอนุรักษ์
อนุรักษ์พันธุกรรม
พันธุกรรมพืชอัน
พืชอันเนื่องมาจาก
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ พระราชดำริฯ ใน
ในสถานศึกษา
สถานศึกษา ใน
2. เพื่อสร้างเครือข่ายใน พื้นที่จังหวัดพังงา
การดำเนินงานสวน
จำนวน 7 โรงเรียน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
โครงการ
1. ร้อยละ 80 ของ

งบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง
รวม ดำเนินงาน โครงการ ย.ชาติ แผน แผน แผนฯ ย.สป ย.ศธ.
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

76,000 84,000

107,000

ม.ค.-ก.ย. กลุ่มลูกเสือฯ
2565

1

1

12

5

1

1

15,000

15,000

ม.ค.-มี.ค. กลุ่มลูกเสือฯ
2565

1

1

12

5

1

1

ผู้เรียนมีความรักและ
เทิดทูนในสถาบัน
พระมหากษัตริย์
และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
2. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนได้นำความรู้
ความเข้าใจไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจำวัน
ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษาที่
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียนเป็นศูนย์
เครือข่ายการเรียนรู้
งานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียนที่มีคุณภาพ
และเป็นแบบอย่างได้
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

3. โครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
กิจกรรมหลัก
1. ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ
หลักเกณฑ์การประเมิน
โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
2. ลงพื้นที่ประเมิน
สถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข
3. มอบเกียรติบัตร
สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล
สถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข
4. ประชุมสรุปผล/รายงาน
ผลการประเมินสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ในสถานศึกษา
1. เพื่อป้องกันผู้เสพยา
เสพติดรายใหม่ และให้
การช่วยเหลือผู้ที่ไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตาม
กระบวนการโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข
2. เพื่อลงพื้นที่ประเมิน
สถานศึกษา โครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข

เป้าหมายของ
โครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
โครงการ

เชิงปริมาณ
1.สถานศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ
สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข
จำนวน 15 แห่ง
2. ลงพื้นที่ประเมิน
โครงการ
สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข
จำนวน 15 แห่ง
เชิงคุณภาพ
1.นักเรียน นักศึกษา
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับยา
เสพติด ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
2.นักเรียน นักศึกษา
มีทักษะชีวิตที่
เหมาะสมและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียน นักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ
สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ
และเฝ้าระวัง
พฤติกรรม
2. ร้อยละ 100
สถานศึกษาที่สมัคร
เข้ารับการประเมิน
ทุกแห่งผ่านการ
ประเมินสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข

งบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง
ดำเนินงาน โครงการ ย.ชาติ แผน แผน แผนฯ ย.สป ย.ศธ.
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

420

15,140

5,440

21,000 ม.ค.-ก.ย. กลุ่มพัฒนา

2565

79

การศึกษา

1

1

12

5

1

1

โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมายของ
โครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง
ดำเนินงาน โครงการ ย.ชาติ แผน แผน แผนฯ ย.สป ย.ศธ.
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

3. นักเรียน
นักศึกษา เห็น
คุณค่าและมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง

80

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ที่
ชื่อโครงการ
1 โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
การศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา

81

งบประมาณ
107,000

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

โครงการ Innovation
For Thai Education
(IFTE) นวัตกรรม
การศึกษา เพื่อพัฒนา
การศึกษา
กิจกรรมหลัก
1. การจัดทำศูนย์กลาง
ข้อมูลสารสนเทศ
นวัตกรรม และงานวิจัย
ทางการศึกษา
2. การส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนานวัตกรรม
ทางการบริหารจัดการ
การจัดการเรียนรู้ การ
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล
3. การสังเคราะห์
วิเคราะห์ วิจัย และ
เผยแพร่นวัตกรรม การ
บริหารจัดการศึกษา
การจัดการเรียนรู้ นิเทศ
ติดตามประเมินผล
4. การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
5. สรุปและรายงานผล
การดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนา นวัตกรรมการ
บริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู้และการนิเทศ
การศึกษา รวมทั้งการ
ยกระดับคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาอย่างบูรณาการ
ร่วมกันของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2. เพื่อพัฒนาศูนย์กลาง
ข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาอย่างบูรณาการ
ด้านนวัตกรรม และการ
วิจัยทางการศึกษาใน
ระดับจังหวัด
3. เพื่อสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด/
งบประมาณ (บาท)
ค่าเป้าหมายโครงการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
32,100

เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัดผลผลิต
1. มีรูปแบบ/แนวทางการ (Outputs)
พัฒนานักเรียนหรือแนว 1. มีรูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนานวัตกรรม ทางการพัฒนา
การบริหารจัดการ การ นักเรียน หรือแนวทาง
จัดการเรียนรู้และการ
การพัฒนานวัตกรรม
นิเทศการศึกษารวมทั้งการ การบริหารจัดการ
ยกระดับคุณภาพ
การ จัดการเรียนรู้
และประสิทธิภาพ
และการนิเทศ
การจัดการศึกษา
การศึกษาไปใช้ในการ
2. มีศูนย์กลางข้อมูล
พัฒนาได้จริงในระดับ
สารสนเทศทางการศึกษา พื้นที่ รวมทั้งการ
นวัตกรรม และการวิจัย ยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษาในระดับ และประสิทธิภาพการ
จังหวัด
จัดการศึกษา จำนวน
3. มีเครือข่ายความ
1 แนวทาง
ร่วมมือในการพัฒนา
2. มีข้อมูลสารสนเทศ
คุณภาพการศึกษา
ทางการศึกษา
เชิงคุณภาพ
นวัตกรรม และการ
1.สามารถนำรูปแบบ/ วิจัยทางการศึกษาใน
แนวทางการพัฒนา
ระดับจังหวัด จำนวน
นักเรียน หรือแนวทาง 1 ฐานข้อมูล
การพัฒนานวัตกรรม
3. มีเครือข่ายความ
การบริหารจัดการ การ ร่วมมือในการ
จัดการ เรียนรู้และการ บรูณาการพัฒนา
นิเทศการศึกษาไปใช้ใน คุณภาพการศึกษา
การพัฒนาได้จริงใน
ตามบริบทของพื้นที่
ระดับพื้นที่
จำนวน 1 เครือข่าย
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67,100

7,800

รวม
107,000

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินงาน โครงการ
ม.ค.-ก.ย. กลุ่มนิเทศฯ
2565

ความสอดคล้อง
ย. แผน
ชาติ แม่บท
3

12

แผน แผนฯ ย.
ปฏิรูปฯ 12
สป

ย.
ศธ.

12

1

1

3

โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมายของโครงการ

2. ข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา นวัตกรรม
และการวิจัยทาง
การศึกษาในระดับ
จังหวัด มีความ
ครอบคลุมชัดเจน
เป็นปัจจุบัน
สามารถนำไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. สามารถสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง
ดำเนินงาน โครงการ ย.ชาติ แผน แผน แผนฯ ย.สป ย.ศธ.
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
(Outcomes)
1. สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
พังงา สามารถนำ
รูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนา
นักเรียน ไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
พังงา มีข้อมูล
สารสนเทศทาง
การศึกษาที่มีความ
ครอบคลุม ชัดเจน
เป็นปัจจุบัน สามารถ
นำไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
1 โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
23,500
2 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
52,000
3 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนา
72,000
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา
4 โครงการส่งเสริมการจัดงาน 100 ปี ยุวกาชาดไทย
40,000
5 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
10,000
6 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
40,000
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 237,500

84

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มลูกเสือฯ
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มพัฒนา
การศึกษา
กลุ่มลูกเสือฯ
กลุ่มลูกเสือฯ
กลุ่มอำนวยการ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1. โครงการ ศธ.จิตอาสา
บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมหลัก
จัดกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ จำนวน 1 วัน

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อน้อมรำลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร
2. เพื่อปลูกฝังและสร้าง
จิตสำนึกที่ดีให้กับ
ลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาด ผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ นักศึกษาวิชา
ทหารและบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้
มีจิตอาสาและจิต
สาธารณะบำเพ็ญ
ประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น

จัดกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ โดยมีลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้
บำเพ็ญประโยชน์
นักศึกษาวิชาทหารและ
บุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ
เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 300 คน

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
โครงการ
ร้อยละ 100 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีจิตสำนึกที่ดีใน
การมุ่งกระทำ
ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม

งบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง
ดำเนินงาน โครงการ ย.ชาติ แผน แผน แผนฯ ย.สป ย.ศธ.
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

23,500

23,500 ม.ค.-มี.ค.

2565
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กลุ่มลูกเสือฯ

3

11

12

1

3

1

โครงการ/กิจกรรมหลัก

2. โครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยใน
ระดับพื้นที่
กิจกรรมหลัก
1. ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ
2. การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนา
เด็กปฐมวัยอย่างบูรณาการ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับ
การดูแลและพัฒนาด้าน
การจัดการศึกษาอย่างมี
มาตรฐาน เหมาะสม และ
เต็มตามศักยภาพ รวมทั้ง
ได้รับการพัฒนาร่างกาย
จิตใจ วินยั อารมณ์สังคม
สติปัญญา และทักษะการ
เรียนรู้ที่สมวัย มีพื้นฐาน
ชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง
2.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาสถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้าน
การจัดการศึกษาปฐมวัย
ให้มีความรู้ความเข้าใจ
และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.
2561
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาเครือข่าย
ขับเคลื่อนการพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับพื้นที่ อย่างบูรณา
การทุกภาคส่วน โดย
สอดคล้องตามบริบทของ
พื้นที่

เชิงปริมาณ
1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3 5 ปี) ได้รับการดูแล
พัฒนาจัดประสบการณ์
เรียนรู้และจัดการศึกษา
ให้มีพัฒนาการสมวัยใน
ทุกด้าน
2. สถานศึกษา/สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ทุก
แห่งได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาให้
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2561
3. ผู้บริหาร ครู
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาให้
มีความรู้ ความเข้าใจ มี
ความตระหนักและเข้า
มามีส่วนร่วม ในการ
ดูแล พัฒนาและจัด
การศึกษาให้เด็กปฐมวัย
อย่างบูรณาการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง
ดำเนินงาน โครงการ ย.ชาติ แผน แผน แผนฯ ย.สป ย.ศธ.
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

ตัวชี้วัดผลผลิต
(Outputs)
1. เด็กปฐมวัย (อายุ
3-5 ปี) ทุกคนได้รับ
การดูแล พัฒนา จัด
ประสบการณ์เรียนรู้
และจัดการศึกษาให้
มีพัฒนาการสมวัย
ในทุกด้าน
2. ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษา/สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
มีคุณภาพระดับผ่าน
เกณฑ์ขั้นต้นตาม
มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2561

3. ผู้บริหาร ครู
ผู้ปกครอง ผู้ดูแล
เด็ก ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วนในจังหวัดพังงา
จำนวน ๒๐๐ คน
ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน และ
พัฒนาให้มีความรู้
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมายของโครงการ

เชิงคุณภาพ
1.เด็กปฐมวัย (อายุ 3- 5
ปี) มีพัฒนาการสมวัยใน
ทุกด้าน
2 สถานศึกษา/สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
โครงการ
ความเข้าใจ มีความ
ตระหนักและเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
ดูแล พัฒนาและจัด
การศึกษาให้เด็ก
ปฐมวัย อย่างบูรณา
การ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
(Outcomes)
ร้อยละ 80 ของเด็ก
ปฐมวัยที่จบ
การศึกษาระดับ
ปฐมวัย มีพัฒนาการ
สมวัยในทุกด้าน
อยู่ในระดับดี

งบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง
ดำเนินงาน โครงการ ย.ชาติ แผน แผน แผนฯ ย.สป ย.ศธ.
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

22,200

22,600

7,200

52,000 ม.ค.-ก.ย กลุ่มนิเทศฯ

2565
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3

11

12

1

3

3

โครงการ/กิจกรรมหลัก

3. โครงการส่งเสริมเวที
และประชาคมเพื่อการ
จัดทำรูปแบบและการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา
กิจกรรมหลัก
1. ประชุมคณะทำงานเพื่อ
กำหนดกรอบแนวทางการ
จัดทำหลักสูตร
2. จัดเวทีและประชาคมเพื่อ
กำหนดรูปแบบและแนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตร
3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับ อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมายของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีความเชื่อมโยงการ
จัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับอาชีวศึกษาและ

เชิงปริมาณ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด มีหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา
เชิงคุณภาพ
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และอาชีวศึกษา มี
ทางเลือกในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานในสถาน
ประกอบการ หรือศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้นที่
หลากหลายสอดคล้อง
กับความต้องการและ
บริบทในพื้นที่

อุดมศึกษาที่สอดคล้อง

กับบริบทของพื้นที่ใน
ระดับจังหวัด
2. เพื่อนำหลักสูตรที่
จัดทำไปใช้ใน
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน (นำร่อง)

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
โครงการ
มีหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ในระดับ
จังหวัด 3 หลักสูตร

งบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง
ดำเนินงาน โครงการ ย.ชาติ แผน แผน แผนฯ ย.สป ย.ศธ.
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

18,600

40,500

12,900 72,000 ม.ค.-ก.ย. กลุ่มพัฒนา

2565

4. จัดกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนในการนำหลักสูตรไปใช้
5. นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานของโรงเรียน

6. ประชุมสรุปผลการ
ดำเนินงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
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การศึกษา

3

12

12

1

3

1

โครงการ/กิจกรรมหลัก

4. โครงการส่งเสริมการจัด
งาน 100 ปี ยุวกาชาดไทย
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมปฏิญาณตนและ
สวนสนามยุวกาชาด

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมายของโครงการ

1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ผู้บังคับบัญชายุว
กาชาดและสมาชิก
ยุวกาชาดตระหนักใน
ความสำคัญของ
กิจกรรมยุวกาชาด
มากขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมให้มี
การจัดกิจกรรมยุว
กาชาดในสถานศึกษา
มากขึ้น
3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ผู้บังคับบัญชาและ
สมาชิกยุวกาชาดได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
วันคล้ายวันสถาปนา
ยุวกาชาดไทย

จัดกิจกรรมปฏิญาณตน
และสวนสนามยุว
กาชาด ในงานวันคล้าย
วันสถาปนายุวกาชาด
ไทย

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
โครงการ
ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความตระหนัก

งบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง
ดำเนินงาน โครงการ ย.ชาติ แผน แผน แผนฯ ย.สป ย.ศธ.
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

40,000

และเห็นความสำคัญ

ของกิจกรรมลูกเสือ
มากขึ้น

89

40,000

ม.ค.
2565

กลุ่มลูกเสือฯ

3

10

12

1

3

1

โครงการ/กิจกรรมหลัก

5. โครงการนิเทศการจัด
กิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษา
กิจกรรมหลัก
1. นิเทศการจัดกิจกรรม
ยุวกาชาดในสถานศึกษา
2. สรุปรายงานผลการนิเทศ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
1. เพื่อรับทราบ
วิธีการดำเนินการจัด
กิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษา
2. เพื่อนิเทศการจัด
กิจกรรมยุวกาชาดให้
เหมาะสมและ

เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
โครงการ

นิเทศการจัดกิจกรรม
ร้อยละ 80 ของ
ยุวกาชาดในสถานศึกษา ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
จำนวน 8 โรงเรียน
ผูบ้ ังคับบัญชา
ยุวกาชาด เข้าใจ
นโยบายและแนว
ทางการพัฒนา
กิจกรรมยุวกาชาด
สอดคล้องกับหลักสูตร
มีโอกาสแลกเปลี่ยน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรียนรู้การจัด
3. เพื่อรวบรวมข้อมูล
กิจกรรมยุวกาชาด
ในการจัดกิจกรรมยุว
ได้อย่างถูกต้องและ
กาชาดของสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพ
เพื่อประกอบการ
ปรับปรุง แก้ไขต่อไป

งบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ความสอดคล้อง
ดำเนินงาน โครงการ ย.ชาติ แผน แผน แผนฯ ย.สป ย.ศธ.
แม่บท ปฏิรูปฯ 12

10,000

10,000 ม.ค.-มี.ค

2565

90

กลุ่มลูกเสือฯ

3

10

12

1

3

1

โครงการ/กิจกรรมหลัก

6. โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรใน
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมายของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพของบุคลากร
2.เพื่อสร้างขวัญ
กำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร

บุคลากร ใน สนง.ศธจ.
พังงา จำนวน 30 คน
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะหลัก

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
โครงการ
1. ร้อยละของ
บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การพัฒนาและ

งบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
40,000

รวม

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินงาน โครงการ

40,000 ม.ค.-มี.ค.

2565

เสริมสร้างสมรรถนะ

ในการปฏิบัติงาน
ตามหลักสูตร (ร้อย
ละ 80)
2. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้ารับ
การอบรม (ร้อยละ
80)
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กลุ่ม
อำนวยการ

ความสอดคล้อง
ย.ชาติ แผน แผน แผนฯ ย.สป ย.ศธ.
แม่บท ปฏิรปู ฯ 12
6

20

2

6

3

2

ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ที่
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
1 โครงการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและการดำเนินกิจการ
20,000
โรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ 2565
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 20,000
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ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาเอกชน

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1. โครงการตรวจติดตาม
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนและ
การดำเนินกิจการโรงเรียน
เอกชน ปีงบประมาณ
2565
กิจกรรมหลัก
ติดตามตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินอุดหนุน โรงเรียน
เอกชนในระบบ จำนวน 15
โรง และติดตามการดำเนิน
กิจการโรงเรียนเอกชนนอก
ระบบจำนวน 11 โรง สังกัด
สำนักงานศึกษาธิการ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมายของ
โครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
โครงการ

1. เพื่อตรวจสอบข้อมูล
จำนวนนักเรียนที่ขอรับ
การอุดหนุนรายบุคคล
ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียน
เอกชนที่เสนอขอ
2. เพื่อติดตามการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุน
รายบุคคลและการ
ดำเนินการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนของโรงเรียน
เอกชนตามนโยบาย
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ติดตามตรวจสอบการ
ใช้จ่ายเงินอุดหนุน
โรงเรียนเอกชนใน
ระบบ จำนวน 15 โรง
และติดตามการ
ดำเนินกิจการโรงเรียน
เอกชนนอกระบบ
จำนวน 11 โรง

1. ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนเอกชนใน
ระบบ มีความเข้าใจ
ในการขอรับเงิน
อุดหนุน และการ
จัดการเรียนการ
สอน อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนเอกชนใน
ระบบและนอก
ระบบ มีความพร้อม
ในการใช้จ่าย
บริหารจัดการเงิน
อุดหนุนทุกประเภท
และการจัดการ
เรียนการสอน

โครงการอาหารกลางวัน
โครงการอาหารเสริม(นม)

งบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
18,800

1,200

รวม

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินงาน โครงการ

20,000 ม.ค.-ก.ย.

2565

3. เพื่อให้โรงเรียน
เอกชนในระบบและ
นอกระบบ มีส่วนร่วมใน
การและเสนอแนะ
แนวทางแก้ปัญหา
ระดมสมองกำหนด
แนวทางพัฒนาการจัด
การศึกษาเอกชนให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
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กลุ่ม สช.

ความสอดคล้อง
ย.ชาติ แผน แผน แผนฯ ย.สป ย.ศธ.
แม่บท ปฏิรปู ฯ 12
4

17

12

2

4

3

ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ที่
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
30,000 กลุ่มนโยบายและแผน
2 โครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 60,000
กลุ่มนิเทศฯ
3 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
90,900
กลุม่ พัฒนา
การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ.
การศึกษา
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 180,900
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

1. โครงการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด
กิจกรรมหลัก
1. ประชุมคณะทำงานจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพังงา
2.ประชุมพิจารณาจัดตั้ง
งบประมาณ และติดตามผล
การดำเนินงานโครงการและ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนและจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
พังงา พ.ศ. 2566 – 2570

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมายของ
โครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
โครงการ

1. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา
2. เพื่อให้สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา
มีการบริหารจัดการ
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อทบทวนและ
จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดพังงา
พ.ศ. 2566 – 2570

1. ประชุมคณะทำงาน
จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2565 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
พังงา จำนวน 1 ครั้ง
2. ประชุมพิจารณา
จัดตั้งงบประมาณ
และติดตามผลการ
ดำเนินงานโครงการ
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ จำนวน
1 ครั้ง
3. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวน
และจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด
พังงา พ.ศ. 2566 –
2570 จำนวน 1 ครั้ง

1. จำนวน
แผนปฏิบัตริ าชการ

งบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
4,065

25,280

955

รวม

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินงาน โครงการ

30,300 ธ.ค.64-

มิ.ย.65

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 ของ
สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดพังงา (ค่า
เป้าหมาย 1 ฉบับ)
2. มีแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และมี
การติดตามผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565
3. จำนวนแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด
พังงา พ.ศ. 2566 –
2570 (ค่าเป้าหมาย
1 ฉบับ)
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กลุ่ม
นโยบาย
และแผน

ความสอดคล้อง
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

2. โครงการตรวจติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
กิจกรรมหลัก
1. การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงาน
ตามนโยบาย และจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ 2565
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัดพังงา
2. การสนับสนุนการตรวจ
ราชการ การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษา
ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
3. การจัดทำและรับการประเมิน
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประสานงาน เร่งรัด
กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดำเนินงาน
ของหน่วยงานทางการศึกษา
และสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
จังหวัดพังงา ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ นโยบายและ
จุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
และดำเนินการเกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการ การนิเทศ
รวมทั้งติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา
3. เพื่อสนับสนุนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
จังหวัดพังงา
4. เพื่อรองรับการประเมินการ
จัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

เป้าหมายของ
โครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
โครงการ

1. มีการนิเทศ
ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา ภาค
เรียนละ 5 ครั้ง
2. มีรายงานผลการ
ตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการ

1. สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
พังงา มีคู่มือการ

กระทรวงศึกษาธิการ

ครบทุกหน่วยงาน
3. มีรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตาม
คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการของ
สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
พังงา ประจำปี
งบประมาณ 2564

งบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
16,500

38,850

4,650

รวม

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินงาน โครงการ

60,000 พ.ย.64 -

ก.ย.65

ปฏิบัติงาน แผนการ
นิเทศ กำกับ ติดตาม

ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา และ
เอกสารข้อมูล
สารสนเทศ
2. ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ

ในจังหวัดพังงา
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับ

การนิเทศ กำกับ
ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา ตาม
แผนการนิเทศ
ติดตาม
3. สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
พังงา มีข้อมูล
สารสนเทศ ที่เป็น
ปัจจุบัน สามารถ
สนับสนุน เพื่อรับ
การตรวจราชการ
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กลุ่มนิเทศ
ฯ

ความสอดคล้อง
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของ
โครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ของศึกษาธิการ
ภาคและสำนักงาน

ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
จำนวน 1 ฉบับ
4 สำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดพังงา มี
รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ
ประจำปี
งบประมาณ
2564 จำนวน
1 ฉบับ
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รวม

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินงาน โครงการ

ความสอดคล้อง
ย.ชาติ แผน แผน แผนฯ ย.สป ย.ศธ.
แม่บท ปฏิรปู ฯ 12

โครงการ/กิจกรรมหลัก

3. โครงการขับเคลื่อนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และประสิทธิภาพการศึกษา
จังหวัดโดยผ่านกลไกของ
กศจ.
กิจกรรมหลัก
1. ประชุมคณะทำงาน
สังเคราะห์ข้อมูลการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
2. กิจกรรมสมัชชาการศึกษา
ตามโมเดล “สร้างคนพังงา
กลับมาพัฒนาเมืองพังงา”
3. จัดทำMOUขับเคลื่อน
แนวทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาแบบมี
ส่วนร่วม
4. สรุป รายงานผลการ
ดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้มีแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียม และทั่วถึงตาม
บริบทของจังหวัด โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ส่วนราชการ หน่วยงาน
สถานศึกษา ครอบครัว
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถาบันประกอบการ
และสถาบันที่จัดการศึกษา
อื่น
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษา
เชิงพื้นที่
3. เพื่อรับทราบปัญหา
อุปสรรค ด้านการเรียนและ
ความเป็นอยู่ของนักเรียน

เป้าหมายของ
โครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมาย
โครงการ

1. มีแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียม และทั่วถึง
ตามบริบทของ
จังหวัด
2. มีเครือข่ายความ

1. มีแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่า
เทียม และทั่วถึง
ตามบริบทของ

ส่วนร่วมจัดการ
เรียนรู้เชิงพื้นที่

การจัดการศึกษา
เชิงพื้นที่/จังหวัด

งบประมาณ (บาท)
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
7,700

จังหวัด 1 แนวทาง
ร่วมมือในการส่งเสริม 2. มีเครือข่าย
และพัฒนาการมี
ความร่วมมือใน
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83,200

รวม
90,900

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินงาน โครงการ

ความสอดคล้อง
ย.ชาติ แผน แผน แผนฯ ย.สป ย.ศธ.
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การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา กำหนดให้กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการใน 2
ลักษณะ คือ
1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
ของแผน/งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพังงา ซึ่งกำหนดให้มีการรายงานเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.301 และ
สงป.302 ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปี (รายไตรมาส) เป็นการรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการที่
กำหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ฯ พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน
เป็นรายไตรมาส
ทั้งนี้ การรายงานในข้อ 1.1 และข้อ 1.2 กำหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี
และให้มีการรายงานตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม – ธันวาคม ของปีงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม ของปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม – มีนาคม ของปีงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน ของปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 3 ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน – มิถุนายน ของปีงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 4 ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม – กันยายน ของปีงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของปีงบประมาณ
1.3 การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ eMENSCR
กำหนดให้รายงาน ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาสของปีงบประมาณ ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 รายงานระหว่างวันที่ 1 – 30 มกราคม 2565
ไตรมาสที่ 2 รายงานระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2565
ไตรมาสที่ 3 รายงานระหว่างวันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2565
ไตรมาสที่ 4 รายงานระหว่างวันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2565
2. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประเมินผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยมีขนั้ ตอนการดำเนินงาน ดังนี้
2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานในแต่ละโครงการ/
กิจกรรม
2.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พังงา
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ภาคผนวก
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คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
ที่ ๔/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
_______________________________________

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3
มาตรา 9 (1) , (2) ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละ
ขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มี
การทบทวนภารกิจของตน หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคำนึง
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง
ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2)
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม
2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน จึงแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาธิการจังหวัดพังงา
๒. รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา
๓. นางอวยพร อร่าม
๔. นายสวง ปรีดาผล
๕. นางกัญรัตน์ สฤษดิสุข
๖. นางสาวจันทนา สวัสดิ์
๗. นางสาวปัญจณี อุ้ยเฉ้ง
๘. นางนวลักษณ์ หมื่นพันธ์
๙. นางกัญญารัตน์ ศรีอินทร์เกื้อ
๑๐. นางวิภา แสนคม
๑๑. นางมาลี ณ ถลาง
๑๒. นางกมลวรรณ สุกัญญา

ประธาน
รองประธาน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะทำงาน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
คณะทำงาน
นิติกรชำนาญการพิเศษ
คณะทำงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
คณะทำงาน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
คณะทำงาน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
คณะทำงาน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
คณะทำงาน
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๑๓. นางสุรีย์พร วิศาล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
คณะทำงาน
๑๔. นางสาวธนพร อัธยาศยนนท์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
คณะทำงาน
๑๕. นายเรืองชัย ขุนนิตย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
คณะทำงาน
๑๖. นางฉันท์ชนก พืชฟู
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
คณะทำงาน
๑๗. นางนันทพร ธนรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
คณะทำงาน
๑๘. นางสาวพรทิพย์ ประสิว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คณะทำงาน
๑๙. นายมนูญ พืชฟู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
คณะทำงานและ
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เลขานุการ
๒๐. นางพิมพ์กุล ทัดแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะทำงานมีหน้าที่ ดังนี้
๑. กำหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และทิศทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
๒. จัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
๓. ดำเนินการ กำกับ ควบคุม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
๔. จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕เป็น
รายไตรมาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา มอบหมาย
ให้คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์)
รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
กลุ่ม.......................................................................
******************
๑. ชื่อโครงการ ............................................................................................................................................
๒. ห้วงเวลารายงาน
สถานะโครงการ

 ไตรมาสที่ ๑: ต.ค. - ธ.ค. ๖๔

 ไตรมาสที่ ๒: ม.ค. - มี.ค. ๖๕

 ไตรมาสที่ ๓: เม.ย. - มิ.ย. ๖๕

 ไตรมาสที่ ๔: ก.ค. - ก.ย. ๖๕

 ยังไม่สิ้นสุดโครงการ

 สิ้นสุดโครงการแล้ว

๓. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พังงา ที่ ..................................
๔. วัตถุประสงค์
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
๕. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
๓.๑ เชิงปริมาณ...........................................................................................................................................
๓.๒ เชิงคุณภาพ........................................................................................................................... ...............
๖. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
..................................................................................................................................................................................
๗. ระยะเวลาดำเนินการ...........................................................................................................................................
๘. สถานที่ดำเนินการ............................................................................................................................. ..................
๙. กิจกรรมที่จะดำเนินการภายในโครงการ
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... ...
๑๐. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ ๙)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
๑๑. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ ๕)
ผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ร้อยละ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

๑๒. ภาพกิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ ๓-๕ ภาพ)
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๑๓. งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น
..........................

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม
(สะสม)
..............................

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 1
.........................

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 2
.........................

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 3
.........................

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 4
..........................

แหล่งงบประมาณ..................................................................

๑๔. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๑๓.๑ ปัญหา อุปสรรค.................................................................................................................................
๑๓.๒ แนวทางแก้ไข....................................................................................................................................
๑๕. แผนที่จะดำเนินการต่อไป (ไตรมาสต่อไป)
....................................................................................................................................................................................
๑๖. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ......

หมายเหตุ โครงการ หมายถึง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี, โครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี และโครงการที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ

คณะผู้จัดทำเอกสาร
ที่ปรึกษา
นายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์

รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา
รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดพังงา

คณะผู้จัดทำ
นายมนูญ พืชฟู

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางพิมพ์กุล ทัดแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางกมลวรรณ สุกัญญา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมทุกคน

เรียบเรียง/รูปเล่ม
ปก

นายมนูญ พืชฟู

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวธนพร อัธยาศยนนท์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

