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  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 
มาตรา 9 (1) , (2) ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน 
เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ
ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เมื่อ 21 สิงหาคม 2561 แก้ไข
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

   ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561- 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนและขั้นตอนการด าเนินการ
ปฏิรูปประเทศตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560) แผนแม่บท
ภายใต้ ยุท ธศาสตร์ชาติ (พ .ศ .2561 -2580 ) น โยบายรัฐบาล  น โยบายจุด เน้ นการจัดการศึ กษา                    
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษา     
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภู เก็ตจึงได้ด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา                 
(พ .ศ.2562 -2565) จังหวัดภู เก็ต ในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่ อใช้ เป็นกรอบแนวทาง                    
ในการปฏิบัติงานและจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดภูเก็ต        
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ขอขอบคุณทุกท่านที่ ให้ความร่วมมือในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดภูเก็ต(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าป)ี ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
                    กลุ่มนโยบายและแผน 

ค ำน ำ 
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(ก) 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 
มาตรา 9 (1) , (2) ไดก้ าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว
ต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมาย     
ของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เมื่อ 21 สิงหาคม 2561 แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561- 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ .ศ. 2560 – 2564) แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ       
ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ.2561-2580) นโยบายรัฐบาล นโยบายจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทิศทางแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ (พ .ศ . 2560 – 2579) ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่  12 
(พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดภูเก็ต (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญ สรุปได้ดังนี ้

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ภูเก็ตเปน็สังคมแห่งกำรเรยีนรู้สูส่ัมมำชีพระดับมำตรฐำนสำกล โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
บนพืน้ฐำนปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ  
 พันธกิจเป็นกรอบ และแนวทางในการด าเนินงานตามหน้าที่ และตามวิสัยทัศน์ที่ไดก าหนดไวซึ่งประกอบ  
ดวยพันธกิจ ดังนี ้

1.ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษาจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สัมมาชีพ   

2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงาน สถานศึกษาพัฒนา ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล   

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้             

ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และโอกาสทางการศึกษากับทุกภาคส่วนทั้งในประเทศ และระดับ

นานาชาต ิ



เป้ำประสงค์รวม   

เป้าประสงค์รวม เป็นผลลัพธ์ ของการด าเนินงานตามพันธกิจ และขยายวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น         
เป็นผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวังจะให้เกิดการบรรลุผลในอนาคต ประกอบด้วย  

1. หน่วยงาน สถานศกึษา น าแนวคิดและอัตลักษณ์ “ตงห่อ”มาปลูกฝังผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีคุณลักษณะตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 

2 ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สัมมาชีพ 
3. ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานสากล 
4 หน่วยงานและสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ เทคโนโลยี ตามแนวคิด ภูเก็ต Smart City และสภาพแวดล้อม 

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
6. หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพ่ือใช้ในการบริหาร 

จัดการและการจัดการเรียนรู ้
7. หน่วยงาน สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัยสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 
8.  หน่วยงานและสถานศึกษา มีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา 

ประเดน็ยุทธศำสตร์   

 ยุทธศาสตร์เป็นประเด็นส าคัญหรือวาระการพัฒนาตามพันธกิจ ที่จะอาศัยการขับเคลื่อนด้วยวิธีการ            
ทางยุทธศาสตร์ให้มีการพัฒนาที่บังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่าง โดดเดน และก้าวกระโดด ประกอบด้วย                
5 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1. ยกระดับสถานศึกษา พัฒนาระบบบริหารการจัดการใหม้ีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการ                   
ของบริบทเชิงพื้นที ่

2. พัฒนาผู้บรหิาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
3. น้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาบูรณาการในการจัดการศึกษาภายใต้แนวคิด โรงเรียน 

คุณธรรม โรงเรียนประชารัฐ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 5. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยใช้ความร่วมมือจากเครือข่าย 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร ์
เป้าประสงค์เป็นผลลัพธ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวังจะให้ เกิดการบรรลุผล

ในอนาคต ประกอบด้วยเป้าประสงค์ ดังนี้ 
1. หน่วยงาน สถานศึกษา น าแนวคิดและอัตลักษณ์ “ตงห่อ”  ปลูกฝังผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ 

มีคุณลักษณะตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 
  2. ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สัมมาชีพ 

3. ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

4. หน่วยงานและสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ         
และสิ่งแวดล้อม 

 



5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ เทคโนโลยีตามแนวคิด ภูเก็ต Smart City และสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

6. หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพ่ือใช้ในการบริหาร 
จัดการและการจัดการเรียนรู ้
 7. หน่วยงาน สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัย สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 

8. หน่วยงานและสถานศึกษา มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือสร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา 

กลยุทธ์ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์  
ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับสถานศึกษา พัฒนาระบบบริหารการจัดการให้มีคุณภาพและสอดคล้อง                

กับความต้องการของบริบทเชิงพ้ืนที่ 
กลยุทธ ์
1. เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
2. ปลูกฝังผู้เรยีนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
3. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่สัมมาชีพ   
ตัวชี้วัด  
1. ร้อยละของประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษาในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
2. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวพระบรมราโชบาย

รัชกาลที่ 10 และตามแนวคิดอัตลักษณ์คนภูเก็ต “ต่งห่อ” 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ ์
1. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้สามารถ

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
ตัวชี้วัด  
1.ร้อยละผู้บรหิาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ 

จัดการศึกษาและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 3 น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการศึกษาภายใต้ 
แนวคิดโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนประชารัฐ 

กลยุทธ ์
1. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัด  
1. ร้อยละของหน่วยงาน สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ร้อยละของหน่วยงาน สถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการ 

จัดการเรียนรู้และการด ารงชีวิต 
 
 



ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 4  พฒันาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 
กลยุทธ ์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชีว้ัด  
1. ร้อยละของหน่วยงาน สถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเพื่อใช้บริหาร 

จัดการศึกษา 
2. ร้อยละของหน่วยงาน สถานศึกษามีการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งตามหลักธรร

มาภิบาล 
ประเดน็ยุทธศำสตร์ที่ 5  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยใช้ความร่วมมือจากเครือข่าย 

กลยุทธ ์
1. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือในการจัดการศึกษากับทุกภาคส่วน 
2. สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา 
ตัวชี้วัด  
1.ร้อยละของเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วม ในการสร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา 
2.ร้อยละของหน่วยงานสถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 

สรุปโครงกำร/งบประมำณ ตำมแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
จังหวัดภูเก็ต (ฉบับจัดท ำค ำของบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี) 

 
ที่ แผนงำน/ โครงกำร งบประมำณ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
(หน่วย : ล้านบาท) 

หน่วย  
ด ำเนนิงำน 

 รวมงบประมำณ 293,697,175  

1 โครงการเปิดโลกการเรียนรู้สัมมาชีพเพื่อการมงีานท า
ตามบริบทภูมิสงัคมของจังหวัดภูเก็ต 

1,404,100 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต 

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูเก็ต 1,600,000 โรงเรียนบ้านบางทอง 

3. โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 

13,500,000 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

4. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในจังหวัดภูเก็ต 
ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษา 
ของสหภาพยุโรป(CEFR) 

1,600,000 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

5. โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทาง
ทะเล 

258,300 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 

6. โครงการพัฒนาสินค้า OTOP สูต่ลาดออนไลน ์ 117,200 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 

7. โครงการศูนย์กลางการจัดการศึกษาช่างอากาศยานนานาชาติ
จังหวัดภูเก็ต 

28,000,000 วิทยาลัยเทคนคิถลาง 



  (จ) 
 

ที ่ แผนงำน/ โครงกำร งบประมำณ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

(หน่วย : ล้านบาท) 

หน่วย  
ด ำเนินงำน 

8. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ จังหวดัภูเก็ต  12,183,000 มอ.ภูเก็ต 

9. ศูนย์พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศกอ์าชีพภาคใต้ 30,000,000 มอ.ภูเก็ต 

10. โครงการพัฒนาสนับสนุนการทอ่งเที่ยวเชิงอาหาร  11,235,800 มอ.ภูเก็ต 

11. โครงการศูนย์กลางการจัดการศึกษานานาชาติ 
จังหวัดภูเก็ต  

106,200,000 มอ.ภูเก็ต 

12. โครงการสร้างเยาวชน "คนตงห่อ" เมืองภูเก็ต เฉลิม
พระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 

6,242,650 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

13. โครงการดนตรีเพื่อการสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี 
และการท่องเทีย่วภูเก็ต 

6,301,000 โรงเรียนเมืองถลาง 

14. พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ(ONET) ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จ.ภูเก็ต 

1,384,400 โรงเรียนเมืองถลาง 

15. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวติเด็กพิการ 793,800 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดภูเก็ต 

16. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ 
และเด็กด้อยโอกาส 

5,000,000 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดภูเก็ต 

17. โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 

9,327,000 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 

18. โครงการ SMART Education in the 21ST Century 45,594,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

19. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและงานวิจัย 
สู่ไทยแลนด์ 4.0 

500,000 วิทยาลัยเทคนคิถลาง 

20. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเปน็สื่อส าหรับครูระดับปฐมวัยและ
ประถมศึกษา 

3,860,520 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

21. โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและงานวจิัยตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

2,356,160 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 

22. นิเทศและพัฒนาระบบการบริหารจัดการในโรงเรียน 
เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต 

907,100 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต 

23. โครงการเสริมสร้าง วินัยคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และธรรมาภิบาลในหน่วยงานการศึกษา 

1,471,145 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต 

24. การสร้างเครอืขา่ยการจัดการศกึษาเชือ่มโยง            
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา 

161,000 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 

25. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
จังหวัดภูเก็ตทุกกลุ่มทุกชว่งวยั 

3,700,000 ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัดภูเก็ต 



 



  
1 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดภูเก็ต (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)  

 

 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำ 
 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 9 
(1) , (2) ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมี
รายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา       
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เมื่อ 21 สิงหาคม 2561 แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์        
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ด ี
พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ          ที่เกี่ยวข้อง
กับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) จังหวัดภูเก็ตขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติงานและจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
  เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดภูเก็ต (ฉบับจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ส าหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  

วิธีกำรด ำเนินงำน 
  1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ (แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง             พ.ศ. 2560-2564 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2563 นโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่าง แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และบริบทที่เกี่ยวข้องกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  
    2 . จั ดท าข้ อมู ลสารสน เทศที่ เกี่ ย วข้ องและแบบฟอร์มการ จัดท าแผนปฏิบั ติ ราชการ            
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดภูเก็ต (ฉบับจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี) และเอกสาร
ประกอบการจัดท าแผน 
 

ส่วนที่ 1 
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       3. จัดประชุมทบทวนสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัด
ภูเก็ต(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) เพื่อจัดท ารายละเอียดงานโครงการที่จะด าเนินการ               
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจของหน่วยงาน และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2562-2565) 
  4. จัดท าร่างสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดภูเก็ต 
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) เสนอศึกษาธิการจังหวัดพิจารณางบประมาณ/โครงการ          
เพื่อน าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานด้านยุทธศาสตรเ์พื่อพิจารณากลั่นกรอง 
   5. เสนอร่างสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการด้านการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563      
ของจังหวัดภูเก็ต (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัดรวม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ และโครงการ       
ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานด้าน
ยุทธศาสตร์ เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัต ิ
  6. เผยแพร่ เอกสารแผนปฏิบัติราชการด้านการศึกษาประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563                 
ของจังหวัดภูเก็ต (ฉบับจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี) ทั้งในรูปแบบเอกสารและเว็บไซต์ของส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มีแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        
ของจังหวัดภูเก็ต (ฉบับจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี) ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและ
จัดท าค าของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตได้อย่าง               
มีประสิทธิภาพ 
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ข้อมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัดภูเก็ต 
 
1.1 สภาพทัว่ไปของจังหวัดภูเก็ต 
 1.1.1 ด้านกายภาพ 

      1) ที่ตั้ง และอาณาเขต 

 
 

       2) ลักษณะภูมิประเทศ 
จังหวัดภูเก็ตมีลักษณะเป็นหมู่เกาะ วางตัวในแนวจากทิศเหนือไปทิศใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อย

ละ 70 เป็นภูเขา มียอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาไม้เท้าสิบสอง สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 529 เมตร และ
ประมาณร้อยละ 30 เป็นพื้นที่ราบอยู่ตอนกลางและตะวันออกของเกาะ พื้นที่ชายฝั่งด้านตะวันออกเป็นดินเลนและป่า
ชายเลน ส่วนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกเป็นภูเขา และหาดทรายที่สวยงาม     

 

   3) ลักษณะภูมิอากาศ 
  จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตร อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนช้ืนตลอดปี มี 2 ฤดู ประกอบด้วย 
   ฤดูฝน      เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน  ถึง  เดือนพฤศจิกายน 
   ฤดูร้อน      เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม  ถึง  เดือนมีนาคม 
 
 
 

 ส่วนที่ 2 
 

จังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย  
ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 7 องศา 45 ลิปดา ถึง 8 องศา 15 ลิปดา
เหนือ และลองจิจูดที่ 98 องศา 15 ลิปดา ถึง 98 องศา 40 ลิปดา
ตะวันออก มีลักษณะเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย 
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้ในทะเลอันดามัน มหาสมุทร
อินเดีย ส่วนกว้างที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ 21.3 กิโลเมตร ส่วน
ยาวที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ 48.7 กิโลเมตร รวมพื้นที่ 543.034  . 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 339,396.25 ไร่  มีเกาะบริวาร 32 เกาะ 
เฉพาะเกาะมีพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 และทางหลวงจังหวัด
หมายเลข 402 รวมระยะทาง 867 กิโลเมตรหรือ 688 กิโลเมตร 
ทางอากาศ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี ้
ทิศเหนือ          ติดช่องแคบปากพระ จังหวัดพังงา เชื่อมโดย 
                     สะพานเทพกระษัตร ีและสะพานศรสีุนทร   
ทิศตะวันออก    ติดทะเลเขตจังหวัดพังงา 
ทิศใต้               ติดทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย 

ทิศตะวันตก      ติดทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย 
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 1.1.2 ด้านการปกครองและประชากร 
1) ข้อมูลการปกครอง จังหวัดภูเก็ตบริหารราชการแผ่นดินในรูปแบบการบริหารราชการส่

ภูมิภาคแบ่งออกเป็น 3 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองภูเก็ต อ าเภอกะทู้ และอ าเภอถลาง มีต าบล 17 ต าบล 96 
หมู่บ้าน 61 ชุมชน การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จ านวน 19 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลต าบล 9 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 6 แห่ง 
    
      ตารางข้อมูลเขตการปกครอง 

อ าเภอ 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 
ระยะห่างจากจังหวัด 

(กม.) 
ตั้งเมื่อ พ.ศ. 

จ านวน 
ต าบล หมู่บ้าน ชุมชน 

เมืองภูเก็ต 224.000 1 2481 8 44 26 
กะทู้ 67.034 10 2457 3 6 26 
ถลาง 252.000 19 2441 6 46 9 
จังหวัดภูเก็ต 543.034 - - 17 96 61 

       ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนพฤศจิกายน 2561 
 
      ตารางข้อมูลอ าเภอ/ต าบล/หมู่บ้าน/ชุมชน จังหวัดภูเก็ต 

อ าเภอ ต าบล จ านวนหมู่บ้าน จ านวนชุมชน รูปแบบการปกครอง 
เมืองภูเก็ต 1. เกาะแก้ว 7 - อบต. 

2. ฉลอง 10 - เทศบาลต าบล 
3. วิชิต 9 - เทศบาลต าบล 
4. รัษฎา 7 - เทศบาลต าบล 
5. ราไวย์ 7 - เทศบาลต าบล 
6. กะรน 4 5 เทศบาลต าบล 
7. ตลาดเหนือ 

- 21 เทศบาลนคร 
8. ตลาดใหญ่ 

รวม 8 ต าบล 44 26 - 
กะทู้ 1. กมลา 6 - อบต. 

2. กะทู้ -  19 เทศบาลเมือง 
3. ป่าตอง - 7 เทศบาลเมือง 

รวม 3 ต าบล 6 26 - 
ถลาง 1. เชิงทะเล 6 2 อบต. และเทศบาลต าบล 

2. เทพกระษัตรี 11 7 อบต. และเทศบาลต าบล 
3. ไม้ขาว 7 - อบต. 
4. ป่าคลอก 9 - เทศบาลต าบล 
5. ศรีสุนทร 8 - เทศบาลต าบล 
6. สาคู 5 - อบต. 

รวม 6 ต าบล 46 9 - 
รวมทั้งจังหวัด 17 ต าบล 96 61 - 

       ที่มา :  ที่ท าการปกครองจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 
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2) ข้อมูลประชากร  ประชากรจังหวัดภูเก็ต ณ 31 ตลุาคม 2561 มีจ านวน 409,204 คน เป็นชาย 
193,641 คน หญิง 215,563 คน อาศัยอยู่ในอ าเภอเมืองภูเก็ตมากที่สุดคือ 246,502 คน รองลงมาคือ อ าเภอถลาง 
จ านวน 104,129 คน และอ าเภอกะทู้ จ านวน 58,573 คน  ดังตาราง  

    อ าเภอ/เขต 
การปกครอง 

จ านวนประชากร (คน) 
2559 2560 2561 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 
อ าเภอเมืองภูเก็ต 238,866 111,874 126,992 240,806 112,685 128,121 246,502 115,437 131,065 
เทศบาลนครภูเก็ต 78,923 36,510 42,413 79,252 36,648 42,604 79,811 36,906 42,905 
เทศบาลต าบลรัษฎา 46,865 21,936 24,929 46,955 21,966 24,989 47,926 22,576 25,350 
เทศบาลต าบลวิชิต 48,628 22,967 25,661 49,187 23,196 25,991 50,990 23,973 27,017 
เทศบาลต าบลราไวย ์ 17,586 8,304 9,282 18,025 8,487 9,538 18,414 8,671 9,743 
เทศบาลต าบลกะรน 8,147 3,855 4,292 8,128 3,848 4,280 8,105 3,846 4,259 
นอกเขตเทศบาล 38,717 18,302 20,415 39,259 18,540 20,719 41,256 19,465 21,791 
อ าเภอกะทู้ 55,767 26,535 29,232 56,344 26,758 29,585 58,573 27,734 30,839 
เทศบาลเมืองป่าตอง 20,628 10,104 10,524 20,721 10,139 10,582 21,307 10,364 10,943 
เทศบาลเมืองกะทู้ 28,241 13,133 15,108 28,674 13,309 15,364 30,218 14,024 16,194 
นอกเขตเทศบาล 6,898 3,298 3,600 6,949 3,310 3,639 7,048 3,346 3,702 
อ าเภอถลาง 99,536 48,197 51,339 100,547 48,684 51,863 104,129 50,470 53,659 
เทศบาลต าบลเทพกระษัตรี 8,205 4,041 4,164 8,316 4,095 4,221 8,700 4,269 4,431 
เทศบาลต าบลเชิงทะเล 6,841 3,081 3,760 6,938 3,111 3,827 6,976 3,111 3,865 
นอกเขตเทศบาล 84,490 41,075 43,415 85,293 41,478 43,815 88,453 43,090 45,363 

จังหวัดภูเก็ต 394,169 186,606 207,563 397,697 188,127 209,570 409,204 193,641 215,563 
      ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 

      ตารางจ านวนครัวเรือน ในจังหวัดภูเก็ต  

       ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 

จังหวัด 
จ านวนครัวเรือน (หลัง) 

2559 2560 
2561 

(ณ ต.ค. 2561) 
เทศบาลต าบลวิชติ 32,596 33,031 33,261 

เทศบาลต าบลราไวย ์ 15,367 16,319 16,900 

เทศบาลต าบลรัษฎา 28,256 28,861 29,127 

เทศบาลต าบลเทพกระษัตร ี 4,169 4,377 4,678 

เทศบาลต าบลเชงิทะเล 3,106 3,225 3,542 

เทศบาลเมืองกะทู้ 20,035 20,280 20,588 

เทศบาลต าบลกะรน 7,725 7,783 7,870 

เทศบาลเมืองป่าตอง 15,811 15,799 16,032 

เทศบาลนครภูเกต็ 26,088 26,249 26,288 

อ าเภอเมืองภูเก็ต 26,145 27,802 28,518 

อ าเภอกะทู ้ 5,493 5,738 6,063 

อ าเภอถลาง 54,011 58,007 60,696 

จังหวัดภูเก็ต 238,802 247,471 253,563 
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    ตารางความหนาแน่นของประชากร 

อ าเภอ 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 
จ านวนประชากร 1/ (คน) ความหนาแน่น 2/ (คน ต่อ ตร.กม.) 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 
อ าเภอเมืองภูเก็ต 224.000 235,311 238,866 240,806 1,051 1,058 1,075 
อ าเภอกะทู้ 67.034 54,413 55,767 56,344 812 823 840 
อ าเภอถลาง 252.000 96,881 99,536 100,547 384 389 398 
จังหวัดภูเก็ต 543.034 386,605 394,169 397,697 711 725 732 

      ที่มา :  1/กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย / 2/ค านวณข้อมูลโดยส านักงานจังหวัดภูเก็ต 

  3) ศาสนา  ในปี 2555 จังหวัดภเูก็ตมีจ านวนศาสนิกชน ทีน่ับถือศาสนาพุทธมากที่สุด คอื มีจ านวน 
245,418 คน คดิเป็นร้อยละ 68.61 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม 95,322 คน คิดเป็นร้อยละ 26.65 ศาสนาคริสต์ 
3,488 คน คิดเป็น    ร้อยละ 0.98 และอีก 1,140 คน นับถอืศาสนาหรือลัทธิอื่น ๆ 
    ตารางจ านวนศาสนิกชนจ าแนกรายปี พ.ศ. 2550 - 2555 

ปี พ.ศ. 
ศาสนิกชน (คน) 

พุทธ คริสต์ อิสลาม อื่น ๆ 
2550 198,971 3,628 82,031 1,391 
2551 230,874 4,809 87,981 1,153 
2552 221,457 6,817 89,075 1,543 
2553 246,739 4,537 84,210 1,450 
2554 253,010 4,630 86,110 1,618 
2555 245,418 3,488 95,322 1,140 

       ที่มา : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 17 กันยายน 2556 

    ตารางจ านวนศาสนสถานจ าแนกรายปี พ.ศ. 2550 - 2561 

ปี  พ.ศ. 
ศาสนสถาน (แห่ง) 

วัด ที่พักสงฆ์ วัดร้าง โบสถ์ มัสยิด วัดซิกข์ วัดฮินดู ศาลเจ้า 
2550 37 11 2 5 51 1 1 10 
2551 37 11 2 5 51 1 1 10 
2552 37 11 2 5 51 1 1 10 
2553 37 11 2 5 51 1 1 10 
2554 37 11 2 5 51 1 1 10 
2555 37 11 2 5 51 1 1 10 
2556 37 19 1 5 51 1 1 10 
2557 38 19 1 5 56 1 1 10 
2558 38 21 1 5 56 1 1 10 
2559 38 21 1 5 56 1 1 10 
2560 40 19 1 5 56 1 1 10 
2561 40 17 1 5 57 1 1 10 

       ที่มา : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 
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    1.1.3 ด้านเศรษฐกิจ 
   1) การประกอบอาชีพ 

 จากการส ารวจภาวะการท างานของประชากร จังหวัดภูเก็ต ปี 2560 จากจ านวนผู้ที่มีงานท า 318,907 คน 
เป็นลูกจ้างเอกชนมากที่สุด จ านวน 199,555 คน รองลงมา ได้แก่ ท างานส่วนตัว จ านวน 64,518 คน ลูกจ้างรัฐบาล จ านวน 
22,715 คน ช่วยธุรกิจครัวเรือน จ านวน 17,347 คน นายจ้าง จ านวน 14,333 คน และการรวมกลุ่ม จ านวน 438 คน 

     ตารางจ านวนผู้มีงานท าในจังหวัดภูเก็ต จ าแนกตามสถานภาพการท างาน ปี พ.ศ. 2560 

สถานภาพการท างาน 
จ านวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
   นายจ้าง 10,999 3,334 14,333 
   ลูกจ้างรัฐบาล 10,039 12,676 22,715 
   ลูกจ้างเอกชน 107,425 92,131 199,555 
   ท างานส่วนตัว 42,162 22,356 64,518 
   ช่วยธุรกิจครัวเรือน 5,410 11,936 17,347 
   การรวมกลุ่ม 318 120 438 

รวม 176,353 142,553 318,907 
       ที่มา : การส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนกรกฎาคม 2561 

เมื่อจ าแนกผู้มีงานท าตามประเภทอุตสาหกรรมพบว่า จากจ านวนผู้มีงานท า จ านวน 318,907 คน 
ท างานในกิจการที่เกี่ยวกับโรงแรมและอาหารมากที่สุด คือ จ านวน 91,147 คน โดยเป็นหญิงมากกว่าชาย รองลงมา 
ได้แก่ ท างานในกิจการการขายส่งและขายปลีก จ านวน 60,740 คน โดยเป็นหญิงมากกว่าชาย ผู้ท างานด้านการ
บริหารและการสนับสนุน จ านวน 26,211 คน โดยเป็นชายมากกว่าหญิงผู้ท างานในกิจการขนส่ง ที่เก็บสินค้า 
จ านวน 22,896 คน โดยเป็นชายมากกว่าหญิง ผู้ท างานในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง จ านวน 18,905 คน โดยเป็น
ชายมากกว่าหญิง   

      ตารางจ านวนผู้มีงานท าในจังหวัดภูเก็ต จ าแนกตามอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2560 

อุตสาหกรรม 
จ านวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และประมง 2,027 7,891 9,918 
การท าเหมืองแร่ 138 216 354 
การผลิต 7,265 11,035 18,300 
ไฟฟ้า ก๊าซและไอน้ า 131 260 391 
การจัดหาน้ าและบ าบัดน้ าเสีย 57 1,226 1,283 
การก่อสร้าง 2,234 16,672 18,905 
การขายส่ง ขายปลีก 31,033 29,707 60,740 
การขนส่ง ที่เก็บสินค้า 2,731 20,165 22,896 
กิจการโรงแรมและอาหาร 49,338 41,809 91,147 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 292 2,087 2,380 
กิจการทางการเงินและการประกันภัย 2,276 1,316 3,591 
กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ 3,319 3,240 6,559 
กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค 2,950 3,994 6,943 
การบริหารและการสนับสนุน 8,182 18,029 26,211 
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อุตสาหกรรม 
จ านวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ 4,073 3,617 7,690 
การศึกษา 5,726 2,836 8,562 
สุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 5,172 1,572 6,744 
ศิลปะ บันเทิง นันทนาการ 2,817 4,659 7,476 
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 9,465 5,513 14,978 
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 3,326 511 3,837 

รวม 142,553 176,353 318,907 
      ทีม่า : การส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนกรกฎาคม 2561 

 2) การเกษตร 
  ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดภูเก็ตมีจ านวนพื้นที่ท าเกษตรกรรมประมาณ 121 ,975 ไร่ อยู่ในเขต
อ าเภอถลาง มากที่สุด คือ 86,205 ไร่ อ าเภอเมืองภูเก็ต 24,030 ไร่ อยู่ในเขตอ าเภอกะทู้น้อยที่สุด คือ 11,740 ไร่ 
โดยใช้เป็นพื้นที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นมากที่สุด (79,616) ไร่ รองลงมาเป็นการปลูกพืชไร่ (2,058 ไร่) พืชผัก (1,366 
ไร่) นาข้าว (63 ไร่) ไม้ดอกไม้ประดับ (58 ไร่) และพืชสมุนไพร (27 ไร่) แต่มีพื้นที่ปลูกไม่มากนัก รวมทั้งปริมาณ
การผลิตพืชบางชนิดไม่เพียงพอกับความต้องการในพื้นที่โดยเฉพาะพืชผัก เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ท าให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาด าเนินการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น 

 3) การปศุสัตว ์
  เกษตรกรในจังหวัดประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ สุกรขุน กระบือ โคเนื้อ ไก่พื้นเมือง เป็ดเนื้อ            
เป็ดไข่ แพะพ่อพันธุ์ แพะแม่พันธุ์ ตามล าดับ และเนื่องจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีบ้านพักอาศัยมากขึ้น ท าให้พื้นที่
เกษตรกรรมลดลง ไม่สามารถขยายพื้นที่เลี้ยงและตั้งฟาร์มเพิ่มเติม 

 4) การประมง 
 จังหวัดภูเก็ตมีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านประมง จ านวน 1,369 ราย ครัวเรือนเกษตรกร
ประกอบอาชีพด้านการประมง จ านวน 693 ครัวเรือน (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต 2560) มีเรือประมง 
จ านวน 761 ล า เป็นเรือประมงพาณิชย์ จ านวน 349 ล า และเรือประมงพื้นบ้าน จ านวน 412 ล า ปริมาณผลผลิต
สัตว์น้ าที่จับได้จากการท าประมงรวมปลาทุกชนิด จ านวน 46,550,565 กิโลกรัม มีมูลค่า 2,505.72 ล้านบาท 
(ส านักงานท่าเทียบเรือจังหวัดภูเก็ต, 2559) 

สัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยงที่ท ารายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตเป็นอันดับ 1 อย่างต่อเนื่องมาตลอดคือ 
การเพาะ ฟัก และอนุบาลลูกกุ้งทะเล ได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งกุลาด า เพื่อส่งออกไปขายให้กับผู้เลี้ยงใน 22 
จังหวัดชายทะเลทั่วประเทศ มีมูลค่ารวม 640.96 ล้านบาท รองลงมาคือการเลี้ยงกุ้งทะเล การเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง
อื่นๆ และการเลี้ยงสัตว์น้ าจดื (ซึ่งผู้เลี้ยงค่อนข้างน้อยและส่วนใหญ่จะเลี้ยงในพื้นที่ขนาดเล็ก)  

 5) ผลิตภัณฑ์มวลรวมและรายได้ของประชากรของจังหวัดภูเก็ต 
  ปี 2559 จังหวัดภูเก็ตมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปี  (Gross Provincial 
product : GPP) เท่ากับ 191,695 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.5 ของ GRP และร้อยละ 1.3 ของ GDP และมีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP per capita) รายได้ต่อคนต่อปี เท่ากับ 357,498 บาท สูงเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้
และเป็นอันดับ 8 ของประเทศ  มาจากการผลิตในภาคเกษตร 5,375 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.8  และภาค
นอกเกษตร 186,319 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.2 
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  เมื่อพิจารณาตามโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด 5 อันดับแรก ได้แก่ สาขาโรงแรมและภัตตาคาร           
คิดเป็นร้อยละ 43.4 สาขาการขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 19.90 การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยาน
ยนต์และจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 5.5 กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 5.1 และ
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัยคิดเป็นร้อยละ 5.0 และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 21.1 ตามล าดับ  

ปี 2559 กลุ่มจังหวัดอันดามันมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ณ ราคาประจ าปี          
(Gross Provincial cluster product : GPP) เท่ากับ 436,172 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.0 ของ GRP และ     
ร้อยละ 3.0 ของ GDP  มีมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด (Gross Provincial  cluster product per capita) ต่อคน
ต่อปี เท่ากับ 211,887 บาท สูงเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้และเป็นอันดับ 6 ของกลุ่มจังหวัดในประเทศ         
มาจากการผลิตในภาคเกษตร 76,329 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.5 และภาคนอกเกษตร 359,843 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 82.5 
  เมื่อพิจารณาตามโครงสร้างเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 5 อันดับแรก ได้แก่ สาขาที่พักแรมและ
บริการด้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 28.0 เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง คิดเป็นร้อยละ 17.5 สาขา       
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม คิดเป็นร้อยละ 15.1 สาขาขายส่ง ขายปลีก คิดเป็น   ร้อยละ 8.2 
และกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย คิดเป็นร้อยละ 4.8 และอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 26.4 ตามล าดับ 
ตารางผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จ าแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2558 – 2559  (หน่วย : ล้านบาท)     

สาขาการผลิต 
2558 2559 

ภูเก็ต 
กลุ่มจังหวัด 
อันดามัน 

ประเทศไทย ภูเก็ต 
กลุ่มจังหวัด 
อันดามัน 

ประเทศไทย 

ภาคเกษตร 4,886 69,085 1,235,859 5,375 76,329 1,235,584 
- เกษตรกรรม การล่าสัตวแ์ละการป่าไม ้ 4,886 69,085 1,235,859 5,375 76,329 1,235,584 
- การประมง 163,050 320,066 12,511,139 186,319 359,843 13,297,882 
นอกภาคเกษตร 0 1,274,917 431,425 0 1,742 398,582 
- การท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน 2,905 20,007 3,758,226 3,188 21,247 3,955,738 
- การผลิตอุตสาหกรรม 2,609 5,504 343,199 2,775 5,799 372,457 
- การไฟฟ้า กา๊ซ และการประปา 396 807 55,333 424 861 58,460 
- การก่อสร้าง 5,289 11,764 379,940 5,733 13,399 402,916 
- การขายส่ง การขายปลีก 9,054 30,707 1,963,038 10,588 35,928 2,160,160 
- โรงแรม และภตัตาคาร 34,640 59,329 779,849 38,055 65,921 833,492 
- การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า 
  และคมนาคม 

69,139 103,711 600,218 83,164 122,167 700,843 

- ตัวกลางทางการเงิน 1,690 3,138 327,058 1,338 2,410 340,292 
- บริการด้านอสงัหาริมทรัพย์ การให้เช่า 8,830 19,144 1,037,951 9,530 20,902 1,118,062 
- การบริหารราชการแผ่นดินและ 
  การป้องกันประเทศ 

4,290 9,937 332,488 5,016 10,754 352,981 

- การศึกษา 559 641 261,393 808 912 258,489 
- การบริการด้านสุขภาพ และงานสังคม 
  สงเคราะห ์

9,080 14,147 237,026 9,773 15,056 242,969 

- การบริการชุมชน สังคม และบริการ 
  ส่วนบุคคลอื่นๆ  

6,080 14,187 840,197 7,049 15,656 877,227 

- ลูกจา้งในครัวเรือนส่วนบุคคล 1,774 12,582 592,287 1,618 12,821 616,205 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) 3,365 8,634 287,898 3,643 9,238 306,021 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อคนต่อปี : บาท 999 1,269 70,145 1,179 1,515 81,156 
ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ส านักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนกรกฎาคม 2561 
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  1.1.4 ด้านสังคมและความมั่นคง 
      1) ด้านการศึกษา  ข้อมลูพื้นฐานทางการศึกษา 
         1.1 จ านวนสถานศึกษา จังหวัดภูเก็ต มีสถานศึกษาทั้งหมด 284 แห่ง สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 59 แห่ง สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 189 
แห่ง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 6 แห่ง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา 2 แห่ง 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 แห่ง ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ  3  แห่ง  

    ตารางแสดงจ านวนสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต จ าแนกตามสังกดั ปีการศึกษา 2562                                 
  

 สังกัด จ านวนสถานศึกษา 
1.กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 259 
1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                               59 

1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต      49 
2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 7 
3) ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ                                      3 

           ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดภูเก็ต 1 
           โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1 
           โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 1 
1.2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 189 

1) โรงเรียนเอกชนในระบบ โรงเรียนสายสามัญ 23 
2) โรงเรียนเอกชนในระบบ โรงเรียนนานาชาติ 11 
3) โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทเสริมสร้างทักษะชีวิต 3 
4) โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ 100 
5) โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทศิลปะ ดนตรี กีฬา 15 
6) โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา     36 
7) โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทสอนศาสนา 1 

1.3 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 6 
1.4 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (ศกอ.) 2 

1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 1 
2) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 1 

1.5 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 3 
2. กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 25 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 5 
   องค์การบริหารส่วนต าบล 2 
   เทศบาลนครภูเก็ต 7 
   เทศบาลเมืองกะทู้ 2 
   เทศบาลเมืองป่าตอง 3 
   เทศบาลต าบล 6 

รวม 284 
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1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตารางที่ 1. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพืน้ฐาน(O-NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 – 2561 จ าแนกตามรายวิชา 5 วิชาหลัก 

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2561 จากตารางแบ่งเป็นความสามารถด้านภาษาไทย นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 58.26 ความสามารถ           
ด้านความสามารถด้านภาษาอังกฤษ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.49 ความสามารถด้านค านวณ นักเรียน       
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.22 และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.80              
เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของปี 2560 และปี 2561 กับผลสัมฤทธิ์ระดับประเทศพบว่า จังหวัดภูเก็ตมี
ระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน (O-net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ของระดับประเทศทุกวิชา 

 
ระดับ คะแนนเฉลี่ย O-Net 

 
ภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

 
ป6ี0 ป6ี1 ป6ี0 ป6ี1 ป6ี0 ป6ี1 ปี60 ป6ี1 ป6ี0 ป6ี1 

ประเทศ 46.58 55.90 ไม่มีการสอบ ไม่มีการสอบ 36.34 39.24 37.12 37.50 39.12 39.93 
ภูเก็ต 48.91 58.26 ไม่มีการสอบ ไม่มีการสอบ 42.30 44.49 39.87 40.22 40.37 41.80 

+สูง/-ต่ า +2.33 +2.36 ไม่มีการสอบ ไม่มีการสอบ +5.96 +5.25               +2.75 +2.72 +1.25 +1.87 
 

 
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพืน้ฐาน (O-NET)ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปทีี่ 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 – 2561 จ าแนกตามรายวิชา 5 วชิาหลัก  

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                       
ปีการศึกษา 2560 และปี 2561 กบัผลสัมฤทธิ์ระดับประเทศพบว่า จังหวัดภูเก็ตมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน        
(O-net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ของระดับประเทศทกุวิชา 

 

ระดับ 

คะแนนเฉลี่ย O-Net 

ภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

ปี60 ปี61 ปี60 ปี61 ปี60 ปี61 ปี60 ปี61 ปี60 ปี61 
ประเทศ 

48.29 54.42 
ไม่ม ี

การสอบ 
ไม่ม ี

การสอบ 
30.45 29.45 26.30 30.04 32.28 36.10 

ภูเก็ต 
51.96 58.99 

ไม่ม ี
การสอบ 

ไม่ม ี
การสอบ 

34.84 33.22 30.22 33.63 34.16 38.14 

+สูง/-ต่ า 
+3.67 +4.57 

ไม่ม ี
การสอบ 

ไม่ม ี
การสอบ 

+4.39 +3.77 +3.92 +3.59 +1.88 +2.04 
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ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพืน้ฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 – 2561 จ าแนกตามรายวิชา 5 วชิาหลัก 

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
และปีการศึกษา 2560 และ 2561 จากตารางแสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินค่าคะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้หลัก ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา  วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ
จังหวัดภูเก็ต พบว่า มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ของ
ระดับประเทศ 

 
ระดับ คะแนนเฉลี่ย O-Net 

 
ภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

 
ป6ี0 ปี61 ป6ี0 ป6ี1 ป6ี0 ป6ี1 ป6ี0 ป6ี1 ป6ี0 ปี61 

ประเทศ 49.25 47.31 34.70 35.16 28.31 31.41 24.53 30.72 29.37 30.51 
ภูเก็ต 54.50 52.65 37.15 36.72 36.05 40.02 28.50 35.32 31.25 32.00 

+สูง/-ต่ า +5.25 +5.34 +2.45 +1.56 +7.74 +8.61 +3.97 +4.60 +1.88 +1.49 
 
ตารางที่ 4 คะแนนคา่เฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาระดบัชาติทางด้านอาชีวศึกษา(V-NET) 
             เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560 - 2561 

 
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบระดับชาติดา้นการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-NET)  
             เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560 – 2561 

 

ประดับประถมศึกษา (N1) 

รหัสสาระการเรียนรู ้
ปีการศึกษา 2560(2ครั้ง) ปีการศึกษา 2561(2ครั้ง) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ย 
จังหวัด 

+/- 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 
ค่าเฉลี่ย 
จังหวัด 

+/- 

401 สาระทักษะการเรียนรู ้ 40.72 46.14 +5.42 40.22 49.59 +9.37 

402 สาระความรู้พื้นฐาน 34.76 38.45 +3.69 36.38 40.80 +4.43 

403 สาระการประกอบอาชีพ 41.57 46.48 +4.91 40.91 53.96 +13.06 

404 สาระทักษะการด าเนินชีวิต 49.61 56.21 +6.60 49.06 59.03 +9.98 

405 สาระการพัฒนาสังคม 44.40 48.68 +4.28 41.80 54.59 +12.79 

ระดับชั้น 
คะแนนเฉลี่ย 

ปี60 ปี61 
ประเทศ จังหวัด +สูง/-ต่ า ประเทศ จังหวัด +สูง/-ต่ า 

ปวช. 41.60 43.44 +1.84 41.63 44.49 +2.86 
ปวส. 37.11 38.20 +1.09 40.04 41.25 +1.21 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (N2) 

รหัสสาระการเรียนรู ้
ปีการศึกษา 2560(2ครั้ง) ปีการศึกษา 2561(2ครั้ง) 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ย 
จังหวัด 

+/- 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 
ค่าเฉลี่ย 
จังหวัด 

+/- 

411 สาระทักษะการเรียนรู ้ 36.92 43.16 +6.24 40.34 46.16 +5.82 

412 สาระความรู้พื้นฐาน 30.33 32.42 +2.09 32.17 35.45 +3.28 

413 สาระการประกอบอาชีพ 42.56 48.99 +6.43 42.42 47.79 +5.37 

414 สาระทักษะการด าเนินชีวิต 45.36 52.11 +6.75 44.34 50.22 +5.88 

415 สาระการพัฒนาสังคม 36.27 40.45 +4.18 36.72 41.10 +4.38 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (N3) 

รหัสสาระ 
การเรียนรู ้

ปีการศึกษา 2560(2ครั้ง) ปีการศึกษา 2561(2ครั้ง) 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 
ค่าเฉลี่ย 
จังหวัด 

+/- 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 
ค่าเฉลี่ย 
จังหวัด 

+/- 

421 สาระทักษะการเรียนรู ้ 34.50 40.64 6.14 40.64 47.98 +7.34 

422 สาระความรู้พื้นฐาน 27.48 31.46 3.98 28.61 32.71 +4.11 

423 สาระการประกอบอาชีพ 37.55 46.09 8.54 42.19 49.94 +7.76 

424 สาระทักษะการด าเนินชีวิต 39.61 46.62 7.01 42.72 50.71 +7.99 

425 สาระการพัฒนาสังคม 25.96 28.04 2.08 33.98 38.92 +4.95 

 
  2) ด้านสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ตมีโรงพยาบาลรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชนรวม            
7 แห่ง 1,352 เตียง รพ.รัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทย คือ รพ.อบจ. 1 แห่ง 190 เตียง มีศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (P1) 
4 แห่ง (ประชากร 10,000-15,000 คนขึ้นไป) ได้แก่ ศสม.บ้านแหลมชั่น สอ.เฉลิมพระเกียรติฯฉลอง ศสม.กะทู้ และ ศสม.ศรีสุนทร  

รพ.รัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3 แห่ง ได้แก่ รพศ.วชิระภูเก็ต (ระดับ A ตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์
โรคหัวใจระดับ 3 ศูนย์อุบัติเหตุระดับ 3 ศูนย์มะเร็งระดับ 3 และศูนย์เด็กแรกเกิดระดับ 2) จ านวน 551 เตียง            
รพ.ถลาง (ระดับ F1 รพช.ขนาดใหญ่) จ านวน 75 เตียง รพ.ป่าตอง (ระดับ M2 รพช.ขนาดใหญ่ เพื่อรับส่งต่อผู้ป่วย          
มีแพทย์เฉพาะทางสาขาไม่หลักครบ 6 สาขา (ขาดสูตินรีเวช และศัลยกรรม) อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรม
กระดูก และวิสัญญี จ านวน 60 เตียง  

รพ.เอกชน 4 แห่ง ได้แก่ รพ.สิริโรจน์ 151 เตียง รพ.กรุงเทพภูเก็ต 200 เตียง รพ.มิชชั่นภูเก็ต 50 
เตียง โรงพยาบาลดีบุก 75 เตียง PCU 4 แห่ง ได้แก่ PCU นริศร PCU เทพกระษัตรี PCU มุดดอกขาว  vachira 
express วชิระสาขา2  มีศูนย์บริการสาธารณสุข 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 3 แห่ง 
ต าบลรัษฎา 1 แห่ง ต าบลวิชิต 1 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกะทู้ 1 แห่ง 

 
 



 
14 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดภูเก็ต (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)  

 

    ตารางข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดภูเกต็ ในช่วงปี 2558 – 2560 

ข้อมูลทรัพยากร 
รวม ปี 2560 

ปี 2558 ปี 2559 อ.เมืองภูเก็ต อ.ถลาง อ.กะทู้ รวม 
โรงพยาบาลศูนย์(แห่ง/เตียง) 1/503 1/503 1/551 - - 1/551 
โรงพยาบาลชุมชน(แห่ง/เตียง) 2/120 2/120 - 1/75 1/60 2/135 
โรงพยาบาลเอกชน(แห่ง/เตียง) 4/476 4/476 4/476 - - 4/476 
รพ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1/190 1/190 1/190 - - 1/190 
รพ.สต. 21 21 9 10 2 21 
ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) 4 4 2 2 - 4 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 4 2 1 1 4 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 5 6 5 - 1 6 
คลินิกเวชกรรม 113 125 83 20 29 132 
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 67 70 62 2 6 70 
คลินิกกายภาพบ าบัด 5 8 8 2 0 10 
คลินิกเทคนิคการแพทย์ 14 13 9 3 0 12 
คลินิกทันตกรรม 86 92 61 7 28 96 
คลินิกทันตกรรมชั้น 2 1 1 0 0 0 0 
คลินิกการแพทย์แผนไทย 10 9 8 0 1 9 
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 1 0 0 0 0 0 
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 491 406 271 85 165 521 
ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสรจ็ 9 10 7 2 1 10 
ร้านขายยาแผนโบราณ 21 19 17 0 0 17 
สหคลินิก 6 9 7 1 2 10 
คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง 2 2 3 0 0 3 
คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์  0 0 0 0 0 0 

      ที่มา : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 3) ด้านแรงงาน 
     จากข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ปี 2560 จังหวัดภูเก็ตมีประชากร  
ในวัยท างาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) จ านวน 448,512 คน ผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 322,525 คน โดยมีก าลัง
แรงงานปัจจุบัน จ านวน 322,429 คน จ าแนกเป็นผู้มีงานท า จ านวน 318,907 คน ผู้ว่างงาน จ านวน 3,522 คน 
และผู้รอฤดูกาล จ านวน 385 คน ส่วนผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 125,987 คน ดังตาราง 

      ตารางจ านวนประชากรที่มีอายุ 15 ปขีึ้นไปจังหวัดภูเก็ต จ าแนกตามสถานภาพแรงงาน พ.ศ. 2560 
 

สถานภาพแรงงาน 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 
ผู้มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป 444,464 221,632 222,832 446,336 222,513 223,823 448,512 223,554 224,958 
1. ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 318,820 182,164 136,656 323,136 180,525 142,611 322,525 178,163 144,362 
  1.1ก าลังแรงงานปัจจุบัน 318,799 182,143 136,656 323,136 180,525 142,611 322,429 178,067 144,362 

     1.1.1 ผู้มีงานท า 313,404 178,682 134,722 316,934 177,020 139,914 318,907 176,353 142,553 
     1.1.2 ผู้ว่างงาน 5,395 3,461 1,934 6,201 3,505 2,697 3,522 1,714 1,808 
1.2 ผู้รอฤดูกาล 21 21 - - - - 385 385 - 
2. ผู้ไม่อยู่ในก าลงัแรงงาน 125,644 39,468 86,176 123,200 41,988 81,212 125,987 45,390 80,596 
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สถานภาพแรงงาน 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 
 2.1 ท างานบ้าน 46,333 1,338 44,995 43,522 1,279 42,243 41,437 2,395 39,043 
 2.2 เรียนหนังสือ 37,694 15,308 22,386 34,024 15,254 18,770 37,036 16,860 20,176 
 2.3 อื่นๆ  41,617 22,822 18,795 45,655 25,455 20,199 47,513 26,135 21,378 

      ที่มา : การส ารวจภาวะการท างานของประชากรส านักงานสถติิจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนกรกฎาคม 2561 

      ตารางการขึ้นทะเบียนสมัครงาน 
รายการ 2558 2559 2560 2561 

ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 34,984 29,167 6,845 7,062 
ต าแหน่งงานว่าง (อัตรา) 6,657 9,200 5,551 8,293 
ผู้ได้งานท า 6,247 8,159 4,057 5,728 

      ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 

สถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ต จ านวน 7,042 ราย มีความต้องการแรงงานต่างด้าว  จ านวน 
103,084 คน แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพใช้แรงงานในจังหวัดภูเก็ต ร้อยละ97.16 เป็นแรงงานสัญชาติ
เมียนมาร์ รองลงมาร้อยละ 1.41 เป็นแรงงานสัญชาติลาว ร้อยละ 1.27 เป็นแรงงานสัญชาติกัมพูชา และร้อยละ 0.16 
เป็นแรงงานสัญชาติเวียดนาม ซึ่งที่ผ่านมามีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาวกัมพูชา และเวียดนาม ขึ้นทะเบียน
และขอรับใบอนุญาตท างาน ดังตาราง 

      ตารางจ านวนแรงงานตา่งด้าวในจังหวัดภูเก็ต ในช่วงปี พ.ศ. 2561 

ประเภท (ขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาตท างาน) 
จ านวน (คน) 

เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม รวม 
1. ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ 26,350 473 369 80 27,272 
2. ประเภทน าเข้า  MOU 1,115 474 745 13 2,347 

รวม 27,465 947 1,114 93 29,619 
       ที่มา : ส านักงานจัดหางานจงัหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 25 กันยายน 2561 

   4) อาชญากรรม 
     ความผิดทางคดีอาญาที่มีการกระท าผิดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีจ านวน 4 ประเภท 
ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับชีวิต/ร่างกาย/เพศ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ฐานความผิดพิเศษ คดีความผิดที่รัฐเป็น
ผู้เสียหายความผิดทางคดีอาญาที่มีการกระท าผิดในพื้นทีจ่ังหวัดภูเก็ต มีจ านวน 4 ประเภท ได้แก่ ความผิด
เกี่ยวกับชีวิต/ร่างกาย/เพศ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ฐานความผิดพิเศษ คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย  

1) ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ (คดีกลุ่มที่ 1) 
ปี  56   มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ (+49)  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์   11.03 %  

 ปี  57   มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (+5)   คิดเป็นเปอร์เซ็นต์   1.03 %  
       ปี  58   มีแนวโน้มลด (-49)   คิดเป็นเปอร์เซ็นต์   -17.07 % 
      ปี  59   มจี านวนเท่ากับปี 58 และมีผลการจับ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 76.23% 

2) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (คดีกลุ่มที่ 2) 
     ปี  56   มแีนวโน้มเพ่ิมขึน้ (+37)  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์    4.10 %  
     ปี  57   มแีนวโน้มเพ่ิมขึ้น (+102)  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 10.85 %  
     ปี  58   มีแนวโน้มลด (-166)  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์  -15.93 % 

                 ป ี 59   มีแนวโน้มลด (-195)   คิดเป็นเปอร์เซ็นต์   -19.02% 
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3) ฐานความผิดพิเศษ (คดีกลุม่ที่ 3) 
     ปี  56   มแีนวโน้มเพ่ิมขึ้น (+98) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์   24.56 %  
     ปี  57   มแีนวโน้มเพ่ิมขึ้น (+314)  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์63.18 %  

       ปี  58   มีแนวโน้มลด (-106)   คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ -13.07 %  
       ปี  59   มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ (+120)  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 17.02% 

4) คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย (คดีกลุ่มที่ 4) 
     ปี  56   มแีนวโน้มเพ่ิมขึ้น (+600)  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 7.84 %  
     ปี  57   มแีนวโน้มเพิ่มขึน้ (+720)  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์  8.72 %  

      ปี  58   มแีนวโน้มลด (+4336 )  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 48.32 %  
      ปี  59   มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ (+1,885)  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 14.16% 

ที่มา : สถานีต ารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ณ กันยายน ปี 2560 

5) ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี จังหวัดภูเก็ตมีจ านวนศาสนิกชนที่นับถือศาสนาพุทธมาก
ที่สุด คือ มีจ านวน 245,418 คน คิดเป็นร้อยละ 68.61 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม 95,322 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.65 ศาสนาคริสต์ 3,488 คน คิดเป็นร้อยละ 0.98 และ อีก 1,140 คน นับถือศาสนาหรือลัทธิอื่น ๆ 
       ในอดีตเจ้าถิ่นเดิมที่อาศัยบนเกาะภูเก็ต ได้แก่ เงาะซาไก และชาวน้ า (ชาวเล หรือชาวไทยใหม่) 
ต่อมามีชาวอินเดีย ชาวไทย และชาวจีน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฮกเกี้ยนอพยพเข้ามา ส าหรับชาวไทยได้มีการอพยพเข้ามา
อาศัยมากขึ้น ท าให้สามารถยึดครองภูเก็ตได้มากกว่าชาติอื่น และในที่สุดชาวไทยที่อาศัยอยู่ก็ได้น าเอาวัฒนธรรมของ
ชาติต่างๆ มาปรับปรุงและดัดแปลง จนกระทั่งกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวภูเก็ตสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ประเพณี
ประจ าปขีองจังหวัดภูเก็ต เช่น ประเพณีตรุษจีน  ไหว้เทวดา  สารทจีน งานผ้อต่อ  ไหว้พระจันทร์  ถือศีลกินผัก  ลอย
เรือชาวเล  สารทไทย (เดือนสิบ)  เช้งเม้ง  ปล่อยเต่า ประเพณีเดินเต่าง ฯ 

 1.1.5  ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      1) ทรัพยากรป่าไม้   

จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ป่าทั้งหมด 218.44 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 136,529.5 ไร่คิดเป็น ร้อยละ 
40.22 ของพื้นที่ทั้งหมด (ตามกฎหมายก าหนด) จากข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ซึ่งได้มีการส ารวจพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศ
จากการแปรข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งเนื้อที่ป่ารายจังหวัดของจังหวัดภูเก็ต ในปีพ.ศ. 2556-2560 ดังนี้   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ที่มา:  จากข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ปี 2556, 2557, 2558 2559 และ 2560 โดยสภาพพื้นที่ป่าได้มาจากการแปลขอ้มูลภาพถ่าย 
               ดาวเทียม , ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนกันยายน 2560 
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แผนภูมิแสดงพ้ืนท่ีป่าท่ีได้จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม
ของจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 2560
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  ตารางแสดงประเภทพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดภูเก็ตปี พ.ศ. 2557-2560 

ท่ี ประเภท 
เนือ้ที ่ (ไร่) 

หมายเหต ุ
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ. 2560 

1 ป่าไม้ถาวรตามมตคิณะรัฐมนตร ี 28,951.50 28,951.50 28,951.50 28,951.50 ตามมติคณะรัฐมนตร ี
2 ป่าสงวนแห่งชาต ิ 107,578.00 107,578.00 107,578.00 107,578 ตามกฎกระทรวงก าหนด 

3 
ป่าชายเลน 27,948.50 27,948.50 27,948.50 27,948.50 อยู่ในพท.ป่าถาวรและป่า

สงวนแห่งชาต ิ
4 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมอบ ส.ป.ก. 22,270.15 22,270.15 22,270.15 22,270.15  
5 พื้นที่ป่าที่มีการส ารวจถือครอง 21,182.38 21,182.38 21,182.38 21,182.38 ตามมติ 30 มิ.ย. 41 
6 พื้นที่ป่าที่รัฐและเอกชนขอใช้ประโยชน ์ 3,386.74 3,397.17 3,397.17 3,398.17  

7 
พื้นที่อนุรักษ ์
(อุทยานแห่งชาติ+เขตห้ามล่า) 

70,175.00 70,175.00 70,175.00 70,175.00 อยู่ในพท.ป่าสงวนแห่งชาต ิ

8 ป่าชุมชน* 1,785.00 1,785.00 774.00 1,027.00  
9 สวนป่าเศรษฐกิจ 267.28 307.34 307.40 309.67 อยู่ในพื้นที่กรรมสทิธิ ์

พื้นที่ป่าคงเหลือ (1+2)-(4+5+6) 89,690.23 89,679.68 89,679.68 89,678.68  
    หมายเหตุ  * อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติและป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 
    ที่มา : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ณ พ.ศ. 2560 
 

    2) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล 
     แนวชายฝั่งทะเลโดยรอบของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วยชายฝั่งชนิดต่างๆ เช่น หาดทราย               

หาดโคลน ป่าชายเลน เป็นต้น พื้นที่บริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายด้านนิเวศวิทยา          
มีคุณค่าและประโยชน์อย่างมาก จึงท าให้เป็นบริเวณที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 

        ชายหาดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญส าหรับ
จังหวัดภูเก็ต มีชายหาดที่สวยงามเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก วางตัวตามแนวชายฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ต 
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะฟักของไข่เต่าทะเล ในบริเวณชายหาดยังมีระบบนิเวศที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ ป่า
ชายหาด ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกท าลายอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุหลักคือการสร้างสาธารณูปโภค
สาธารณูปการเพื่อรองรับการท่องเที่ยว  

  ป่าชายหาดจะเกิดขึ้นทางด้านหลังของสนัทรายตามแนวชายฝั่งสันทรายที่อยู่ถัดจากแนวชายฝั่ง 
เข้าไปในแผ่นดินจะมีความคงตัวมากกว่า สังคมพืชจึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีอิทธิพลของกระแสลมและ
กระแสคลื่น ปริมาณน้ าฝน ความเค็มและอุณหภูมิเป็นปัจจัยควบคุมการเจริญเติบโตของต้นไม้ชนิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลัง
เนินทรายและมีอิทธิพลของต้นไม้ คุณค่าของป่าชายหาดในทางนิเวศวิทยา เป็นเหมือนป้อมปราการคอยปกป้องรักษา
เนินทรายให้คงอยู่จากอิทธิพลของพายุและคลื่นลม 

 

  3) ขยะมูลฝอย 
  จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ 570.034 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 402,017 คน บ้าน 247,471 
หลัง (ข้อมูล กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) นักท่องเที่ยว ปี 2560 มากกว่า 13 ล้านคน ประชากร
แฝงจากแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประมาณ 200,000 คน ท าให้ในปี 2560 มีปริมาณขยะมากกว่า 
859 ตันต่อวันและมีอัตราเพิ่มมากกว่า ร้อยละ 8.2 ต่อปี ที่เข้าสู่ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมอบให้
เทศบาลนครภูเก็ตจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2535 ณ พื้นที่ป่าสงวนป่าเลนคลอง
เกาะผี หมู่ที่ 1 ต าบลวิชิต อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่รวม 291 ไร่ 2 งาน  70 ตารางวา ให้บริการก าจัดขยะ
จากทุกท้องถิ่นและเอกชน ผู้น าขยะมาก าจัดต้องช าระค่าก าจัดขยะ ตันละ 520 บาท ระบบก าจัดขยะหลัก
ประกอบด้วย โรงงานเผาขยะขนาด 250 ตัน/วัน ส่วนเกินน าเข้าพ้ืนที่ฝังกลบวันละประมาณ 30 ตัน 
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อัตราการผลิต ปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ
หน่วยงานเอกชนอื่นๆ น าขยะมูลฝอยมาก าจัดจ านวน 21 แห่ง โดยเป็น อปท. ที่ร่วมลงนามใช้บริการศูนย์ก าจัดขยะ
มูลฝอยทั้ง 19 แห่ง หน่วยงานเอกชนอื่นๆ ซึ่งไม่ได้ร่วมลงนามฯ ได้น าขยะมูลฝอยมาส่งก าจัด และอีกส่วนหนึ่งเป็น
ขยะสาธารณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมประมาณ 859 ตัน/
วัน โดยได้0แสดงในภาพรวมปริมาณขยะมูลฝอยในรูปแบบของสถิติปริมาณขยะมูลฝอยปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-
2560 รายละเอียดดังตาราง 

ตารางแสดงปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่กิดขึน้แยกตามเขตการปกครองระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2560 
ท่ี หน่วยงาน ปริมาณขยะส่งก าจัด (ตัน/ปีงบประมาณ) ขยะเฉลี่ย (ตัน/วัน) % อัตรา

เพ่ิม/ลด  
ปี 59/60 

2556 2557 2558 2559 2560 ปี 59 ปี 60 

หน่วยงานที่ร่วมลงนามและน าขยะมาทิ้ง 
1 ทน.ภูเก็ต 44,749.1 46,802.8 47,522.1 48,777.0 49,872.68 133.3 136.6 + 2.7 
2 ทม.ป่าตอง 41,398.8 43,144.9 45,883.3 47,811.6 50,967.44 130.6 139.6 + 6.9 
3 ทม.กะทู้ 13,399.4 14,143.5 15,338.5 16,215.0 17,608.58 44.3 48.2 + 8.5 
4 ทต.กะรน 12,418.5 15,035.8 15,403.5 17,515.5 19,106.22 47.9 52.3 + 9.2 
5 ทต.เชิงทะเล 2,685.7 2,837.7 3,068.8 3,080.9 3,472.26 8.4 9.5 + 12.6 
6 ทต.เทพกระษัตรี 2,662.1 2,825.3 2,892.5 3,092.8 3,147.22 8.5 8.6 + 2.1 
7 ทต.วิชิต 19,981.0 21,530.8 24,054.0 25,736.3 28,065.15 70.3 76.9 + 9.0 
8 ทต.รัษฎา 20,668.4 21,861.5 22,516.8 25,411.2 26,611.27 69.4 72.9 + 4.5 
9 ทต.ราไวย์ 10,906.4 11,626.5 12,250.8 13,413.0 15,000.28 36.6 41.1 + 12.0 

10 ทต.ฉลอง 12,024.2 12,794.8 13,968.7 15,051.4 16,074.63 41.1 44.0 + 6.9 
11 ทต.ศรีสุนทร 8,306.7 9,598.5 10,253.8 11,640.1 12,481.13 31.8 34.2 + 7.0 
12 ทต.ป่าคลอก 2,539.3 3,067.1 4,192.8 3,707.0 4,334.80 10.1 11.9 + 16.8 
13 อบจ.ภูเก็ต 463.1 701.5 879.3 1,131.0 1,530.70 3.1 4.2 + 36.0 
14 อบต.กมลา 3,141.6 3,250.6 3,540.4 3,811.6 4,193.60 10.4 11.5 + 10.1 
15 อบต.เกาะแก้ว 4,153.3 4,325.1 4,458.2 4,908.2 5,135.28 13.4 14.1 + 4.4 
16 อบต.เชิงทะเล 4,652.9 5,361.6 5,574.0 5,815.4 6,775.16 15.9 18.6 + 16.6 
17 อบต.เทพกะษัตรี 3,967.9 4,218.9 4,466.3 4,454.2 4,741.77 12.2 13.0 + 5.9 
18 อบต.ไม้ขาว 2,763.6 2,697.9 3,439.0 3,688.9 3,873.63 10.1 10.6 + 5.4 
19 อบต.สาคู 529.7 0.0 0.0 484.4 4,072.88 1.3 11.2 + 654.6 
หน่วยงานที่ไม่ร่วมลงนามแต่น าขยะมาทิ้ง 
20 เอกชน 29,462.7 26,341.5 31,040.3 33,266.3 34,848.60  90.9 95.5 + 5.3 
21 ขยะสาธารณะ 545.4 995.3 1,147.1 1,237.6 1,711.64  3.4 4.7 + 40.9 

รวม 241,419.8 253,161.5 271,890.1 290,249.4  313,624.87 793.0 859.2 + 8.2 
เฉลี่ยตัน / วัน 661 694 745 793 859    

ที่มา : ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ตข้อมูล ณ ปี 2561 
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1.1.6 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตารางจ านวนของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป จ าแนกตามการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารจังหวัดภูเก็ต ป ีพ.ศ. 2557–2560      

 

ปี พ.ศ. 
จ านวน (คน) 

การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ต การมีโทรศัพท์มือถือ 
เคยใช้ ไม่ใช้ เคยใช้ ไม่ใช้ ใช้ ไม่ใช้ 

2557 255,456 239,221 266,506 228,171 420,557 74,120 
2558 222,686 273,412 288,804 207,294 425,062 71,036 
2559 199,161 297,783 346,204 151,340 440,391 57,153 
2560 181,155 318,260 374,672 124,743 463,504 35,911 

       ที่มา : การส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ณ กรกฎาคม 2561 
 
     1.1.7 แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 

     1) แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบริเวณ
สามเหลี่ยมอันดามัน มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวมากมายหลายประเภททั้งบนเกาะภูเก็ตซึ่งมีจุ ด
ขายหลัก คือ ชายหาดทรายและกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมบันเทิง นันทนาการและกีฬาทางน้ า 
และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเกาะบริวารโดยรอบและเกาะในจังหวัดใกล้เคียง  
     2) การแบ่งกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวตามพื้นที่  จังหวัดภูเก็ต สามารถ
แบ่งกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวและรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวตามพื้นที่ได้ ดังนี้  
          2.1) พื้นที่ชายหาดรองรับกิจกรรมบันเทิงและนันทนาการเต็มรูปแบบ ได้แก่ บริเวณหาด
ป่าตองซึ่งมีกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ หลากหลายรูปแบบทั้งกิจกรรมกีฬาทางบกและทางน้ า กิจกรรมบันเทิงและ
นันทนาการ โดยเฉพาะสถานบันเทิงยามค่ าคืน และร้านค้าต่างๆ รองรับตลาดต่างชาติที่พักค้างแรมเป็นหลัก  
         2.2) พื้นที่ชายหาดรองรับกิจกรรมบันเทิงและนันทนาการ ได้แก่ ชายหาดฝั่งตะวันตก      
ของเกาะภูเก็ตในเขตอ าเภอกะทู้และอ าเภอเมือง ซึ่งเน้นกิจกรรมการพักผ่อนชายหาดและมีกิจกรรมการท่องเที่ยว
ต่างๆ เป็นตัวเสริม มีที่พักแรมบริการ มีความคึกคักแตกต่างกันไปในแต่ละหาด ได้แก่หาดสุรินทร์ หาดกมลา           
หาดกะรน หาดกะตะ หาดในหาน หาดราไวย์ 
        2.3) พื้นที่ชายหาดแบบเงียบสงบและเป็นส่วนตัว ได้แก่ ชายหาดฝั่งตะวันตกทางตอน
เหนือของเกาะในเขตอ าเภอถลาง ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ได้แก่ หาดทรายแก้ว หาดไม้
ขาว หาดในยาง หาดในทอน หาดลายันและหาดบางเทา เป็นที่ตั้งของโรงแรมที่พัก และบ้านพักตากอากาศรองรับ
กลุ่มผู้มีรายได้สูงเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมการพักผ่อนชายหาดและกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่างๆ ซึ่งมี
ให้บริการครบครันในโรงแรม 
        2.4) พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ พื้นที่ในเขตสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า
เขาพระแทววน อุทยานน้ าตกโตนไทร อุทยานแห่งชาติสิรินาถ พื้นที่ป่าชายเลนอ่าวภูเก็ต 
        2.5) พื้นที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองภูเก็ต ได้แก่ บริเวณย่านตัวเมืองเก่าซึ่งเป็นการท่องเที่ยวชม         
วิถีชีวิตของผู้คน วัฒนธรรมประเพณีและสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ คือ อาคารเก่าแก่สไตล์  ชิโนโปรตุกีส   
บริเวณถนนถลาง ถนนดีบุก ถนนพังงา ถนนกระบี่ ถนนเยาวราช 
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     2.6) พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ได้แก่ บริเวณตวัอ าเภอถลางซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของวัดพระนางสร้าง วัดพระทอง บริเวณอนุสาวรีย์วีรสตรีซึ่งมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลางอยู่ใกล้เคียง และวัดฉลอง
ในเขตอ าเภอเมืองภูเก็ต 
     2.7)  จุดชมทิวทัศน์ ได้แก่ แหลมพรหมเทพ จุดชมทิวทัศน์หาดกะตะ-กะรน เขารัง แหลมพันวา   เขาขาด 
     2.8) พื้นที่ท่าเรือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเกาะที่อยู่โดยรอบ ได้แก่ บริเวณอ่าวปอ อ่าวบางโรง 
อ่าวสะป า อ่าวภูเก็ต อ่าวมะขาม อ่าวฉลอง เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเกาะบริวารของเกาะภูเก็ตและเกาะที่อยู่ใน
เขตจังหวัดพังงาและกระบี่ เช่น เกาะยาวใหญ่ เกาะยาวน้อย หมู่เกาะในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา หมู่เกาะสุรินทร์  
หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะลันตาหมู่เกาะพีพี หมู่เกาะห้อง เกาะปอดะ รูปแบบกิจกรรมเป็นการเดินทางไปพักผ่อน
ชายหาดด าน้ า ชมวิถีชีวิต โดยอาจเป็นการท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับหรือพักค้างแรมบนเกาะซึ่งนักท่องเที่ยว
สามารถนั่งเรือโดยสาร เรือส าราญ เรือหางยาว หรือล่องเรือไปด้วยตนเองก็ได ้

1.2 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 
  ในการจัดท าข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น จังหวัดได้มีแนวทาง
การบูรณาการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ (Area based) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้         
การขับเคลื่อนแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยง        
มีเอกภาพและประสิทธิภาพและให้แผนงาน/โครงการที่จะด าเนินการในพื้นที่จังหวัดได้มีความเชื่อมโยงกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ประกอบด้วย 3 อ าเภอ ดังนี ้

 อ าเภอเมืองภูเก็ต แบ่งการปกครองออกเป็น 8 ต าบล ได้แก่ ต าบลวิชิต ต าบลรัษฎา ต าบลเกาะแก้ว 
ต าบลฉลอง ต าบลราไวย์ ต าบลกะรน (นอกเขตเทศบาลนครภูเก็ต) ต าบลตลาดใหญ่ ต าบลตลาดเหนือ (อยู่ในเขต
เทศบาลนครภูเก็ต)  44 หมู่บ้าน 26 ชุมชน มีหน่วยบริหารราชการท้องถิ่น จ านวน 7 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต าบล 5 แห่ง 
คือ เทศบาลต าบลวิชิต เทศบาลต าบลรัษฎาเทศบาลต าบลฉลอง เทศบาลต าบลราไวย์เทศบาลต าบลกะรน องค์การ
บริหารส่วนต าบล 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว และเทศบาลนคร   1 แห่ง คือ เทศบาลนครภูเก็ต         
มีประชากรทั้งสิ้น 246,502 คน จ านวนครัวเรือน 141,964 ครัวเรือน เป็นศูนย์กลางของจังหวัดในทุกๆ ด้าน ทั้งด้าน
การเมืองการปกครอง การค้าการลงทุน มีห้างสรรพสินค้าระดับพรีเมี่ยม ครบครัน มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลทั้ง 3 ด้าน       
มีชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ เช่น หาดกะตะ หาดกะรน หาดราไวย์ อ่าวฉลอง แหลมพรหมเทพ เกาะที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล มีศักยภาพด้านการศึกษา ได้ก าหนดต าแหน่งการพัฒนาไว้เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติอีกทั้ง
เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีความโดดเด่นอย่างมาก เช่น ย่านเมืองเก่า (Old Tower) ในสไตล์       
ชิโน-โปรตุกีส 
    ตารางสรุปปัญหาความต้องการของพื้นที่อ าเภอเมืองภูเก็ต 

ประเด็นปัญหา/ความ
ต้องการ 

สาเหตุของปัญหาความ
ต้องการ 

พื้นที่ประสบปัญหา แนวทางแก้ไข 

1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
1.1 โครงสร้างพื้นฐาน 
  
  
  
  

- การจราจรติดขัด ถนน/
ทางหลวงไม่สามารถรองรับ
ปริมาณรถและการจราจร
บนท้องถนนได ้

ทุกต าบล -พัฒนาเส้นทางที่ใช้สัญจรการ
จัดท าทางลอด/ทางยกระดับ 
 

- ร ะ บ บ ร ะ บ า ย น้ า                 
คูระบายน้ า คลองไม่สามารถ
ระบายน้ าได้ทันในช่วงฝนตก
หนัก ท าให้น้ าท่วมขัง 

ทุกต าบล - ขยายปรับปรุงขุดลอกในการ
ระบายน้ า 
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ประเด็นปัญหา/ความ
ต้องการ 

สาเหตุของปัญหาความ
ต้องการ 

พื้นที่ประสบปัญหา แนวทางแก้ไข 

- เส้นทางคมนาคมสาธารณะ
ระหว่างหมู่บ้านคับแคบ ไม่
สะดวกในการสัญจร/ถนน
ช ารุด 

ทุกต าบล - ท้องถ่ินส ารวจตรวจสอบและ
ซ่อมแซมปรับปรุง บ ารุงรักษา 

- ไฟฟ้าสาธารณะ ทุกต าบล - จัดให้มีไฟแสงสว่างสาธารณะ 

1.2 ปัญหาแหล่งท่องเที่ยว
เสื่อมโทรม 

- แหล่งท่องเที่ยวขาดการ
ดูแลปรบัปรุงรักษา 

ทุกต าบล - อนุ รั กษ์ และพั ฒนาแหล่ ง
ท่องเที่ยว 
 

1.3 การขาดแคลนแรงงาน - ขาดแคลนแรงงานทั้งภาค
บริการ การท่องเที่ยว และ
แ รงงาน ก่ อ ส ร้ า ง  แล ะ
อุตสาหกรรมประมง 

ทุกต าบล - พัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

2. ปัญหาด้านสังคม 
 
2.1 การศึกษา  
  

- ศู นย์ พั ฒนาเด็ กเล็ กไม่
ส าม ารถรอ งรั บ เด็ ก ได้
เพียงพอ    

- ต.รัษฎา  - ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิ จารณาขยายศู นย์ พั ฒนา       
เด็กเล็ก 

2.2 สาธารณ สุขและ
อนามัย 
  
  
 
 
  

- โรงพ ยาบ าลส่ ง เส ริ ม
สุขภาพต าบลมีเจ้าหน้าที่
และพยาบาลไม่เพียงพอกับ
ผู้รับบริการ โดยจัดบุคลากร
ให้เพียงพอในการบริการ 

ทุกต าบล - จัดให้มศีูนย์บริการทุกชุมชน 
 
 

- ขาดแคลนเครื่องมือทาง
การแพทย์ 

ทุกต าบล - สนั บ สนุ น เค รื่ อ งมื อท าง
การแพทย ์

2.3 การขาดแคลนน้ า
อุปโภคบริโภค 
  

- น้ าประปาไม่เพียง - ต.กะรน 
- ต.ราไวย์ 
- ต.วิชิต 

- การก่อสร้างฝายน้ าล้น 
- การขยายเขตประปา 
- การขุดเจาะน้ าบาดาล 

3. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
3.1 ปัญหาการบุกรุก
ท าลายพื้นที่ป่าชายเลน
และการบุกรุกที่
สาธารณประโยชน์ 

- มีการบุกรุกก่อสร้าง    ที่
อยู่อาศัยในพื้นที่ป่า         
ชายเลนและพื้นที่
สาธารณประโยชน์ 

- ต.วิชิต  
- ต.เกาะแก้ว  
- ต.ฉลอง  

- บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
- จัดท าแนวเขตที่สาธารณะให้
ชัดเจน 
 

3.2 ปัญหาขยะมูลฝอย
และการก าจัดขยะมูลฝอย 

- การจัดเก็บขยะมูลฝอยของ
ท้องถิ่นตกค้างและการเก็บ
ไม่ทั่ วถึ งทุกพื้ นที่  โรงเผา
ขยะไม่ ส ามารถรองรั บ
ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นได้ 

ทุกต าบล - ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะ
ขององค์กรการปกครองส่วน
ท้ องถิ่ น ให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
ครอบคลุมทุกพื้นที ่
- จัดหาสถานที่ฝังกลบ 
- รณรงค์การคัดแยกขยะและ
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ประเด็นปัญหา/ความ
ต้องการ 

สาเหตุของปัญหาความ
ต้องการ 

พื้นที่ประสบปัญหา แนวทางแก้ไข 

การรีไซเคิล 
 

3.4 ปัญหาน้ าเสีย - การปล่ อยน้ าเสี ยลงสู่
แม่น้ าล าคลองและทะเล 

ทุกต าบล - บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 

4. ปัญหาด้านความมั่นคง 
4.1 ปัญหายาเสพติด - การแพร่ระบาดของ 

ยา เสพ ติ ดทั้ ง ใน สถ าน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ
หมู่ บ้ าน /ชุ มชน  ส่ งผล
กระทบต่อความเป็นอยู่
ของประชาชน 

ทุกต าบล - ด าเนินปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดย
เข้มงวด 
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
หมู่บ้าน/ชุมชนใน การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที ่

4.2 ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

- การลักทรัพย์ในเคหะสถาน 
การชิงทรัพย์ และการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้น 

ทุกต าบล - เสริมสร้างความเข้าใจในการ
เป็ น เจ้ าข อ งบ้ าน ที่ ดี ข อ ง
ผู้ประกอบการในหมู่บ้าน/ชุมชน 
ต่อนักท่องเทีย่ว 

4.3 ที่ดินท ากิน - เกษตรกรขาดแคลนที่ดินท า
กิน 

- ต.กะรน 
- ต.ราไวย ์

-จัดสรรที่ ดินเพื่ อการเกษตร
ให้แก่เกษตรกร 

 

อ าเภอถลาง แบ่งการปกครองออกเป็น 6 ต าบล ได้แก่ ต าบลเทพกระษัตรี ต าบลศรีสุนทร ต าบลเชิงทะเล 
ต าบลป่าคลอก ต าบลไม้ขาว และต าบลสาค ูมีจ านวน 46 หมู่บ้าน 9 ชุมชน มีประชากรทั้งสิ้น 104,129 คน เป็นอ าเภอที่มี
ความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง คือ มีประวัติความเป็นมา ทางด้านประวัติศาสตร์ มีความเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันระหว่าง
ไทยพุทธและมุสลิม มีประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบสานกันมาช้านาน มีต้นทุนทางสังคม คือความเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกัน
อย่างพี่น้อง มีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งทางบกและทางทะเล มีการประกอบอาชีพ
ทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ผลไม้ ฯลฯ โดยได้ก าหนดต าแหน่งการพัฒนาไว้ 
คือ เมืองท่องเที่ยวนานาชาติบนฐานของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน โดยได้วิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนไว้ ดังนี ้

ตารางสรปุปัญหาความต้องการของพื้นที่อ าเภอถลาง 
ประเด็นปัญหา/ 
ความต้องการ 

สาเหตุของปัญหาความต้องการ พื้นที่ประสบปัญหา แนวทางแก้ไข 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
1.1 การขาดแคลนแรงงาน - การขาดแคลนแรงงาน  ทั้ งภาค

บริการการท่องเที่ยวและแรงงาน
ก่อสร้าง และอุตสาหกรรมประมง 
 

ทุกต าบล -พัฒนาฝีมือแรงงาน 
-น าเข้าแรงงานต่างด้าว/ จดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวให้ครอบคลุมทุก
สาขาอาชีพที่ขาดแคลน 

1.2 ค่าครองชีพสูง สินค้า
อุปโภคบริโภคมีราคาแพง 

- พื้นที่ไม่สามารถผลิตสินค้าอุปโภค
บริโภคได้ตามความต้องการ ต้อง
น าเข้ามาจากต่างจังหวัด 

ทุกต าบล - ควบคุมราคาสินค้าให้อยู่ในราคาที่
เหมาะสม 
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ประเด็นปัญหา/ 
ความต้องการ 

สาเหตุของปัญหาความต้องการ พื้นที่ประสบปัญหา แนวทางแก้ไข 

1.3 ปัญหาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- เส้นทางหลักเข้าตัวเมืองภูเก็ตและ
แหล่งท่องเที่ยวมีปัญหาการจราจร
ติดขัด 

ทุกต าบล -พัฒนาเส้นทางที่ใช้สัญจร การจัด
ท าทางลอด/ทางยกระดับ 
-จัดระเบียบการจราจร 
-จัดให้มีรถขนส่งสาธารณะ 
-จัดระเบียบการจอดรถ 

 - คู ระบายน้ า  คลองไม่ สามารถ
ระบายน้ าได้ทันในช่วงฝนตกหนักท า
ให้น้ าท่วมขัง 

ทุกต าบล -ขยายปรับปรุงขุดลอกคลอง 
 

 - น้ าประปาไม่เพียงพอ  ทุกต าบล -ขยายเขตประปา 
-จัดหาแหล่งน้ าบ่อบาดาลบ่อน้ าตื้น 

 - ถนนทางสาธารณะในตรอกซอย
ช ารุด 

ทุกต าบล - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจ
ตรวจสอบและซ่อมแซมปรับปรุง 

2. ปัญหาด้านสังคม 
2.1 ปัญหาด้านการศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่สามารถ

รองรับเด็กได้เพียงพอ  
 

ทุกต าบล - ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ขยาย เกณฑ์อายุเข้าเรียนตั้งแต่  
 
2-3ปี ) และจัดการเรียนการสอน           
2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ) 

2.2 ปัญหาด้านสาธารณสุข
และอนามัย 
 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
มีเจ้าหน้าที่และพยาบาลไม่เพียงพอ
กับผู้รับบริการ 
- ขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย ์
- เด็กแรกเกิดถึ ง 12 ปี  ไม่ ได้ รับ
วัคซีนพื้นฐานอย่างทั่วถึงทุกคน 

ทุกต าบล - จัดให้มีศูนย์บริการชุมชน 
- สนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ 
- รณรงค์ให้พ่อแม่น าบุตรหลานเข้า
รับวัคซีนตามก าหนด 
 

3. ปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 ก า รบุ ก รุ ก ท าล าย
ทรัพยากร ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

- มีการบุกรุกก่อสร้างที่อยู่อาศัย             
ใ น พื้ น ที่ ป่ า ช า ย เ ล น แ ล ะ ที่
สาธารณประโยชน์ 

ทุกต าบล - ให้มีการบั งคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจัง 
- จัดท าแนวเขตที่สาธารณประโยชน์
ให้ชัดเจน 

3.2 ปัญหาการประกอบ
อาชีพในพื้นที่ชายหาด 

- มี ก า ร จั บ จ อ งพื้ น ที่ ช า ย ห าด        
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญในการ
ให้บริการร่ม เตียง การนวดแผนไทย 
การขายของและการให้บ ริการ
เกี่ยวกับกิจกรรมทางน้ า 

ทุกต าบล - จัดระเบียบการประกอบอาชีพใน
พื้นที่ชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ส าคัญ 

3.3 ปัญหาแหล่งท่องเที่ยว
เสื่อมโทรม 

- แหล่ งท่ อ งเที่ ย วขาดการดู แล
ปรับปรุง ต้องการให้มีการพัฒนาและ
จัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว 

ทุกต าบล - อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
- จัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว 

3.4 ปัญหาขยะมูลฝอย - การจัดเก็บขยะมูลฝอยของท้องถิ่น
ตกข้างและการจัดเก็บไม่ทั่วถึงทุก
พื้นที่ โรงเผาขยะไม่สามารถรองรับ

ทุกต าบล - ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทุก
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ประเด็นปัญหา/ 
ความต้องการ 

สาเหตุของปัญหาความต้องการ พื้นที่ประสบปัญหา แนวทางแก้ไข 

ขยะท่ีเพิ่มได ้ พื้นที ่
- ขยายโรงเผาขยะรองรับขยะที่
เพิ่มข้ึน 
- จัดหาสถานที่ฝังกลบ 
- รณรงค์การคัดแยกขยะและการรี
ไซเคิล 

3.5 ปัญหาการปล่อยน้ าเสีย
ลงสู่แม่น้ าล าคลอง 

- การปล่อยน้ า เสียที่ ไม่ผ่ านการ
บ าบัดลงแม่น้ าล าคลองของโรงแรม 
สถานประกอบการ 

ทุกต าบล - บั ง คั บ ใช้ ก ฎ ห ม า ย เกี่ ย ว กั บ
สิ่งแวดล้อม   อย่างจริงจัง 

 - เ รื อ โ ด ย ส า ร ป ล่ อ ย น้ า เ สี ย 
น้ ามันเครื่อง ขยะลงในทะเล 

ทุกต าบล - ให้มีการด าเนินการตามกฎหมายกับ
ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนตามกฎหมาย 

4. ปัญหาด้านความมั่นคง 
4.1 ปัญหาแรงงานต่างด้าว 
 
 

- คนต่างด้าวทั้ งเข้าเมืองถูกต้อง
ห ล บ ห นี เข้ า เมื อ ง  บ างส่ วน ม า
ประกอบอาชีพโดยผิดกฎหมาย 

ทุกต าบล - จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 
- บังคับใช้กฎหมายการท างานของคน
ต่างด้าวอย่างเคร่งครัด 

4.2 ความปลอดภยั 
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

- ก า รลั ก ท รั พ ย์ ใน เค ห ะส ถ าน      
การกรรโชกทรัพย์ และการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและนักท่องเที่ยวมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 

ทุกต าบล - จัดก าลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร
ออกตรวจตราพื้นที่ 
- ติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที ่
- ส่ ง เส ริ ม ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชนในการดูแลรักษาความ
ปลอดภัย 

 

อ าเภอกะทู้ แบ่งการปกครองออกเป็น 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลกะทู้ ต าบลป่าตอง และต าบลกมลา             
6 หมู่บ้าน 26 ชุมชน มีประชากรทั้งสิ้น 58,573 คน 42,683 ครัวเรือน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ โดยก าหนด
ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของอ าเภอกะทู้ คือ เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายหาดระดับนานาชาติ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ดู
แล้วแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาท่องเที่ยวจ านวนหลายสิบล้านคน จึงถือว่าเป็นสิ่งส าคัญสูงสุดที่จะต้อง
ด าเนินการให้อ าเภอกะทู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายหาดระดับนานาชาติที่มีชายหาดที่สวยงามขึ้นชื่อระดับโลก เช่น หาด
ป่าตอง หาดกมลา โดยต้องมีการบริหารให้นักท่องเที่ยวในทุกๆ ด้าน ได้แก่ 

- ด้านความปลอดภัย นักท่องเที่ยวทุกคนที่เดนิทางมาจะให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุดในด้านการ
เดินทาง การใช้ชีวิตประจ าวันในการท่องเที่ยวและทรัพย์สินทีม่ีอยู ่

- ด้านการพักอาศัย จะต้องมีการพัฒนาและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้เกิดความ
ประทับใจ 

- ด้านอาหารการกิน ต้องมีความปลอดภัย ถูกสุขอนามัย 
- ด้านการบริการ การต้อนรับต้องสร้างความประทับใจให้ได้ อย่าให้มีการเอารัดเอาเปรียบ รวมถึง

เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องบริการนักท่องเที่ยวอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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ตารางสรปุปัญหาความต้องการของพื้นที่อ าเภอกะทู้ 
ประเด็นปัญหา/ 
ความต้องการ 

สาเหตุของปัญหา 
ความต้องการ 

พื้นที่ประสบ
ปัญหา 

แนวทางแก้ไข 

1. ปัญหาการขาดแคลนน้ า
อุปโภคและบริโภค 

- ประชาชนไม่มีน้าอุปโภค บริโภค
เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจาก
น้ าประปาไม่เพียงพอ 
- ประชาชนไม่มีที่ เก็บน้ าไว้ ใช้            
ในฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง 

- ต.กะทู้ 
- ต.กมลา 

 

 

- ขยายระบบประปา เพื่อให้ประชาชน    
ในพื้นที่มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอ 
- สร้างถังเก็บน้ าให้แก่ชุมชน 
ที่ขาดแคลนน้ า 
- จัดสร้างฝายชะลอน้ า 

2. ปัญหาเรื่องสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพื้นฐาน 

- ป ระช าช น ต้ อ งก ารค วาม
ปลอดภัยและต้องการให้มีทางเท้า
ในการเดินทางสัญจร 

ต.กะทู้ - ปรับปรุงทางเท้ าในพื้ นที่ ต าบลกะทู้         
ทุกเส้นทาง 

3. ปัญหาด้านขยะ มลภาวะ
และสิ่งแวดล้อม 

- ต้องการให้ขจัดสิ่ ง  กีดขวาง     
การไหลเวียนของน้ า 
- ต้องการให้มีการจัดเก็บขยะ      
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
- ขาดการดูแลบ ารงุรักษา ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 

- ต.กะทู้ 
- ต.ป่าตอง 

- ขุดลอกคลอง 
- จั ดหารถขยะมาบริ การประชาชน       
อย่างพอเพียง 
- รณรงค์ประชาชนให้ช่วยกันลดขยะ 
- จัดระบบการบริหารจัดเก็บขยะให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. ปัญหาเรื่องสังคม - ปัญหายาเสพติด ต้องการให้รัฐ
แก้ไขอย่างจริงจัง 
- ปัญหาหนี้นอกระบบ 
- ปั ญ ห า ค ว า ม แ ต ก แ ย ก          
ทางความคิดของคนในชุมชน 

ต.กะทู้ 
 

- จัดอบรมเยาวชนเพื่ อสร้างจิตส านึก       
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- จัดตั้ งศูนย์ป้ องกันปัญหายาเสพติด       
ในชุมชน 
- จัดตั้ งศูนย์ป้ องกันปัญหายาเสพติด       
นอกโรงเรียน 
- จัดอบรมความรู้แก่ผู้ทวงหนี้นอกระบบ 
- จัดให้มี งานประเพณี  เพื่ อสานความ
สามัคคีให้เกิดในชุมชน 

5. ปัญหาด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

- การเพิ่ มขึ้ นของประชาชนและ         
การเติบโตอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิด
ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
- ประชาชนต้องการให้ภาครัฐดูแล
ความปลอดภั ยด้ านชี วิตและ
ทรัพย์สิน 

- ต.กะทู้ 
- ต.ป่าตอง 

 

- จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกอาสาสมัคร
พิทักษ์ชุมชน 
- จัดอบรมสร้างความเข้าใจแก่ผู้น าชุมชน 
ให้มีจิตสาธารณะในการปกป้องและดูแล
ชุมชน 
- ติดตั้งระบบ CCTV ให้ครบทุกจุดสี่ยง 
- จัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติ เหตุ      
ทางถนน 

6. ปัญหาแรงงานต่างด้าว - แรงงานต่างด้าวขาดความรู้
ค วาม เข้ า ใจ ในกระบวนการ
กฎหมาย และระเบียบการ 

- ต.กะทู้ - จัดอบรมให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าว 
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ประเด็นปัญหา/ 
ความต้องการ 

สาเหตุของปัญหา 
ความต้องการ 

พื้นที่ประสบ
ปัญหา 

แนวทางแก้ไข 

7. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ - ปัญหาเศรษฐกิจโลกโลกตกต่ า
ท าให้เกิดผลกระทบนักท่องเที่ยว
ลดลง 

ต.ป่าตอง - จัดงานเทศกาลท่องเที่ยว ณ หาดป่าตอง 
- จัดอบรมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม          
เรื่องการต้อนรับดูแลนักท่องเที่ยว0 

8. ปัญหาจราจร - ปัญหาการจราจรติดขัด 
- ปั ญ ห าก ารขั บ รถที่ ฝ่ าฝื น
กฎหมาย 

ต.ป่าตอง - น าการศึกษาออกแบบเกี่ยวกับเส้นทาง
การจราจรของเขตป่าตอง 
- จัดอบรมให้ความรู้และสร้างจิตส านึก
ด้านการจราจรให้เยาวชน 
- จัดจุดจอดรถและจุดห้ ามจอด และ
ด าเนินการใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 

9. ปัญหาน้ าท่วม - ฝนตกหนัก ระบายน้ าไม่ทันท า
ให้เกิดปัญหาน้ าท่วม 
- คูคลองตื้นเขิน 

- ต.กะทู้ 
- ต.กมลา 

- ศึกษาออกแบบพัฒนาระบบการป้องกัน
น้ าท่วมการระบายน้ าให้มีคุณภาพ 
- ตรวจสอบคูระบายน้ าให้ปลอดจากสิ่งกีด
ขวาง เพื่อให้น้ าไหลสะดวกอย่างสม่ าเสมอ 
-จัดตั้งงบประมาณเพื่อขุดลอกคูคลองที่ตื้น
เขิน 

10. ปัญหาการจัดการและการ
บริหารชายหาด 

- ประชาชนต้องการให้มีการ
จัดระบบการบริหารชายหาดให้
มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชน 
- ต้ องการให้ นั กท่ องเที่ ยวได้ รับ
บริการที่ดีเสมอภาค 

- ต.กมลา - การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การสนับสนุน
กลุ่มอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
- การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ที่มา : แผนพฒันาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน (รอบปี พ.ศ. 2563) 
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บริบทที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต 
 

 3.1 บริบทสภำพแวดลอ้ม  
สภาพบริบทแวดล้อมของประเทศ ย่อมส่งผลต่อการบริหารการจัดการศึกษาในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยง

ไม่ได้ ซึ่งจากการประเมินสถานะของประเทศ โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
พบว่าโครงสร้างของประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าเป็นสังคมสูงวัยแต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ        
ของประชากรในทุกช่วงวัย  เนื่องจากประชากรวัยเด็กมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็วมีพัฒนาการไม่สมวัย            
และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง  

นอกจากนี้คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ ทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม 
แม้ว่าคนไทยจะได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน อายุ 15-59 ปี 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า มีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยผลการวิจัย   
และส ารวจต่าง ๆ พบว่า ปัญหาที่ส าคัญที่สุดคือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอรัปชั่น โดยเห็นว่า          
ต้องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วนด้านความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึง
การศึกษาขั้นพื้นฐานขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของ
กลุ่มประชากรระหว่างเขตเมืองกับชนบทและระหว่างภูมิภาค  มีปัจจัยหลักคือ ค่าครองชีพและการเดินทาง       
ไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ 10 มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุดมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มากกว่าประชากรร้อยละ 10 ที่มีความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ 19.1 เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่า
นักศึกษาในเขตชนบท ประมาณ 2.2 เท่าด้านวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้ม
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น เพราะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทาง    
มาผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น  

บริบทกำรเปลี่ยนแปลงและภำพอนำคตประเทศไทย  
1) บริบทภำยใน  

การขยายตัวของภาคการผลิตอุตสาหกรรมมีแนวโน้มสูงขึ้น  แต่ก าลังแรงงานกลับลดลง ซึ่งจะ         
เป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปี 2553 ส่งผลให้ประชากร         
วัยแรงงาน 5 คน มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน และคาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงาน
เพียง 1.7 คน แบกรับผู้สูงอายุ 1 คน การขาดแคลนแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อน
บ้าน ซึ่งจะส่งผลต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้ และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงาน
ไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นความเหลื่อมล้ า          
ในด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติน าไปสู่ความขัดแย้งของสังคม         
คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ปัญหาอาชญากรรม
และยาเสพติด การบริหารจัดการภาครัฐ รัฐต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจ
และจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน ระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ  

 
 

ส่วนที่ 3 
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2) บริบทภำยนอก  
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศและมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน        

ต่างด้าวมากขึ้น  นอกจากนี้มีความต้องการสินค้าและบริการที่ เหมาะสมกับผู้สูงอายุมากขึ้น  เป็นโอกาส             
ในการพัฒนาธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบ
ต่าง ๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้วการเปลี่ยนแปลงของบริบท
เศรษฐกิจ และสังคมโลก จากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม  4.0         
(The Fourth Industrial Revolution) ท าให้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีใหม่  ๆ เข้ามาแทนที่ก าลังคนที่ ไร้ฝีมือ       
และทักษะต่ าท าให้ทิศทางการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศทั่วโลก ได้ตั้งเป้าหมายให้ประชากรมีทักษะ 
สมรรถนะ และความสามารถเฉพาะทางในศตวรรษที่ 21 และสอดรับกับยุค 4.0 รัฐบาลไทยจึงก าหนดนโยบาย    
การปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลด้านการจัดการศึกษาต้องผลิตและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน        
ด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  (Science) เทคโนโลยี  (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) 
คณิตศาสตร์ (Mathematics) ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริง (STEM EDUCATION) และทักษะ      
ที่ จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3RS+8CS ได้แก่ Reading : อ่านออก Writing : เขียนได้ Arithmetic : 
คิดเลขเป็น Critical Thinking and Solving : ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา Creativity 
and Innovation : ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม Collaboration Teamwork and Leadership : 
ทักษะด้านความร่วมมือ  การท างานเป็นทีม  และภาวะผู้น า  Cross Cultural Understanding : ทักษะ            
ด้าน          ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ Communication Information and Media Literacy 
: ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ Computing and Media Literacy : ทักษะด้านคอมพิวเตอร์       
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Career and Learning Self-reliance : ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ 
และ Compassion : ความมีเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม จริยธรรมการเปิดเสรีอาเซียนจะเปิดโอกาสในการใช้
ปัจจัยการผลิตและแรงงานสาหรับการพัฒนา การเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้น         
ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้ งการผลิตในประเทศ       
และ     ใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์
ความเสื่อมโทรมทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งส่งผลให้เกิดภัยพิบัติ     
ทางธรรมชาติอีกด้วยการเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัว      
ของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อวิถีชีวิต ทัศนคติและความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์สัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศวาระ
การพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ.2015 ที่สหประชาชาติให้การรับรองแล้ว จะส่งผลกระทบกับการวางแนว       
ทางพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพและระบบการศึกษา       
ที่มีความเท่าเทียมทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน ฯลฯ 
 
3.2 กฎหมำย ยุทธศำสตร์ นโยบำยเอกสำรส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้น ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศ(แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ           
ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบาย       
ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาค แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษา                
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) ร่าง แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่            
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต               
(พ.ศ.2562-2565) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้ 
  1) กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)    
       คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ดังนี้  
   วิสัยทัศน์  
   “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
    ควำมมั่นคง หมายถึง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง            
ทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง เช่น ประเทศมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก ธรรมาภิบาล สังคม              
มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ          
ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
   ควำมมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้าสู่
ก ลุ่ ม ป ร ะ เท ศ ร า ย ได้ สู ง  ค ว าม เห ลื่ อ ม ล้ า ข อ งก า รพั ฒ น าล ด ล ง  ป ร ะ ช าก รมี ค ว าม อ ยู่ ดี มี สุ ข 
ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่ วถึงทุ กภาคส่วน  
มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจ  
ในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง  ๆ ทั้งในตลาดโลก         
และตลาดภายในประเทศ เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทย  
มีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้ งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน  
และการท าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง  
การพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่ เป็นเครื่องมือเครื่องจักร  
ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ควำมยั่งยืน  หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา  
และการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ  
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เป็นมิตร      
กับสิ่ งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบู รณ์  
มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ เพื่อผลประโยชน์
ส่ วน รวม  รั ฐ บ าล มี น โยบ ายที่ มุ่ งป ระ โย ชน์ ส่ วน รวม อ ย่ า งยั่ งยื น  แ ล ะ ให้ ค วาม ส าคั ญ กั บ ก ารมี  
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ส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
   โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ           
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน 
และประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  
    1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
    2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
    3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
    4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
    5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
    6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   
   ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   1. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่  ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติ                
ได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม 
และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลเพื่อเอื้ออ านวย
ประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมาย        
ที่ก าหนด 
   2. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น       
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  
    1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรี ยบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ        
ในด้านอื่น ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคม
โลกสมัยใหม่ 
    2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติ
ต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัลและการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
    3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง 
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐาน
ของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถ          
สร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนใน เวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับ
รายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
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   3. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  มีเป้าหมาย       
การพัฒนาที่ส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง  และมีคุณภาพ โดยคนไทยมี          
ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ      
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด         
ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
   4. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม มีเป้าหมายการพัฒนา         
ที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วม
ขั บ เค ลื่ อ น  โด ย ก ารส นั บ ส นุ น ก ารรวม ตั วข อ งป ระช าชน  ใน ก ารร่ วม คิ ด  ร่ วม ท า เพื่ อ ส่ วน รวม  
การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง            
ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย  ทั้งในมิติสุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ  สามารถพึ่งตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน 
และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
   5. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการด าเนินการ บนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น
ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง  3 ด้าน อันจะน าไปสู่           
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
   6. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับ
หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรม       
การท างานให้มุ่ งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ              
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ 
การท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ
เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต          
ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น 
กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็นมีความทันสมัยมีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และ น าไปสู่         
การลดความเหลื่อมล้ าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม           
ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 

   2) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
   ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติว่า เมื่อมีพระบรมราชโองการ
ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท าแผนแม่บทเพื่อบรรลุ
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เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
      แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ            
มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ด้าน                 
23 ประเด็น ดังน้ี 
    1. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง  
     1. แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง 
      2. แผนแมบ่ทประเด็นการต่างประเทศ 
    2. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
      3. แผนแมบ่ทประเด็นการพัฒนาการเกษตร 
      4. แผนแมบ่ทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

    5. แผนแมบ่ทประเด็นการท่องเที่ยว 
    6. แผนแมบ่ทประเด็นการพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
    7. แผนแมบ่ทประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั 

8. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจ 
   ขนาดกลางและขนาดย่อม 

         9. แผนแมบ่ทประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
    3. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
     10. แผนแม่บทประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
     11. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     12. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเรียนรู ้
     13. แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี   
                14. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาศักยภาพการกีฬา 
    4. ยุทธศำสตรช์ำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  
           15. แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคม 
   16. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาความเสมอภาค และสง่เสริมเศรษฐกจิฐานราก 
                         17. แผนแม่บทประเด็นการสร้างหลักประกันทางสังคม 
    5. ยุทธศำสตรช์ำติด้ำนกำรสร้ำงเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        18. แผนแม่บทประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
              19. แผนแม่บทประเด็นการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
         6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
       20.  แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 
                        21. แผนแม่บทประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                        22. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนากฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

              23. แผนแม่บทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
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  3) แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
          รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอ าณ าจั ก ร ไท ย  ม าตรา 65  ก าห น ด ให้ รั ฐ จั ด ให้ มี ยุ ท ธศ าสตร์ ช าติ  
เพื่อเป็นเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 ก าหนดให้ 
ท าการปฏิรูปประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนา  
อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน  
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจะต้องด า เนินการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องในช่วงห้าปีข้างหน้า  
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปแต่ละด้าน คือ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการ
แผ่ น ดิ น  3 ) ด้ านกฎหมาย  4 ) ด้ านกระบวน การยุ ติ ธรรม  5 ) ด้ าน เศ รษ ฐกิ จ  6 ) ด้ านท รัพ ยากร                         
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม  
10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ภาพรวมแผนการปฏิรูป
ประเทศ : สศช. มีนาคม 2561) มีประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ              
จ านวน 7 ด้าน ดังนี ้
    1. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมือง 
     การธ ารงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ที่มีความมั่นคง มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ บ้านเมือง
แ ล ะ ป ร ะ ช าช น  ส ร้ า งก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม  รู้ จั ก ย อ ม รั บ ค ว าม เห็ น ที่ แ ต ก ต่ า งกั น  พ ร รค ก า ร เมื อ ง 
ด าเนิ นกิ จกรรม โดยเปิ ด เผยและตรวจสอบได้ และพัฒ นาเป็ นสถาบั นทางการเมื องของประชาชน  
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่
ของตน  และสร้ างให้ เกิ ดการแก้ ไขปัญ หาความขัดแย้ งทางการเมื อ งโดยสันติ วิ ธี  โดยมี เป้ าหมาย 
และประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เป้าหมายที่ 1 ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอั นมี พระมหากษั ตริ ย์ ทรงเป็ นประมุ ข มี ส่ วนร่ วมในการด าเนิ นกิ จกรรมทางการเมื อง 
รวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน และ          
ให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด 
     ประเด็ นปฏิ รูปที่  1  การเสริมสร้ างวัฒ นธรรมทางการเมื อ งและการมี ส่ วน ร่ วม 
ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      พันธกิจที่  1 การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง 
      กลยุทธ์ที่  1 การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง 
      กลยุทธ์ที่ 2 จัดให้มีการให้ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง (Political Education) 
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯ          
    2. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
     เป้าหมายปรับเปลี่ยนภาครัฐ สู่การเป็น “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน” ตามยุทธศาสตร์ชาต ิ         
ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการของประชาชน อันจะส่งผลให้ภาครัฐได้รับความเชื่อถือ
ไว้วางใจจากประชาชน (Public Trust)  แผนปฏิรูประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ก าหนดประเด็นปฏิรูป
ไว้ 6 ประการ และก าหนดกลยุทธ์ แผนงาน ไว้ในแต่ละประเด็นปฏิรูป ในส่วนของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเกี่ยวข้องอยู่ 2 ประเด็นปฏิรูป 
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     ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล  
      กลยุทธ์ที่ 2 น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
       แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานและการบริหารราชการ 
       เป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐสามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย           
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน 
            กิจกรรม  : พัฒนาหรือน าระบบดิจิทัล เพื่อรองรับท างานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน
            กิจกรรม : พัฒนาหรือน าระบบดิจิทัล เพื่อรองรับงานพื้นฐานของหน่วยงาน           
เช่น งานสารบรรณ งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหารบุคคล เป็นต้น  
      กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
       แผนงานที่  1 การปรับปรุงพัฒนาการจัดท า รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล          
ของหน่วยงานภาครัฐ   
           เป้ าหมาย :  หน่วยงานภาครัฐมีการจัดท าข้อมูลส าคัญตามมาตรฐานที่ ก าหนด                  
และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกได้ 
            กิจกรรม : จัดท าชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ เป็นไป          
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
         เป้ าหมาย :  ผู้บริหารระดับสู งมีข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ส าหรับใช้                 
ในการตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดิน 
            กิจกรรม : เชื่อมโยงข้อมูลส าคัญของต้นเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐเพื่อให้
ผู้บริหารระดับสูงสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       แผนงานที่  3 สนับสนุนให้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน            
การบริการประชาชน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
       เป้าหมาย :  บุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์           
และน าเสนอข้อมูล 
             กิจกรรม : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านการบริหารจัดการข้อมูล               
การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
     ประเด็นปฏิรูปที่ 3 : โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 
      กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/ละลาย
ความเป็นนิติบุคคลของกรม 
       แผนงานที่ 1 การด าเนินการจัดท าแผนปฏริูปองค์การ 
          เป้าหมาย : ส่วนราชการมีการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ โดยมีการทบทวน 4 ด้าน ได้แก่ 
โครงสร้าง กระบวนงาน บุคลากร และกฎหมาย 
            กิจกรรม : การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 
       แผนงานที่ 2 การปฏิรูประบบราชการ (Government Reform) 
       เป้าหมาย : ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ 
            กิจกรรม : การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) 
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    3. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย 
     กฎหมายเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ให้ทันต่อการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นธรรม และขจัดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยมีเป้าหมาย 
และประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เป้าหมายที่ 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น รวมทั้งมีกลไก         
ในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 
     ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น รวมทั้งมี
กล ไก ในการท บ ท วนกฎห มาย  ที่ มี ผ ลบั งคั บ แล้ ว เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั กการ  ต ามม าตรา 77  
ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
     กิจกรรม จัดท ากฎหมายเพื่ อก าหนดหลัก เกณ ฑ์ เกี่ ยวกับการจัดท าร่างกฎหมาย  
การก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็น  
ของผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการจัดท า 
ร่างกฎหมายรวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว 
    6. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมได้ รับการรักษา ฟื้ นฟู ให้ สมบู รณ์ และยั่ งยืน 
เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองรักษาและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ           
โดยมีเป้าหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เป้าหมายที่ 1 ระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับประชาชน 
     ป ระ เด็ น ก ารป ฏิ รู ป ที่  1 เส ริ ม ส ร้ า งระบ บ บ ริห ารจั ด ก ารมลพิ ษ ที่ แ ห ล่ งก า เนิ ด 
ให้มีประสิทธิภาพ 
      กิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท รวมทั้ง
ผนวกความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 
    8. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
     การสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้ าที่ ของสื่ อบนความรับผิดชอบ 
กับการก ากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด ารงรักษาเสรีภาพ      
ของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสาร คือ เสรีภาพของประชาชน           
ตามแนวทางของประชาธิปไตย สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรม          
ของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ด ีโดยมีเป้าหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 
     เป้าหมาย  
     1. การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบ             
กั บ ก ารก ากั บ ที่ มี ค วาม ชอบ ธรรม  แล ะก าร ใช้ พื้ น ที่ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ก ารสื่ อ ส ารอย่ า งมี จ รรย าบ รรณ  
ด ารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยค วามเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสาร 
คือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย 
     2. สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ         
และปลูกฝังทัศนคติที่ด ี
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     ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
      กิจกรรม การจัดสัมมนาเรื่อง “การรู้ เท่าทันสื่อ” ในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัย 
และในสถานที่สาธารณะส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  
อย่างต่อเนื่อง      
    9. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม 
     คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ          
และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก 
ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง  โดยมี เป้าหมาย 
และประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เป้าหมาย คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น  
      ประเด็นการปฏิรูปที่  5 การมีส่ วนร่วม การเรียนรู้  การรับรู้และการส่งเสริมกิจกรรม 
ทางสังคม 
       กิจกรรมที่ 2 สร้างพลังแผ่นดิน 
    11. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการทุจริต มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน และยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐ  
โดยมีเป้าหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เป้าหมาย ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 
     ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 
     กลยุทธ์ที่ 1 เร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติ      
มิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
      กิจกรรมที่  1.9 สร้างทัศนคติ ความรู้และปลูกฝังเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ 
ให้รังเกียจการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอร์รัปช่ันต่อประเทศชาต ิ
     ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม 
     กลยุทธ์ที่  2 ให้หั วหน้าส่วนราชการ หั วหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บั งคับบัญชา  
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการ  
ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดอาญา 
      กิจกรรมที่ 2.2 ปลุกจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรมความซื่อตรง ( Integrity)  
โดยเน้นความซื่อตรงต่อหน้าที่ (ซื่อสัตย์สุจริตตามเป้าหมายอย่างดีที่สุด) และซื่อตรงต่อประชาชน 
     กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีการเฝ้าระวัง         
การทุจริตในหน่วยงาน 
      กิจกรรมที่  3.3 วางระบบการประเมินความเสี่ ยงต่อการทุ จริตประพฤติมิชอบ 
ในส่วนราชการเป็นประจ าทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาที่ก าหนด          
     กลยุทธ์ที่ 4 ท าให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจไม่พึงกระท า 
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      กิจกรรมที่ 4.3 พัฒนาแนวทางการก าหนดมาตรการควบคุมภายในที่ เหมาะสมเพื่อ 
ใช้ในองค์กรภาครัฐและเอกชนในการป้องกันการให้สินบนและการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ในทุกรูปแบบ 
 

 4) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 
   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปีซึ่งเป็น    
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐ าน     
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12            
(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ  
   1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้ เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ               
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไข  
ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ   
มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกัน อย่างสมานฉันท์  
   2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย พัฒนา
คนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์  มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบ        
ต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
รวมถึ งการสร้างคนให้ ใช้ประโยชน์และอยู่ กับสิ่ งแวดล้อมอย่างเกื้ อกูล  อนุ รักษ์  ฟื้ น ฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
   3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย        
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง     
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ า
ชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
   4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  
   5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต           
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
   6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์           
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”  
  วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ด ี        
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได้ 
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   3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง         
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง          
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
   4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน           
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน         
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ            
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับ       
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน า           
และสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง  ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 
 เป้ำหมำยรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนา          
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ด ี       
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความรับผิดชอบ
และ     ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง 
และมีความเป็นไทย 
  2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม  
  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและให้บริการ
จากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิต ร    
กับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ า            
โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่ งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่ เป็นมิตร               
กับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนา
คนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะ ทางสมอง ทักษะ          
การเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี           
มีสุขภาวะที่ ดี  มีคุณ ธรรมจริยธรรม มี ระเบียบวินัย มีจิต ส านึกที่ ดีต่อสั งคมส่วนรวมมีทั กษะความรู้                 
และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว  บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคม      
ที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนา    
ทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
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  ยุทธศำสตร์ที่  2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล  ำในสังคม  ให้ความส าคัญ               
กับการด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข 
รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อน          
และผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้นโยบาย
แรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ          
และสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพิ่มผลิต
ภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจ          
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมการพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานราก    
และการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น    
และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ า 
  ยุทธศำสตร์ที่  3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืนเน้นให้เศรษฐกิจ
เติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญ         
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศ
ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโต  
อย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถทารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม          
มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี         
และนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่ เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  การพัฒนาและยกระดับคุณภาพ          
ของก าลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนา    
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการ      
ให้สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้น  
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ประเด็นท้าทายที่ต้อง
เร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไข
ปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต  และการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส         
เป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อม          
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคั่ง        
และยั่งยืน ให้ความส าคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ        
และสังคมของประเทศ  โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิด             
และอุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียม      
การรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ        
ในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำล          
ในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็น
ปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมาย            
ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชน         
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มีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
และวางพื้นฐานเพ่ือให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579 

ยุทธศำสตร์ที่  7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนและระบบโลจิสติกส์  มุ่ งเน้นการขยาย                
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลักและส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ 
โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ การพัฒนาระบบ       
การบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทฺธิภาพ การด าเนินการสร้าง           
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการ ในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพ
เพื่อไปท าธุรกิจในต่างประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการใช้       
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะ
แวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้าง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ             
ให้ก้าวสู่เป้าหมาย  

ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ  ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์      
จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่  และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภาค        
และจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเป็น
โอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่             
และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯ 
และภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิด
พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเช่ือมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย 
 

  5) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579  
    แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทาง        
การจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค             
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะ          
ในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษา      
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม และทั่ วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญา        
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้ง
ยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ 
(Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ า
ของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท า
แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี ้
   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต      
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
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   วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง           
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
    3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี      
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 
   ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  ซึ่ งเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
    เป้ำหมำย 
     1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่ อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ             
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต ้
     3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูงพื้นที่
ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่ เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม          
กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
     4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง  ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติ ใหม่  
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
    ยุทธศำสตร์ที่  2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำง           
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
     เป้ำหมำย 
      1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน        
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน 
      3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ   
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     แนวทำงกำรพฒันำ 
      1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงาน         
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต            
และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
    ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
     เป้ำหมำย 
      1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะ      
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
      2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา    
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
      3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร         
ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
      4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน         
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
      5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
      6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษาไดม้าตรฐานระดับสากล 
      7. คร ูอาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษาได้รบัการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
    แนวทำงกำรพฒันำ 
      1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
     3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม   
ที่พึงประสงค ์
     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
     5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
     7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
    ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
     เป้ำหมำย 
      1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
      3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน        
เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
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    แนวทำงกำรพัฒนำ 
      1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
      3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 

    ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชวีิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     เป้ำหมำย 
      1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด         
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
      2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตร          
กับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
      3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต            
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     แนวทำงกำรพัฒนำ 
      1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม       
และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
      2. ส่ง เสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้ แหล่งเรียนรู ้ และสื ่อ      
การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต              
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
    เป้ำหมำย 
     1. โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน       
และสามารถตรวจสอบได ้
     2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ        
และมาตรฐานการศึกษา 
     3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ        
ของประชาชนและพื้นที ่
     4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ            
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
     5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
ก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
     1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
     2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
     4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ ยวกับระบบการเงิน เพื่ อการศึกษาที่ ส่ งผลต่อคุณ ภาพ              
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
     5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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  6) นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี)  
    นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557        
โดยได้ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                
9 นโยบาย ดังนี ้   
   นโยบำยที่  1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์  สถาบันพระมหากษัตริย์           
เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชู
สถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง      
และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิ จเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการ
ทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้
เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยาย
ผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย  
   นโยบำยที่ 2 กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ  โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้           
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตร
แบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้ าเติม
ปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ        
และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ รวมทั้ง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 
เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดนการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า         
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น   
    2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบำลให้ควำมส ำคัญต่อกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมกำรเมือง 
และควำมมั่นคงอำเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการเสริมสร้าง ศักยภาพ                
ในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และการแก้ไข
ปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ก าหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์          
การกระท าอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับ           
การป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ 
เชน่ ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบ การเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
    2.2 เร่งแก้ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่าง
จากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม          
ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่         
ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
    2.4 เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับนำนำประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศ
เป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรง        
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และทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา 
วัฒนธรรม การค้าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น   
   นโยบำยที่ 3 กำรลดควำมเหลื่อมล  ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 
    3.1 ในระยะเฉพำะหน้ ำจะเร่ งสร้ำงโอกำสอำชีพและกำรมี รำยได้ที่ มั่ น คงแก่                   
ผู้ที่เข้ำสู่ตลำดแรงงำน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน 
โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน                  
ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่ 
และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น  
       3.4 เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรม         
ที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคม ในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น  
และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ส าหรับการดูแลผู้สูงอาย ุ
    3.5 เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมที่มีควำมหลำกหลำย เนื่องจำกกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน      
โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 
   

3.6 จัดระเบียบสังคม สร้ำงมำตรฐำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐและประชำชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศ         
ไว้แล้ว 
   นโยบำยที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
  4.1 กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพ
และด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้น    
การเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ 
ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ    
  4.2 ในระยะเฉพำะหน้ำ จะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุน กำรศึกษำ                
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศกึษา และปรับปรุง  และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน
เพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชน        
และประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปอง
การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง  
   4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำชน
ทั่วไปมีโอกำสร่วมจัดกำรศึกษำที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหาร
จัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้
สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น   
  4.4 พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีความรู้และทักษะใหม่       
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร        
ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ 
ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือ
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน    
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  4.6 พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ ในการเรียนการสอน เพื่อเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  นโยบำยที่ 6 กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
   6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่ำงชำติเข้ำมำเที่ยวในประเทศไทย  โดยพิจารณามาตรการ      
ลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท าได้  และสร้าง
สิ่ งจู งใจและสิ่ งอ านวยความสะดวกที่ เกื้ อกู ลต่ อบรรยากาศกา รท่ อ งเที่ ย ว ส่ ง เสริมการท่ อ งเที่ ย ว  
ที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้ าพุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้  เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา
จากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
โดยเน้นการให้ความรู้และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การควบคุมสินค้าและบริการ        
ให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว 
   6.16 ด้ำนอุตสำหกรรม ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภำพพื นฐำน
ของประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ าโดยการพัฒนาวัตถุดิบ
และกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่ง เสริม การพัฒนานวัตกรรม        
เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปร
รูป เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี           
ขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยี     
ขั้นสูงเพ่ือปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัต ิ
   6.18 ส่งเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัลและวำงรำกฐำนของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่มขับเคลื่อนได้
อย่างจริงจังซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้  ซึ่ง                
หมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์
สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัลและการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจ
บริการอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม        
และการพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแล      
และผลักดันงานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องน้ีและจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขับเคลื่อนอย่างจริงจัง 
  นโยบำยที่ 7 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน   
   7.3 พัฒนำแรงงำนของภำคอุตสำหกรรมเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ 
แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผล           
ในทางปฏิบัติ โดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ่ม           
ที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบ การทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 
  นโยบำยที่ 8 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี  กำรวิจัย       
และพัฒนำ และนวัตกรรม 
   8.2 เร่งเสริมสร้ำงสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยง
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ระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท างานในภาคเอกชน       
และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยี  โดยความร่วมมือจากหน่วยงาน 
และสถานศึกษาภาครัฐ 
  นโยบำยที่  9 กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์         
กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน    
   9.5 เร่งรัดกำรควบคุมมลพิษทั งทำงอำกำศ ขยะ และน  ำเสีย ที่เกิดจากการผลิต และบริโภค           
เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ        
เป็นล าดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม 
ในสถานที่ก าจัดขยะในพื้นที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูป
เป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการ      
เป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วน
จากบ่อขยะชุมชน ส าหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบก ากับติดตาม
ตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจาก        
การรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุให้ความส าคัญในการจัดการอย่างครบวงจรและใช้มาตรการทางกฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด   
   นโยบำยที่  10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกัน 
ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบในภำครัฐ   
     10.1 ปรับปรุงระบบรำชกำรในด้ำนองค์กรหรือหน่วยงำนภำครัฐทั งในระดับ ประเทศ 
ภู มิ ภ ำค  และท้ องถิ่ น  ทบทวนการจั ด โครงสร้ างหน่ วยงานภาครั ฐที่ มี อ าน าจหน้ าที่ ซ้ าซ้ อนหรือ 
ลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไข
กฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตร าก าลัง       
และปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี        
การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่ เป็นศูนย์กลาง             
และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดต้นทุนด าเนินการ       
ของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ        
ไว้ในระบบราชการโดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้
สามารถด าเนินการได้ 
   10.5 ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก      
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือ
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต        
เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน   
และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน   
   10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมำยเพื่อให้ครอบคลุมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ และกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภำครัฐทุกระดับ  โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วน
แห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริต        
และประพฤติมิชอบทั้ งในด้านวินัยและคดี รวมทั้ งให้ผู้ ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือ             
ของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่ เคยเป็นปั ญหา เช่น          
การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจ   
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ของเจ้าหน้าที่  การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กร  ต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐาน        
แล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรูแ้ก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ  
 

  7) นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2558-2564)   
    นโยบายความมั่นคงแห่งชาติก าหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินการด้านความมั่นคง   
ของภาครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่  1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ        
และส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดยก าหนดกรอบความคิดหลักจากการก าหนดนโยบายได้ค านึงถึง
ค่านิยมหลักของชาต ิ12 ประการ ดังนี ้   
   วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา     
อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียน
และด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”  
   นโยบำยควำมมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรมีดังนี   
    นโยบายส าคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ. เป็นหน่วยหลัก) เกี่ยวข้อง         
ใน 3 นโยบาย ดังนี ้
     นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
     นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 2.4) ส่งเสริม     
ให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ         
และเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  
     นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3.3) เสริมสร้าง
สันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นพลังในการเข้าถึงประชาชน  
 

 8) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค มี 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง           

ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน โดยที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ เสนอโครงการเพื่อขอรับ
งบประมาณในแผนงานบูรณาการพ้ืนที่ระดับภาค ภายใต้เป้าหมายทิศทางการพฒันาภาคทั้ง 6 ภาค  

  ภาคเหนือ : ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค 
ลุ่มแม่น้ าโขง 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

  ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร : พัฒนากรุงเทพมหานครสู่มหานครทันสมัย และภาคกลางเป็นฐาน
การผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง 

  ภาคตะวันออก : ฐานเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน  
  ภาคใต้ : ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลกเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ 

ยางพาราและปาล์มน้ ามันของประเทศและเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอื่นของโลก 
  ภาคใต้ชายแดน : เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ส าคัญของประเทศ และ

เป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียและสิงคโปร์ 
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   9)  นโยบำยและจุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร  ปีงบประมำณ 2562 
  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งบริบทที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิรูปการศึกษา เพื่อน าไปก าหนดเป็นนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา โดยยึดกรอบการปฏิรูป
การศึกษา น้อมน าพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา ที่จะต้องมุ่งสร้างพื้นฐาน
ให้เด็ก เยาวชน และผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องสถาบันหลักของชาติ สร้างพื้นฐานชีวิต (อุปนิสัย) ที่เข้มแข็ง 
สร้างความรู้ ทักษะเพื่อให้มีอาชีพ มีงานท า และได้น าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ.2561-2580)            
ด้านการเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 และยึดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ก าหนดหลักการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเล็ก (ปฐมวัย) ที่ส าคัญได้ยึดวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา ภายใต้แผน
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในประเด็นส าคัญคือ1) ยกระดับคุณภาพการศึกษา 2) ลดความเหลื่อมล้ า          
ทางการศึกษา 3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  4) ปรับปรุงระบบ
การศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพ 

หลักกำร 
1. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้รับการศึกษาในระบบต่าง ๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. เด็ก เยาวชน ผู้เรียน มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่เข้มแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย) 
3. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
จุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำ 
1. ระดับก่อนอนุบำล เน้นประสานหน่วยงานอื่น ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพ       

และโภชนาการ 
2. ระดับอนุบำล เน้นความร่วมมือ รัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่และผู้ปกครอง ในการจัดศึกษาระดับ

อนุบาล โดยมีจุดเน้น 
       1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
          2.  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และสร้างกิจกรรมเสริม 

3. ระดับประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และจัดการเรียนรู้
แบบองค์รวมจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเน้น 

   1. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อการสื่อสาร และใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเรียนวิชาอื่น 
   2. เรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
   3. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์

จริง สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ  สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา      
และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

     4. เรียนรู ้Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู ้
   5. ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม 

     6. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 
     7. พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู) 

   8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
4. ระดับอำชีวศึกษำ จัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และความต้องการ

ของสังคม ทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเป็นผู้ประกอบการเอง โดยมีจุดเน้น 
      1.จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู้

จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
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  2. เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และใช้เพื่อการประกอบอาชีพ 
  3. เรียนรู ้Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู ้
  4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
5. ระดับอุดมศึกษำ เน้นการวิจัยและค้นหาแนวทางการพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้

ใหม่และมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ   
ในการแข่งขันของประเทศ โดยมีจุดเน้น 

  1. เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้      
เพื่อสร้างองค์ความรู้ และเป็นเครื่องมือในการเช่ือมโยงความรู้ทั้งในและต่างประเทศ 

  2. เรียนรู ้Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู ้
  3.  ผู้เรียนมีศักยภาพและมีองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ  สามารถสร้างนวัตกรรม     

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
กำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้นไปสู่กำรปฏิบัติ 

1. ใช้กระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู ้
2. สอดแทรกเรื่องความโปร่งใส ยุติธรรม และป้องกันการทุจริต ให้มีในทุกมิติ ทั้งการเรียนการสอน              

การนิเทศ และการบริหาร 
3. ให้องค์กรหลักน าไปก าหนดนโยบายขององค์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติขององค์กร 
4. เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกกลุ่มบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท สู่การลดความเหลื่อมล้ า

ในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกหน่วยงาน 
5. ให้ศึกษาธิการจังหวัด น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดท าแผนและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

ในการจัดการศึกษาในแต่ละจังหวัดให้เป็นรูปธรรม 
6.  ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูล (Big Data) ส าหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้และเครื่องมือในการบริหาร 
7. ให้หน่วยงานทางการศึกษา จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเชื่อมโยง ทั้งระดับการศึกษา             

ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
8. ให้ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานประสานงาน ดูแลเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ

ในทุกระดับ เพื่อให้เด็กพิเศษได้รับการพัฒนา สามารถเรียนรู้ และพึ่งพาตนเองได ้
9. ให้ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นหน่วยงานหลัก             

และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลเด็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา และการศึกษาของผู้สูงอาย ุ
10. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทและหน้าที่ตรวจราชการ 

ติดตาม ประเมินผลทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัต ิ

  10) กฎหมำยและนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ  
 1) รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560  
     ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 ได้ก าหนดการศึกษาอบรม         

โดยสรุปดังนี้  
หมวด 4 มาตรา 50 บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ  
หมวด 5 มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อน

วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล
และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย         
โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วยรัฐ 
ต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รบัการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีการเรียนรู ้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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หมวด 16 มาตรา 258 การปฏิรูปประเทศ ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ 
ให้เกิดผลดังต่อไปน้ี  

จ. ด้านการศึกษา  
(1) ให้สามารถเริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือให้เด็กเล็กได้รับ

การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
(2)  ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุน ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี ้ 
(3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต  คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู  และอาจารย์ให้ ได้               

ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ
และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู  

(4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และปรับปรุงโครงสร้าง              
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ 

   
2) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบบัที่2) พ.ศ. 2545 และ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
หมวด 1 บททั่วไป ควำมมุ่งหมำยและหลกักำร 
 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้         
อย่างมีความสุข  

มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้  (1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน                
(2)  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  (3)  การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

มาตรา 9 การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้ (1) มีเอกภาพ
ด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ (2) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา          
ทุกระดับและประเภทการศึกษา (4) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
และการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้
ในการจัดการศึกษา (6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอืน่  

หมวด 2 สิทธแิละหน้ำที่ทำงกำรศึกษำ  
มาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา      

ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือ       
มีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส  ต้องจัดให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ  ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ         
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด        
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง  การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่ ง                    
มีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น  

มาตรา 11 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับ
การศึกษาภาคบังคับตามมาตรา 17 และตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ได้รับการศึกษานอกเหนือ         
จากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพร้อมของครอบครัว  
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   มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิ       
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

11) ทิศทำงแผนพัฒนำกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.2560 –2579)  
วิสัยทัศน์ : “สร้างระบบการศึกษาที่รองรับการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต และความท้าทาย          

ที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถของคนไทย และการด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   

เป้ำหมำยกำรพัฒนำกำรศึกษำ (Target)  
1. การเข้าถึง (Access) คนไทยทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้อย่างทั่วถึง  
2. ความเท่ าเที ยม  (Equity) สถานศึกษาทุ กแห่ งให้บริการการศึกษาแก่ผู้ เรียนทุกคน               

ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม  
3. คุณ ภาพ  (Quality) ระบบการศึ กษ าที่ มี คุณ ภาพ  สามารถพัฒ นาผู้ เรี ยน ให้ บ รรลุ                 

ขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ  
4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุน   

ทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย  
5. ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง  (Relevancy) ระบบการศึกษาที่ สนองตอบและก้าวทัน           

การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
เป้ำหมำยสุดทำ้ย (Ends)  
1. ผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถเต็มตำมศักยภำพที่มีอยู่       

ในตัวตนของแต่ละบุคคล มีคุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมที่พึงประสงค์และอยู่อย่างพอเพียง มีองค์ความรู้ ที่ส าคัญ 
และทักษะการเรียนรู้ที่ เชื่อมโยงกับการทางานในศตวรรษที่  21 มีทักษะการดารงชีวิต และทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  

2. ประชำกรทุกช่วงวัยสำมำรถเข้ำถึงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
จากระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และสนองตอบความต้องการของผู้เรียน เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิต ผ่านกระบวนการศึกษาและการเรียนรู้ มีระบบการทดสอบ วัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning 
Outcome) ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้จากประสบการณ์การ
ท างาน เพื่อยกระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge based 
Economy) ที่เอื้อต่อการสร้างสังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ประชาชน
สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

3. สถำนศึกษำมีระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ ด้วยคุณภาพ        
และมาตรฐานระดับสากล สามารถให้บริการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพื้นที่ระดับประเทศ
และระดับภูมิภาคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการบริการด้านการศึกษา         
ในภูมิภาคอาเซียน (Hub for Education) และเป็นภาคเศรษฐกิจหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศและ        
ของภูมิภาคที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย  

4. ภำคกำรศึกษำมีทุนและทรัพยำกรที่เพียงพอส าหรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
จากการมีส่วนร่วมในการระดมทุนและสนองทุนเพื่อการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคมผ่านการเสียภาษีตามสิทธิ
และหน้าที่ของพลเมือง การบริจาค การระดมทุนและการร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา  
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5. ระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพ สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพ      
และขีดความสามารถ  รวมทั้ งเพิ่ มผลิตภาพของทุนมนุษย์  (productivity) ที่ ตอบสนองความต้องการ             
ของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน ภายใต้พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 (แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กันยายน 2559)       

ภำรกิจหลักของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรรองรับเป้ำหมำยสุดท้ำยของแผน 
กำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.2560-2579)  

1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบการศึกษา นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
2) เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

   4) ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมหรือจัดการศึกษาในระบบการศึกษา  นอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

12)  ทิศทำงแผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560-2564)  
     กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประชุมจัดท าร่างแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12          

พ .ศ . 2560 – 2564 เมื่ อ วันที่  21 กันยายน  2559 ได้ ก าหนดสาระส าคัญ ของแผนพัฒ นาการศึ กษา                
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  ดังนี ้ 

วิสัยทัศน ์“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คณุธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”  
  “ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นกัศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการ             
จากกระทรวงศึกษาธิการ  
  “มีความรู้คู่คณุธรรม” หมายถึง รอบรู ้รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา 
แบ่งปัน ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  “มีคุณภาพชีวิตที่ด”ี หมายถงึ มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการด ารงชีวิต    

“มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีความสามัคคีปรองดอง   
“สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก  
พันธกิจ  
1. ยกระดับคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล  
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้ำหมำยหลัก  (Extreme Goals)  
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุม้กันต่อการเปลี่ยนแปลง

และการพัฒนาประเทศในอนาคต  
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
3. คนไทยได้รบัโอกาสในเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
4. มีองค์ความรู ้เทคโนโลย ีนวัตกรรม สนบัสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
5. มีระบบบรหิารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีสว่นร่วม   

จากทุกภาคส่วน 
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ตัวชี วัดตำมเป้ำหมำยหลัก 
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500  
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จากการทดสอบระดับชาต ิ 
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม  
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
5. สัดส่วนผู้เขา้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ    

อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา  
7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท าหรือ  

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์  
9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
10. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี  
11. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อาย ุ15 – 17 ปี)  
13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศกึษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
14. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เขา้มามีส่วนร่วมในการจัด/ พฒันา/ ส่งเสริมการศึกษา  
ยุทธศำสตร์  
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน  รวมทั้ งงานวิจัยที่ สอดคล้องกับความต้องการ                

ของการพัฒนาประเทศ  
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต  
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

 

   13) แผนพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12  
(พ.ศ.2560-2564)   
      ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในระยะ 5 ปี โดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ 
    การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้ เรียนได้ รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ มี คุณภาพ  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   พันธกิจ    
    1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
    2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ          
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน   
    3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
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    เป้ำประสงค์รวม   
    1. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ   
    2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 
      ประเด็นยุทธศำสตร์   
    1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ   
    2. พัฒนาและส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร การบริการและการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ   
    3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย   
    4..ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
    5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ   
   เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์    
    1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   
    2. ผู้รับบริการมีและใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการ            
และการเรียนรู้   
    3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ   
    4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม   
    5. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

14) ทิศทำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2562 – 2565) ภำค 6  
(เดิมภำค 7) 

วิสัยทัศน์ 
ประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ตามศักยภาพ เพื่อเป็นก าลังคน   

ที่มีทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
พันธกิจ 
1. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานศึกษาธิการ

ภาคให้สามารถด าเนินบทบาทในฐานะผู้ก ากับนโยบาย แผน มาตรฐาน ติดตามประเมินผล และส่งเสริมสนับสนุน 
สถานศึกษา ตามแนวทางการบริหารจัดการที่กระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษา 

2. ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาการศึกษาภาคและแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

3. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมที่ มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน           
และจัดการศึกษา 

4. ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาของผู้ ให้บริการการศึกษา  (สถานศึกษา)        
และผู้รับบริการการศึกษา (ผู้เรียน) เพื่อสร้างกลไกการแข่งขันที่เป็นธรรมภายใต้การก ากับของรัฐ 

เป้ำประสงค์ 
1. ประชาชนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามในชีวิต 
2. ประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามศั กยภาพ    

และความสามารถ และเป็นก าลังคนที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตรงกับความต้องการ 
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ของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
3. สถานศึกษาสามารถให้บริการการศึกษาที่แสดงความรับผิดชอบต่อผู้เรียนด้วยคุณภาพ

มาตรฐานและเปิดโอกาสให้ประชากรทุกช่วงวัยสามารถศึกษาและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
4. การบริหารและการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  มีประสิทธิภาพ         

และประสิทธิผล 
 
ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ         

ความปรองดอง สมานฉันท์ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน าพระราชปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษา และโครงการ           

อันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เกี่ยวกับการศึกษา 
3. ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
4. ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกำรศึกษำ 
1. พัฒนาสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพใกล้เคียงกัน 
2. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่มให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาที่หลากหลาย สนองตอบความต้องการของผู้เรียน 

โดยเฉพาะผู้เรียนที่ด้อยโอกาส ยากจน มีปัญหาด้านการเรียนรู้ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสังคมในการจัดการศึกษา ภายใต้การก ากับของรัฐ            

ที่สร้างความเป็นธรรม 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนระบบการทดสอบ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตร  ระบบ       

การเทียบโอน การสะสมหน่วยการเรียนและประสบการณ์การท างาน เพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษา ทั้งผู้ที่อยู่      
ในวัยเรียนและผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนของครูให้สามารถพัฒนาทักษะ  ความรู้ความสามารถ            
และสมรรถนะในวิชาชีพครู เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห ์ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรผลิตและพัฒนำกำลังคนเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิภาคีให้มีคุณภาพ

มาตรฐานเทียบเคียงกับระดับสากล 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพ มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานสถาน 

ประกอบการ มาตรฐานครูผู้สอนและครูฝึกสอนในสถานประกอบการ เพื่อประกันคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร 
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 

3. ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษาในการผลิตและพัฒนากาลังคนตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญ 
และความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคนระหว่างสถานศึกษา 
สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ ในการผลิตและพัฒนากาลังคนเพ่ือสนองตอบความต้องการการพัฒนาประเทศ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 สร้ำงสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สู่การปฏิบัต ิ
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู ้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านการศึกษาและที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

ให้มีประสิทธิภาพ 
2. การจัดท าแผนที่ตั้งสถานศึกษาด้วยระบบ GIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษา 
3. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการบริหารและจัดการศึกษานิติบุคคล 

หรือสถานศึกษาพันธะสัญญาเป็นสถานศึกษาต้นแบบในการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อขยายผลไปสู่สถานศึกษาอื่น 
4. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของสานักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด และกรรมการศึกษาธิการ 

จังหวัดให้สามารถด าเนินบทบาทในฐานะผู้กากับนโยบาย แผน มาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุน และติดตามประเมินผล 
5. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างการรับรู้ของประชาชน ชุมชนและสังคม ต่อการลงทุนทางการศึกษา 

ของรัฐ และความตระหนักในการมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่าย 
6. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม เกี่ยวกับ 

แนวคิดการจัดการศึกษา 4.0 การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ 4.0 และการมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาในพื้นที่ 
7. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ที่บูรณาการเชื่อมโยง          

กับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก การติดตามประเมินผลของศึกษาธิการภาค/จังหวัด และการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

15. แผนพัฒนำจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2561 – 2565)  
  แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2561 – 2565 ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดไว้ ดังนี ้

วิสัยทัศน์   
        “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการ ในระดับมาตรฐานนานาชาติ และการพัฒนา         

ที่ยั่งยืน” (Towards an international standard hub of tourism, education, service innovation, 
and sustainable development) 

กรอบนิยำมของเป้ำหมำยกำรพัฒนำจงัหวัดภูเก็ตในชว่งปี พ.ศ.2561-2565 
ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับนำนำชำติ หมายถึง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการ

ที่ได้มาตรฐานสากล มีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก การเพิ่มขึ้นของการท่องเที่ยว
คุณภาพเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างเศรษฐกิจ สร้างงานอาชีพแก่ประชาชน รายได้ชุมชน อย่างทั่วถึง 
  ภูเก็ตเมืองแห่งกำรศึกษำระดับนำนำชำติ หมายถึง จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางระดับนานาชาติ
ในการพัฒนาคน และสังคมแห่งการเรียนรู้ มีโรงเรียนนานาชาติในระดับอนุบาล ประถม มัธยม อุดมศึกษา          
ในระดับมาตรฐานโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ การศึกษาต่อเนื่องในระดับนานาชาติ มีระบบการศึกษาระดับนานาชาติ       
ที่มีคุณภาพ มาตรฐานเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงอาเซีย นและประชาคมโลก เสริมสร้างขีด
ความสามารถประชาชนภูเก็ตในการเป็นพลเมืองของประเทศ พลเมืองอาเซียน พลเมืองของโลก ที่มีอัตลักษณ์
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อย่างเข้มแข็ง และเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ การวิจััย ในระดับโลก สามารถสร้างรายได้แก่จังหวัด              
ผ่านการศึกษาที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

นวัตกรรมกำรบริกำรในระดับนำนำชำติ หมายถึง ความสมบูรณ์ของการเป็นเมืองดิจิทัล         
การพัฒนาเมืองให้เติบโตด้วยนวัตกรรมบริการสู่ความเป็นเมืองที่มีความเจริญทั้งการพัฒนาบริการในระบบ       
การคมนาคม และโลจิสติกส์ของจังหวัดภูเก็ตที่เชื่อมโยงการเดินทาง ทั้งทางบก ทางอากาศ ทางน้ า และทาง
อากาศ เพื่อรองรับการเป็นเมืองนานาชาติ การเป็นต้นแบบของประเทศของการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การรักษาพยาบาล ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การศึกษา (Mobility and smart city) 

กำรพัฒนำที่ยั่ งยืน  หมายถึง การบริหารจัดการ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการ           
ทางการเกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด ให้มีศักยภาพที่แข่งขันได้ มีแบรนด์      
ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด พัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีความคุ้มค่า ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

     ประเดน็กำรพฒันำของจังหวัด 

1) การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และบริการมูลค่ าสูงระดับนานาชาติ 
(Value based economy and high value service) 

2) การพัฒนาเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Smart City)       
3) การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบ

เรียบร้อย (Human resource, Social development and Security Management) 

  แนวทำงกำรพัฒนำ 
1) พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงของจังหวัดสู่ศูนย์กลางเมืองการท่องเที่ยว

ระดับโลก 
2) สร้างนวัตกรรมทางการเกษตรของจังหวัดที่มีศักยภาพที่แข่งขันได้  พร้อมทั้งเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนเศรษฐกิจชุมชน บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของภูเก็ต 
3) ส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางของการศึกษาในระดับนานาชาต ิ
4) เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์รองรับ            

การท่องเที่ยว 
5) พัฒนาขีดความสามารถของจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการบริการด้านกีฬา        

แบบครบวงจรระดับนานาชาติ (International Sport Complex) 
6) พัฒนาระบบการคมนาคม และโลจิสติกส์ของจังหวัดภูเก็ตที่เชื่อมโยงการเดินทางทั้งทางบก 

ทางอากาศ ทางน้ า และทางราง เพื่อรองรับการเป็นเมืองนานาชาต ิ
7) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง ภูมิทัศน์เมือง ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ทันสมัย ระดับสากล (Smart City) 
8) พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีความยั่งยืน 
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9) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองสีเขียว และการใช้พลังงานสะอาด พลังงานขยะและพลังงาน
แสงอาทิตย์ และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

10) เสริมสร้างศักยภาพการพึ่งตนเองทางพลังงาน และความมั่นคงของทรัพยากรน้ า 
11) พัฒนาศักยภาพคนสู่สั งคมสุขภาวะและพหุสั งคม สร้างโอกาสในการเข้าถึงสิทธิ               

และสวัสดิการทางสังคมในทุกกลุ่มวัยอย่างเท่าเทียม สังคมตื่นรู้และทันการเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงอาเซียน        
และประชาคมโลก 

12) พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง มีระบบบริการที่มีคุณภาพ ทันสมัย 
และได้มาตรฐาน  

13) พัฒนาศักยภาพระบบการจัดการความสงบเรียบร้อยสู่เมืองแห่งความปลอดภัย 
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3.3 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis)เพื่อก ำหนดยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำ 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต 

สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก (SWOT Analysis) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตได้ด าเนินการวิเคราะห์และประเมินสถานภาพด้านการศึกษาของจังหวัด

ภูเก็ต โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง สรุปผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
สภำพแวดล้อมภำยใน 
จุดแข็ง(Strength : S)  
S1: มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษาสามารถให้บริการการศึกษา

ประชากรวัยเรียน (เด็กปกติ พิการ ด้อยโอกาส) ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมครอบคลุมทุกพื้นที่ 
S2: มีสถานศึกษาที่มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน และมีศักยภาพ ผลิตผู้ เรียนที่มีคุณภาพ           

ได้มาตรฐานเป็นแบบอย่าง เป็นที่ยอมรับ  
S3: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมระดับจังหวัดทุกระดับ          

ในวิชาหลักทั้ง 5 กลุ่มสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
S4: ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
S5: มีการบริหารจัดการในรูปแบบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทั่วถึง  
S6: ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ เกิดความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
W1 : สถานศึกษาขาดครูที่มีความเช่ียวชาญการสอนในสาขาวิชาที่ต้องการความเป็นเลิศ หรือสาขาเฉพาะ

ทางท าให้ผลการจัดการศึกษาไม่ได้คุณภาพ ไม่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและความสนใจของผู้เรียน 
W2 : ครูมีภาระนอกเหนือจากการสอนมากท าให้จัดการเรียนการสอนไม่เต็มที ่
W3 : ผู้บริหารและครูผู้สอน ย้ายบ่อยส่งผลให้การจัดการศึกษาไม่ต่อเนื่อง 
W4 : การนิเทศ ติดตามและประเมินผลตลอดจนการน าผลไปใช้ยังขาดความต่อเนื่อง 
W5 : การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการศึกษายังไม่เต็มศักยภาพเนื่องจากยังขาดความพร้อม         

ด้านสถานที่  อุปกรณ์ และบุคลากร ฯลฯ 
W6 : การจัดการศึกษายังไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น 
W7 : ขาดการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและจ าเป็น ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  
W8 : การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ไม่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
W9 : แผนการบริหารการจัดการศึกษาระยะยาวขาดความชัดเจน 
W10 :  ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารจัดการยังไม่สมบูรณ ์
W11 : การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษา/หน่วยงาน ยังมีน้อย 
สภำพแวดล้อมภำยนอก 
โอกำส(Opportunities : O) 
O1: พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติก าหนดให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ           

และตามอัธยาศัย ส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน 
O2: นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.และจังหวัด เอื้อต่อการจัดการศึกษาสู่สากล            

และจบการศึกษาแล้วมีงานท า 
O3: จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ ส่งผลให้ทุกภาคส่วนมีศักยภาพสนับสนุนทางด้านการจัดการศึกษา 
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O4: การเข้าสู่อาเซียนท าใหก้ารจัดการศึกษามีความหลากหลายมากขึ้น  
O5: รัฐบาลก าหนดให้จังหวัดภูเก็ตเป็น Smart City 
O6: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนบัสนุน และมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษา 
O7: มีแผนยุทธศาสตร์พัฒนา สถานศึกษาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดภูเก็ต             

และกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
O8: มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมการบริการ

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
O9: มีเอกลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรมและ แหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 
O10: มีภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาเป็นเครือข่ายจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี 
O11: สถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ต มีความต้องการก าลังคนสูง 
O12: ผู้ปกครองที่มีความพร้อมสูงให้ความร่วมมือส่งเสริมการศึกษาของบุตรหลาน 
O13: มีสถานศึกษานานาชาติและสถาบันสอนภาษานานาชาติหลายแห่งต้ังอยู่ทุกอ าเภอในจังหวัด 

อุปสรรค/ข้อจ ำกัด (Threats : T) 
 

T1 : นโยบายด้านการศึกษาขาดความต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการศึกษา 
T2 : ภารกิจและงานเร่งด่วน ท าให้สถานศึกษาไม่สามารถบริหารจัดการตามแผนที่ก าหนดไว้ได้ 
T3 : การกระจายอ านาจในการบริหารจัดการด้านงบประมาณยังอยู่ในส่วนกลาง ส่งผลให้ไม่สามารถ

ก าหนดแผนงาน/โครงการได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ 
T4 : ระบบบริหารจัดการขาดการกระจายอ านาจ อย่างแท้จริง ท าให้ขาดอิสระในการบริหารและตัดสินใจ 
T5 : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่สอดคล้องกับแผนงานโครงการที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ 
T6  : คุณภาพสถานศึกษาไม่เท่าเทียมส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง          

ในเมือง มากกว่าในเขตพื้นที่บริการ 
T7  : อัตราการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครองนักเรียนส่งผลต่อการย้ายที่เรียน การออกกลางคัน       

และการบริหารจัดการของโรงเรียน คุณภาพผู้เรียน 
T8  : ปัญหาครอบครัวและสภาพแวดล้อม ส่งผลถึงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของผู้เรียน     
T9  : ผู้ปกครองมีค่านิยมให้บุตรหลานเรียนต่อสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ 
T10  : ระบบการผลิต การคัดเลือกและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้เน้นจิตวิญญาณของความเป็นครู 

          T11 : ขาดผู้เช่ียวชาญในการคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่อง 

 

ภัยคุกคำม (Threats)  
1. นโยบายการศึกษาระดับกระทรวงมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทาให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเน่ือง  
2. งบประมาณแผ่นดินมีจ านวนจ ากัดส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการงบประมาณของส านักงาน 

ศึกษาธิการจังหวัด  
3. กระแสวัฒนธรรมข้ามชาติ มีผลกระทบต่อการปลูกฝัง และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

หลักของคนไทย 12 ประการ  
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4. การสื่อสารผ่านช่องทาง Social media ที่รวดเร็วส่งผลให้ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวกับยาเสพติด ปัญหา
ทางเพศ และอบายมุขได้แพร่กระจายสู่สถานศึกษาได้ง่ายขึ้น ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้เรียน  

5. ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด ส่งผลให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา      
ในจังหวัดมีปัญหา ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร ท าให้การขับเคลื่อนการบูรณาการด้านศึกษาไม่ชัดเจน 

6. ปัญหายาเสพติด มีผลกระทบต่อความมั่นคง คุณภาพชีวิต และคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่  
7. กระบวนการการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายระดับชาติ บางส่วนล่าช้า ไม่ครบถ้วน ไม่สอดคล้อง          

กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นข้อจ ากัดในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาเอกชน           
กับภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยกลไกประชารัฐ  

8. ความเหลื่อมล้าและช่องว่างระหว่างรายได้ของกลุ่มประชาชน  มีผลต่อโอกาสเข้าถึงการบริการ            
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพแตกต่างกัน  
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สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
 (พ.ศ.2562 – 2565) 

  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยบริบท

สภาพแวดล้อม กฎหมาย ยุทธศาสตร์ นโยบาย เอกสารส าคัญที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด โครงสร้างอ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ผลการด าเนินงาน และผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มาก าหนดเป็นสาระส าคัญ              
ของแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2562-2565) 

จังหวัดภูเก็ต มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนภูเก็ตได้เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งนี้ มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้คนภูเก็ตทุกกลุ่มทุกวัยมีคุณภาพ          
มีความพร้อมทั้งทางร่างกายจิตใจสติปัญญามีจิตส านึกของความเป็นไทยมีความเป็นพลเมืองที่ดีตระห นัก        
และรู้คุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนอง         
ต่อทิศทางการพัฒนาจังหวัดและประเทศ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562 –2565 จังหวัดภูเก็ตขึ้น        
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี ้
 
4.1 วิสัยทัศน์  
 
 
 

4.2 พันธกิจ  
 พันธกิจเป็นกรอบ และแนวทางในการด าเนินงานตามหน้าที่ และตามวิสัยทัศน์ที่ไดก าหนดไวซึ่งประกอบ  
ดวยพันธกิจ ดังนี ้

1.ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษาจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สัมมาชีพ   

2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงาน สถานศึกษาพัฒนา ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล   

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ใน        

การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และโอกาสทางการศึกษากับทุกภาคส่วนทั้งในประเทศ และระดับ

นานาชาต ิ
 
 

“ภูเก็ตเปน็สังคมแห่งการเรยีนรู้สูส่ัมมาชีพระดับมาตรฐานสากล 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง” 

 

 ส่วนที่  4 
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4.3 เป้าประสงค์รวม   
เป้าประสงค์รวม เป็นผลลัพธ์ ของการด าเนินงานตามพันธกิจ และขยายวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น        

เป็นผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวังจะให้เกิดการบรรลุผลในอนาคต ประกอบด้วย  
1. หน่วยงาน สถานศึกษา น าแนวคิดและอัตลักษณ์ “ตงห่อ”มาปลูกฝังผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

และมีคุณลักษณะตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 
2 ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สัมมาชีพ 
3. ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานสากล 
4 หน่วยงานและสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ เทคโนโลยี ตามแนวคิด ภูเก็ต Smart City และสภาพแวดล้อม 

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
6. หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพ่ือใช้ในการบริหาร 

จัดการและการจัดการเรียนรู ้
7. หน่วยงาน สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัยสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 
8.  หน่วยงานและสถานศึกษา มีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา 

4.4 ประเด็นยุทธศาสตร์   
 ยุทธศาสตร์เป็นประเด็นส าคัญหรือวาระการพัฒนาตามพันธกิจ ที่จะอาศัยการขับเคลื่อนด้วยวิธีการ            
ทางยุทธศาสตร์ให้มีการพัฒนาที่บังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่าง โดดเดน และก้าวกระโดด ประกอบด้วย                
5 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1. ยกระดับสถานศึกษา พัฒนาระบบบริหารการจัดการให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการ                   
ของบริบทเชิงพื้นที ่

2. พัฒนาผู้บรหิาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
3. น้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาบูรณาการในการจัดการศึกษาภายใต้แนวคิด โรงเรียน 

คุณธรรม โรงเรียนประชารัฐ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 5. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยใช้ความร่วมมือจากเครือข่าย 
 
4.5 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์เป็นผลลัพธ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นผลสัมฤทธิท์ี่มุ่งหวังจะให้ เกิดการบรรลุผล
ในอนาคต ประกอบด้วยเป้าประสงค์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
1. ยกระดับสถานศึกษา พัฒนาระบบบริหาร 
การจัดการให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับ 
ความต้องการของบรบิทเชิงพื้นที ่

 

1.1 หน่วยงาน สถานศึกษา น าแนวคิดและอัตลักษณ์  
“ตงห่อ”  ปลูกฝังผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ 
มีคุณลักษณะตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 

21.  ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สัมมาชีพ 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
2. พัฒนาผู้บรหิาร ครู อาจารย์ และบุคลากร 
ทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

2.1 ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสากล 

3. น้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
มาบูรณาการในการจัดการศกึษาภายใต้แนวคิด  
โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนประชารัฐ 

3.1 หน่วยงานและสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้าง 
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.2. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ เทคโนโลยี  
ตามแนวคิด ภูเก็ต Smart City และสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.3 หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมน าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพ่ือใช้ในการบริหาร 
จัดการและการจัดการเรียนรู ้

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

4.1 หน่วยงาน สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษา 
ที่ทันสมัย สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 

5. สร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางการศึกษา โดยใช้ความร่วมมือจากเครือข่าย 

5.1 หน่วยงานและสถานศึกษา มีเครือข่ายความร่วมมือ 
เพื่อสร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา 

 
4.6 กลยุทธ์การพัฒนาตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 
 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
1. ยกระดับสถานศึกษา พัฒนา 
ระบบบริหารการจัดการ  
ให้มีคุณภาพและสอดคล้อง 
กับความต้องการของบริบท 
เชิงพื้นที่ 

 

1. หน่วยงาน สถานศึกษา น าแนวคิด 
และอัตลักษณ์ “ตงห่อ”  ปลูกฝังผู้เรียน  
มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะ 
ตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 
2 ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการ 
ศึกษาเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สู่สัมมาชีพ 
 

1. เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ และพฒันานวัตกรรม
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
2. ปลูกฝังผู้เรยีนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
3. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือให้เกิด
สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่สัมมาชีพ  
 

2. พัฒนาผู้บรหิาร ครู อาจารย์  
และบุคลากรทางการศึกษา 
สู่มาตรฐานสากล 

2.1 ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากร 
ทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ  
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสากล 

1. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู อาจารย์   
และบุคลากรทางการศึกษาตาม 
มาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือให้สามารถพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
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ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
3. น้อมน าหลกัปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาบูรณาการในการจัดการศึกษา 
ภายใต้แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม  
โรงเรียนประชารัฐ 

3.1 หน่วยงานและสถานศึกษา 
มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างจิตส านึก 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
3.2. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ  
เทคโนโลยตีามแนวคิด ภูเก็ต Smart City  
และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 
3.3 หน่วยงานและสถานศึกษา  
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาบูรณาการ เพื่อใช้ในการบริหาร 
จัดการและการจัดการเรียนรู ้

1. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกใน       
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามวิถี
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4.ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

4.1 หน่วยงาน สถานศึกษามรีะบบบริหาร 
จัดการศึกษาที่ทันสมัย สอดคล้อง 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

5. สร้างโอกาสและความ 
เสมอภาคทางการศึกษา  
โดยใช้ความร่วมมือจาก
เครือข่าย 

5.1 หน่วยงานและสถานศึกษา มีเครือข่าย 
ความร่วมมือเพื่อสร้างความเสมอภาค 
และโอกาสทางการศึกษา 

1. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือ 
ในการจัดการศึกษากับทุกภาคส่วน 
2. สร้างความเสมอภาคและโอกาส 
ทางการศึกษา 
 

 
4.7 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 เพื่อให้ทิศทางยุทธศาสตร์ถูกแปลงสู่การปฏิบัติจึงได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบด้วย
ระบบวัดผลทางยุทธศาสตร์คือ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เพื่อวัดความก้าวหน้าของการด าเนินงานและ
สถานการณ์บรรลุผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของการด าเนินและระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์คือกลยุทธ์ 
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์ และโครงการ เพื่อการขับเคลื่อนระบบการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามที่มุ่งหวังทั้งนี้ไดก้ าหนดระบบวัดผลทางยุทธศาสตร์และระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์ไว ้ดังนี ้
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับสถานศึกษา พัฒนาระบบบริหารการจัดการให้มีคุณภาพและสอดคล้อง                
กับความต้องการของบริบทเชิงพ้ืนที่ 
 
เป้าประสงค์   1. หน่วยงาน สถานศึกษา น าแนวคิดและอัตลักษณ์ “ตงห่อ” 
            ปลูกฝังผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 

        2. ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สัมมาชีพ 
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ตัวชี้วัด/ค่าเปา้หมาย 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
1.ร้อยละของประชากรได้รับโอกาส 
ทางการศึกษาในการสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้สู่สัมมาชีพ  
ภูเก็ต Smart city 

n/a n/a 80 85 90 95 

2. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา 
มีการปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม ตามแนว
พระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 และ
ตามแนวคิดอัตลักษณ์คนภูเกต็ “ต่งห่อ” 
 

n/a n/a 80 85 90 95 

กลยุทธ์  
1. เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
2. ปลูกฝังผู้เรยีนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
3. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือให้เกดิสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่สัมมาชีพ  
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2    พฒันาผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์  ผู้บริหาร คร ูอาจารย์ และบคุลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียน 

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัด/คา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
ร้อยละผู้บริหาร ครู อาจารยแ์ละบุคลากร 
ทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา 
ให้สอดคล้องกบัความต้องการ 
จัดการศึกษาและมีคุณภาพตามเกณฑ์ 
มาตรฐานสากล 

 

n/a n/a 80 85 90 95 

 
กลยุทธ์   พัฒนาศักยภาพผูบ้ริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้สามารถ 
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการศึกษาภายใต้ 
แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนประชารัฐ 

เป้าประสงค์     
3.1  หน่วยงานและสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
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สิ่งแวดล้อม 
3.2. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีตามแนวคิด ภูเก็ต Smart City และสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.3  หน่วยงานและสถานศึกษา นอ้มน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพ่ือใช้ในการบริหาร 
จัดการและการจัดการเรียนรู ้
3.4  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด/ค่าเปา้หมาย 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
1.ร้อยละของหน่วยงาน สถานศึกษามีระบบ
การบริหารจัดการเทคโนโลยีและ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

n/a n/a 80 85 90 95 

2.ร้อยละของหน่วยงาน สถานศึกษา  
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาบูรณาการในการ 
จัดการเรียนรู้และการด ารงชีวิต 

n/a n/a 80 85 90 95 

 
กลยุทธ์ที่  1. ส่งเสริมการสรา้งจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
             3. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

   4. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4  พฒันาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 

เป้าประสงค์  หน่วยงาน สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัยสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล  

ตัวชี้วัด/ค่าเปา้หมาย 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
1. ร้อยละของหน่วยงาน สถานศึกษา  
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาบูรณาการเพื่อใช้บริหาร 
จัดการศึกษา 

n/a n/a 80 85 90 95 

2. ร้อยละของหน่วยงาน สถานศึกษา  
มีการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 

n/a n/a 80 85 90 95 

 
กลยุทธ์   1. พฒันาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 

  2. ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยใช้ความร่วมมือจากเครือข่าย 

เป้าประสงค์  หน่วยงานและสถานศกึษา มเีครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา 

ตัวชี้วัด/ค่าเปา้หมาย 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
1.ร้อยละของเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วม ใน
การสร้างความเสมอภาคและโอกาส 
ทางการศึกษา 

n/a n/a 80 85 90 95 

2.ร้อยละของหน่วยงานสถานศึกษา 
มีการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 

 

n/a n/a 80 85 90 95 

 
กลยุทธ์ที่  1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษากับทุกภาคส่วน 
             2. สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา 
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โครงการ/กจิกรรม และงบประมาณ 

 

ล ำดับ โครงกำร งบประมำณป ี 2563 หน่วยงำนรบัผิดชอบ 

งบประมาณประจ า 

1 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 1,000,000 ศธจ.ภูเก็ต 

2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 9,000,000 ศธจ.ภูเก็ต 

รวม 10,000,000  

 
 แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

จังหวัดภูเก็ต  
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจา่ยประจ าปี)  

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยด าเนนิงาน 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยกระดับสถานศกึษา พัฒนาระบบบริหารการจัดการให้มคีุณภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการของบริบทเชิงพื้นที ่
1 โครงการเปิดโลกการเรียนรู้สัมมาชีพเพ่ือการมีงานท า 

ตามบริบทภูมิสังคมของจังหวัดภูเก็ต 
1,404,100 ส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดภูเก็ต 

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูเก็ต 
 

1,600,000 
 

โรงเรียน 
บ้านบางทอง 

3. โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา       
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 

13,500,000 
 
 
 

โรงเรียน 
ภูเก็ตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 ส่วนที ่5 

4 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยด าเนนิงาน 

4. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในจังหวัดภูเก็ตตามกรอบ
อ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป(CEFR) 

1,600,000 
 

โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

5. โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางทะเล 258,300 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 

6. โครงการพัฒนาสินค้า OTOP สู่ตลาดออนไลน ์
 

117,200 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 

7. โครงการศูนย์กลางการจัดการศึกษาช่างอากาศยานนานาชาติ 
จังหวัดภูเก็ต 

28,000,000 
 
 

วิทยาลัยเทคนคิถลาง 

8. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มไมซ ์จังหวัดภูเก็ต  12,183,000 มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต 

9. ศูนย์พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์อาชีพภาคใต้ 
 

30,000,000 
 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต 

10. โครงการพัฒนาสนับสนนุการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
( Phuket Gastronomy Academy) 

11,235,800 
 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต 

11. โครงการศูนย์กลางการจัดการศึกษานานาชาติจังหวัดภูเก็ต  106,200,000 มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต 

12. โครงการสร้างเยาวชน "คนตงห่อ" เมืองภูเก็ต  
เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 

6,242,650 
 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

13. โครงการดนตรีเพื่อการสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี        
และการท่องเที่ยวภูเก็ต 

6,301,000 
 
 

โรงเรียนเมืองถลาง 

14. พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ(ONET)  
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.ภูเก็ต 

1,384,400 
   

โรงเรียนเมืองถลาง 

15. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเด็กพิการ 
 

793,800 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดภูเก็ต 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยด าเนนิงาน 

16. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพเิศษ 
และเด็กด้อยโอกาส 

5,000,000 ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ า
จังหวัดภูเก็ต 

17. โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
 

9,327,000 
 
 

วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต 

18. โครงการ SMART Education in the 21ST Century 45,594,000 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎภูเก็ต 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
 
19. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและงานวิจัยสู่ไทยแลนด์ 4.0 

 
500,000 

 
วิทยาลัย 
เทคนิคถลาง 

20. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
เป็นสื่อส าหรับครูระดบัปฐมวัยและประถมศกึษา 

3,860,520 
 
 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎภูเก็ต 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการศึกษา    
ภายใต้แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนประชารัฐ 
 
21. โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2,356,160 

 
 

วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 
 
22. นิเทศและพัฒนาระบบบริหารจัดการในโรงเรียนเพื่อส่งเสริม

คุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต 
907,100 

 
 

ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต 

23. โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ  
และธรรมาภิบาล ในหน่วยงานการศึกษา 
 

1,471,145  
 
 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยด าเนนิงาน 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยใช้ความร่วมมือจากเครือข่าย 
 
24. โครงการการสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาเชื่อมโยง         

ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา 
 

161,000 
 
 

วิทยาลัย 
สารพัดช่างภูเก็ต 

25. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัด
ภูเก็ตทุกกลุ่มทุกช่วงวัย 
 

3,700,000  
 
 

ศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียน 
จังหวัดภูเก็ต 

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 293,697,175  
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ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
แผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดภูเก็ต  

(ฉบับจดัท าค าของบประมาณรายจา่ยประจ าปี) 
 

ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการด้านการศึกษา ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต            
สู่การปฏิบัติหรือการน าแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และบังเกิดผลส าเร็จตามเปาหมายจะตอง
ด าเนินการ ดังนี้  

1. การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกระดับในการจัดท าแผน  
2. การจัดท าแผนภายใตบริบทและสภาพที่แทจริงในพื้นที่  โดยสอดคลองเชื่อมโยง                

กับนโยบายและกรอบแนวทางการพัฒนาของตนสังกัด  
3. เผยแพรแผน กรอบแนวทางการพัฒนาใหผูเกี่ยวของมีความรู ความเขาใจ เพื่อขับเคลื่อน

การด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  
4. จัดสรรปจจัยน าเขาหรือทรัพยากรอยางเพียงพอ เหมาะสม และจัดใหมีผูรับผิดชอบ        

การด าเนินงานอยอูยา่งชัดเจน 
        5. สรางกลไกหรือจัดระบบการก ากับติดตาม และประเมินผล โดย 
  - แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างานในการก ากับ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  
   - การสรางเครื่องมือการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ  

- ก าหนดปฏิทินการก ากับ ติดตาม ประเมินผล  
 - การก ากับ ติดตามการด าเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง  
 - การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานจะตองสรางกลไกการก ากับ ติดตาม 

    - จัดท ารายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เสนอ กศจ.   
   ในการติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของจังหวัดภูเก็ต (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ก าหนดให้หน่วยงานทางการศึกษาด าเนินการ  
ใน 2 ลักษณะ คือ 
 

   1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการ
ด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งก าหนดให้มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ เสนอ กศจ.      
   2. การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นการประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุด       
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายของโครงการ                
ที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
   2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ เพื่อใช้เป็น
กรอบในการประเมินผล 
 
 
 

ส่วนที่ 6 
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      2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
    - เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดท าขึ้น เพื่อเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน เมื่อสิ้นสุด
การด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
    - รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน 

  2.3 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จังหวัดภูเก็ต (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติราชการฯ โดยด าเนินการจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
 



 

 

 

 

 

 

 

แผนผังความเชื่อมโยงแผน ๓ ระดบั ของประเทศ สู่แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดภูเกต็ 

 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕80) 

๑. ความมั่นคง ๒. การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

๓. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

๔. การสร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสังคม 

๕. การสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 

ต่อส่ิงแวดล้อม 

๖. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(23 ประเด็นพัฒนา) 
“คณะกรรมการยุทธ์ศาสตร์ชาติ 

พ.ย.61” 

1.1 ประเด็นความม่ันคง 
1.2 ประเด็นการต่างประเทศ 

2.1 ประเด็นการพัฒนาการเกษตร 
2.2 ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการ 
แห่งอนาคต 
2.3 ประเด็นการท่องเทีย่ว 
2.4 ประเด็นการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ 
2.5 ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน  
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
2.6 ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบน
พื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
2.7 ประเด็นเขตพัฒนาพเิศษภาค
ตะวันออก 
2.8 ประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

3.1 ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม 
3.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน 
ตลอดช่วงชีวิต 
3.3 ประเด็นการพฒันาการเรียนรู ้
3.4 ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทย 
มีสุขภาวะที่ดี 
3.5 ประเด็นการพฒันาศักยภาพการกีฬา 
 

4.1 ประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคม 
4.2 ประเด็นการพัฒนาความเสมอภาค 
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
4.3 ประเด็นการสรา้งหลักประกันทางสังคม 

5.1 ประเด็นการสร้างการเติบโตอยา่งยั่งยืน 
5.2 ประเด็นการบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ 

6.1 ประเด็นการพัฒนาการบริการ
ประชาชนและการพัฒนาประสิทธภิาพ
ภาครัฐ 
6.2 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
6.3 ประเด็นการพฒันากฎหมาย 
และการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

ระดับ ๑ 

 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

(เกี่ยวข้องกับ สป.) 

5. การเสริมสรา้งความม่ันคงแห่งชาติเพือ่ 
การพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคงและยั่งยืน 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
ทุนมนุษย์ 
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
7. การพัฒนาโครงการพื้นฐานและ 
ระบบโลจิสติกส์ 
8. การพัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
วิจัย และนวัตกรรม 
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ระดับ ๒ 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
ทุนมนุษย์ 
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
ทุนมนุษย์ 
2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้้าในสังคม 
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

4. การเติบโตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 
7. การพัฒนาโครงการพื้นฐาน 
 (พลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

6. การบริหารจัดการในภาครัฐการปอ้งกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ย.1หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

 
แผนการปฏิรูปประเทศ  

(11 ด้าน) 
 

1.ด้านการเมือง 
4.ด้านกระบวนการยุติธรรม 
6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ 
11.ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 

2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
3.ด้านกฎหมาย  5.ด้านเศรษฐกิจ 
6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.ด้านสาธารณสุข 
8.ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ 
9.ด้านสังคม 10.ด้านพลังงาน 
 

1.ด้านการเมือง 
4.ด้านกระบวนการยุติธรรม 
7.ด้านสาธารณสุข 8.ด้านสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยสีารสนเทศ .9.ด้านสังคม  
11.ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.ด้านกฎหมาย 
4.ด้านกระบวนการยุติธรรม 
5.ด้านเศรษฐกิจ  
7.ด้านสาธารณสุข 
9.ด้านสังคม 
 

 
 

 

6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9.ด้านสังคม 
10.ด้านพลังงาน 

1.ด้านการเมือง 2.ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน 3.ด้านกฎหมาย 4.ด้าน
กระบวนการยุติธรรม 5.ด้านเศรษฐกิจ                        
6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
7.ด้านสาธารณสุข 8.ด้านสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 9.ด้านสังคม  
  
 
 
 

5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล      
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ย.4 ส่งเสริมการมีสว่นร่วมจากทุกภาคส่วน 
ในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ย.4 ส่งเสริมการมีสว่นร่วมจากทุกภาคส่วน 
ในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและ       
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ย.1หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
การศึกษาส้านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ฉบับที่ 12  
(พ.ศ.2560 - 2564) 

ระดับ ๓ 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
(พ.ศ.2562-2565) 

4.ย  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

ย.1 ยกระดับสถานศึกษา พัฒนาระบบ
บริหารการจัดการให้มีคุณภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการของบริบทเชิงพื้นที ่
 

ย.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์ และ 
บุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

5.ย  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาโดยใช้ความร่วมมือจากเครือข่าย 

4.ย  พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

3.ย  น้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาบูรณาการในการจัดการศึกษา 
ภายใต้แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 
โรงเรียนประชารัฐ 

2. พัฒนาและส่งเสริมการน้าระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบรหิาร การ
บริการและการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ.2560 - 2564) 

ย 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวน 
การเรียนการสอน การวัดประเมินผล 
ย.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนรว่มในการจัด
การศึกษา 
 
 

ย.3 ผลิตและพัฒนาก้าลังคน รวมทั้ง
งานวิจัยที่สอดคลอ้งกับความต้องการ 
ของการพัฒนาประเทศ 

ย. 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย ์
และบุคลากรทางการศึกษา  
ย. 5 ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การศึกษา 
 
 

ย. 4 ขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการทาง
การศึกษา และการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
ตลอดชีวิต 
ย. 5 ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การศึกษา 
 
 
 
 

ย 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวน 
การเรียนการสอน การวัดประเมินผล 
 
 

ย. 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคสว่นมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 



1. ยกระดับสถานศึกษา พัฒนาระบบบริหารการจัดการ 
 ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความตอ้งการ 
ของบริบทเชิงพื้นที่ 
 

1.ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน 
สถานศึกษาจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้ เรียน ให้ ใฝ่รู้  ใฝ่ เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้สู่สัมมาชีพ   
 

   

 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

  

 

1 หน่วยงาน สถานศึกษา 
 น าแนวคิดและอัตลักษณ ์
 “ต่งห่อ” ปลูกฝังผู้เรียน        
มีคุณธรรม จริยธรรมและ 
มีคุณลักษณะตามพระบรม 
ราโชบาย รัชกาลที่10 
 

2 ทุกภาคสว่น มีส่วนรว่ม 
ในการจัดการศึกษาเพื่อ 
สร้างสังคมแห่งการ 
เรียนรู้สู่สัมมาชีพ 
 

5. สถานศึกษามีระบบการ 
บริหารจัดการ เทคโนโลย ี
ตามแนวคิดภูเก็ต  
Smart City 
และสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
ตลอดชีวิต 
 

“ภูเก็ตเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สัมมาชีพระดับมาตรฐานสากล   โดยยึดหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

5. สร้างโอกาสและความ 
เสมอภาคทางการศึกษา  
โดยใช้ความร่วมมอืจาก 
เครือข่าย 
  

3. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ 
ในการจัดการศึกษาภายใต้แนวคิด โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนประชารัฐ 
 

4. พัฒนาระบบบริหาร 
จัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

2. พัฒนาผู้บริหาร ครู  
อาจารย์และบุคลากร 
ทางการศึกษา 
สู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์รวม 

วิสัยทัศน ์

3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  

8.หน่วยงานและ 
สถานศึกษามีเครือข่าย 
ความร่วมมือเพื่อสรา้ง 
ความเสมอภาคและ 
โอกาสทางการศึกษา 
 

4 หน่วยงานและ 
สถานศึกษามกีารส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนสร้างจิตส านึก 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ตัวชี้วัด 

4.ส่งเสรมิสนับสนุนให้หน่วยงาน 
สถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้
ในการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ 
 

2.ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงาน  
สถานศึกษาพัฒนา ผู้บริหาร ครูอาจารย ์
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้มี 
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

1. ร้อยละของประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษา 
ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สัมมาชีพ  
ภูเก็ต Smart City 
2. ร้อยละของหนว่ยงานและสถานศึกษามีการปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม ตามแนวพระบรมราโชบาย 
รัชกาลที่ 10 และตามแนวคิดอัตลกัษณ์คนภูเก็ต“ต่งห่อ” 
 
 
 
 

 
 
 

1.ร้อยละผู้บริหาร ครู อาจารย์และ 
บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา 
ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
จัดการศึกษาและมีคุณภาพตามเกณฑ ์
มาตรฐานสากล 

1.ร้อยละของหน่วยงานสถานศึกษา 
มีระบบการบริหารจัดการเทคโนโลย ี
และสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 
2.ร้อยละของหน่วยงาน สถานศึกษา  
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาบูรณาการในการ 
จัดการเรียนรู้และการด ารงชีวิต 

1 ร้อยละของเครือข่าย     
ที่เข้ามามีส่วนร่วม ในการสร้าง 
ความเสมอภาคและโอกาส 
ทางการศึกษา 
2.ร้อยละของหน่วยงาน 
สถานศึกษามกีารพัฒนา 
การจัดการศึกษาเดก็ปฐมวยั 
 

5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ 
หน่วยงาน สถานศึกษาพัฒนา 
ระบบบริหารจัดการศึกษา 
โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 
 

6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ  
และโอกาสทางการศึกษากบั    
ทุกภาคส่วนทั้งในประเทศ  
และระดับนานาชาต ิ
 

3. ผู้บริหาร ครู อาจารย ์
 และบุคลากรทางการ 
ศึกษา มีความรู้ 
ความสามารถ  
ในการพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีคุณภาพตาม 
มาตรฐานสากล 
 

6. หน่วยงานและ 
สถานศึกษาน้อมน าหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาบูรณาการ  
เพื่อใช้ในการบริหาร 
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

7. หน่วยงานสถานศึกษา 
มีระบบบริหารจัดการ 
ศึกษาที่ทันสมัย 
สอดคล้องตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

1. ร้อยละของหนว่ยงาน สถานศึกษา  
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาบูรณาการเพื่อใช้บริหาร 
จัดการศึกษา 
2. ร้อยละของหนว่ยงาน สถานศึกษา  
มีการบริหารจัดการ ให้มปีระสิทธภิาพ 
และสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 

แผนผังความเชื่อมโยงสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดภูเกต็ พ.ศ.2562-2565 

พันธกิจ 



 76 แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดภูเก็ต (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
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 89 แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดภูเก็ต (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
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คณะผู้จัดท ำ 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 จังหวัดภูเก็ต  
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 

 

ที่ปรึกษำ 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต (กศจ.) 
นายสันติภัทร  โคจีจุล      ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
 
คณะผู้จัดท ำ 

1. นางสาววลัยลักษณ์  ไกรสาตร์    ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   
2. นางสุภาภรณ์ ยุคุณธร    นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ 
3. นางสาวสมเพียร เทียรทอง   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
4. นายรัชพร นิลพังงา    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
5. นางสาวธันวารัตน์  มณีพันธานนท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
6. ส.ต.ต.หญิงกัญญารัตน์  บญุรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
7. นางสาวสนธยา  อรรคจุ่น   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
8. นายจิรวัฒน ์ เพชรกุล    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
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