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ค ำน ำ 
  

 

ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ 
ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ
หน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่  2)                   
พ.ศ. 2562 มาตรา7 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน โดยค านึงยุทธศาสตร์ชาติ                 
พ.ศ. 2561-2580 และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และ
ประ เมิ นผลแห่ งช าติ  (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and 
country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารและ
บุคลากรในหน่วยงานไดใ้ช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี                      
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

 

 

        ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
                  กลุ่มนโยบายและแผน 
 



(1) 

 

 
 
 

สารบัญ 
 

 
 หน้า 

 ค าน า 
 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (ก)   
 สารบัญ (1) 

ส่วนที่ 1  บทน า  
 - ความเป็นมา       1 

 - วัตถุประสงค์     1 
 - วิธีการด าเนินงาน     1 
 - ผลที่คาดว่าจะได้รับ    2 
    ส่วนที่ 2  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดภูเก็ต    
                -  ข้อมูลพ้ืนฐานทางกายภาพ                3 
  -  ข้อมูลการปกครอง/ประชากร              4 
  -  แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ            4 
  -  ข้อมูลด้านสังคมและความมั่นคง              6 
             -  ข้อมูลปัญหาและความต้อการที่ส าคัญในภาพรวมของจังหวัดภูเก็ต        20 
    ส่วนที่ 3  กรอบแนวคิด  
             - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560          22 
  - ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580              23 
  - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ พ.ศ. 2561-2580           23 
  - แผนการปฏิรูปประเทศ              24 
  - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564         25 
  - นโยบายและแผนระดับขาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562-2565   26 
  - นโยบายรฐับาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี)          26 
  - เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainablle Development Goals : SDGs   27 
  - แผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2560-2579            28 
  - นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         30 
  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค              35 
  - แผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสงัคมจากผลกระทบของไวรสัโควดิ-19          35 
  - แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ        36 
  - แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 36

 - แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561 – 2565       40 
  - แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2562 – 2565     43  
  - อ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต     47

 - ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของส านักงานศึกษาธิกาจังหวัดภูเก็ต 48 
 



(2) 

 

 
 
 
 

สารบัญ (ต่อ) 

        หน้า 
 
ส่วนที่ 4  สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564          

  ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
   - วสิัยทัศน ์                          50 

  - พันธกิจ                                                      50 
   - ค่านิยม                          51 

  - เปา้ประสงค ์                          51 
  - ประเด็นยุทธศาสตร ์                         51 
  - ตวัชี้วดั                          55 

ส่วนที ่5   - ตารางสรปุภาพรวมโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร ์                                57 
  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภเูก็ต 
  (แผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564) 
 - ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         59 
   ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดภูเก็ค             
 - ตารางรายละเอียดโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการ           61 
   จังหวัดภูเก็ต แยกตามยุทธศาสตร ์
ส่วนที่ 5   การติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564          88 

   ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
 
 
ภาคผนวก 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  
 
 
 
 
 
 
     



(ก) 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  
 

 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 9 ได้ก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ 
คือ (1)  ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
(2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม.(1).ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
และงบประมาณที่จะต้องใช้ ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                        
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายในองค์กร และหน่วยงานทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมือง     ที่ดี พ.ศ. 2546 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ 
เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลของผู้บริหารของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตและเป็นกรอบแนวทาง                      
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 
 

วิสัยทัศน์ 
“องค์กรบูรณำกำรจัดกำรศึกษำสู่ระดับมำตรฐำนสำกล 

บนพื้นฐำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 
 

พันธกิจ  
1.ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษาจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน                 

มีคุณธรรม จริยธรรม  
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงาน สถานศึกษาพัฒนา ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากร

ทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล   
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                     

มาใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล 
6. บูรณาการความร่วมมือ และโอกาสทางการศึกษากับทุกภาคส่วน 
 
 
 
 



(ข) 
 

 
 
 

ค่ำนิยม SMART 
S : Service  Mind การมีจิตมุ่งบริการ 
M : Modern การเป็นองค์กรที่ความทันสมัย 
A : Animation การท างานแบบมีชีวิตชีวา  
R : Responsibility การมีความรับผิดชอบในหน้าที่ 
T : Transparency การมีความโปร่งใสในการท างาน 

เป้ำประสงค์ 
1. หน่วยงาน สถานศึกษา  ปลูกฝังผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะตาม                         

พระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 
2 ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานสากล 
4 หน่ วยงานและสถานศึกษา  มีการส่งเสริมให้ ผู้ เรียนสร้ างจิตส านึ กในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ เทคโนโลยี ตามแนวคิด ภูเก็ต Smart City และ

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
6. หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพ่ือใช้

ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
7.  หน่วยงานและสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัยสอดคล้องตามหลักปรัชญา                               

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
8.  หน่วยงานและสถานศึกษา มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือสร้างความเสมอภาคและโอกาส

ทางการศึกษา 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จึงก าหนด ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  แยกตามประเด็น จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาศและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 

 

 

 



(ค) 
 

 

ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
  1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 
  2. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต

ที่เท่ากันและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมศตวรรษที่ 21 
  3. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้อง                   

ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
  4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย โดยบูรณาการให้บริการ

การศึกษาของสถานศึกษาระดับต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างความรัก ความภูมิใจในชุมชน และ           

พ้ืนที่ สืบสานศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและค่านิยมท่ีดีงาม 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตาม                     

หลักธรรมาภิบาล 
  7. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา                     

ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล หรือบริบทของพ้ืนที่ 
  8. ส่ ง เสริมสนั บสนุ นระบบการทดสอบ  วัดประเมินผลการเรียนรู้                             

ตามมาตรฐานหลักสูตร ระบบการเทียบโอน การสะสมหน่วยการเรียนและประสบการณ์การท างาน                 
เพ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษา  ทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเรียนและผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน ตามมาตรฐานหลักสูตร
และมาตรฐานวิชาชีพ 

  9. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนของครูให้สามารถพัฒนาทักษะ 
ความรู้ความสามารถและสมรรถนะในวิชาชีพครู เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และ
เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง 

10. เสริมสร้างและพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
   1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของ                  
สถาบันหลักของชาติ และกิจกรรมส่งเสริมความรักและการธ ารงรักษาสถานบันหลักของชาติ ยึดมั่น                     
ในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
   2. ส่ งเสริม สนับสนุนการน้อมน าพระราชปณิ ธาน พระราชกระแส                        
ด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การปลูกฝังและเสริมสร้างวิธีประชาธิปไตย            
ความสามัคคี สมนฉัน? สันติวิธี และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
   4. ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา                 
ยาเสพติด ในสถานศึกษา 
   5. ส่งเสริมการจัดการเรียรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขภัยคกคามในรูปแบบใหม่ 
   6. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ 
ยุวกาชาด 
 
 



(ง) 
 

 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   1. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาที่หลากหลาย 
สนองตอบความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่มให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
   2. ส่ งเสริมทักษะการเรียนรู้ภ าษาคอมพิวเตอร์ (Coding) และพัฒนา
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และการอาชีพรูปแบบใหม่ผ่านระบบ
ดิจิทัล 
   3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสังคมในการจัดการศึกษา                      
ภายใต้การก ากับของรัฐที่สร้างความเป็นธรรม 
   4. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนา
บุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
   5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพ และวางรากฐาน
ทักษอาชีพและค่านิยมการเรียนเพื่อมีงานท า 
   6. สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ และวางแผนการเรียนเพ่ือประกอบ
อาชีพโดยใช้กระบวนการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
   1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมาย 
   2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพ มาตรฐาน
สถานศึกษา มาตรฐานสถานประกอบการ มาตรฐานครูผู้สอนและครูฝึกสอนในสถานประกอบการ                 
เพ่ือประกันคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร 
   3. ส่งเสริมสนับสนุนสถานบันการศึกษาในการผลิตและพัฒนาก าลังคน                  
ตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน 
   4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
เพ่ือสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้ประโยชน์การบริหารจัดการ และ                    
การพัฒนาด้านการศึกษา 
   6. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยง 
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   1. สอดแทรกกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและ
ร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสาระการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 
   2. สนับสนุนและส่ งเสริมกิ จกรรมการจัดการคุณ ภาพสิ่ งแวดล้อม                        
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
   3. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึ กในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 



(จ) 
 

 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรศึกษำ 
   1. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ราชการ และให้บริการประชาชน 
   2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาให้ เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน                     
เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 
   3.  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
   4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของภาคี เครือข่าย
ประชาคม เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการศึกษา 4.0 การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ 4.0 
   5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภาย ในของ
สถานศึกษาที่บูรณาการเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก 
   6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาหรือการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน มูลนิธิ วัด องค์กรเอกชน สถานประกอบการ สถาบัน องค์กรต่าง ๆ                    
ในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ฉ) 
 

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

 

งบ/งำน/ประเด็นยุทธศำสตร์/กลุ่มโครงกำร 
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (หน่วย : บำท)  

  ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวม 

  รวมงบประมำณรวมท้ังสิ้น  9,248,310.00 9,567,870.00 9,766,742.00 9,475,300.00 38,058,222.00 

  งบบุคลำกรภำครัฐ  7,997,220.00 7,997,220.00 7,997,220.00 7,997,220.00 31,988,880.00 

  งบลงทุน - - - -                   -    

  งบบริหำรจัดกำรส ำนักงำน 589,325.00 589,325.00 589,325.00 589,325.00 2,357,300.00 

     - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 424,500.00 424,500.00 424,500.00 424,500.00 1,698,000.00 

     - ค่าสาธารณูปโภค 98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 392,000.00 

     - ค่าเช่ารถยนต์ 66,825.00 66,825.00 66,825.00 66,825.00 267,300.00 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต 

72,440.00 458,650.00 625,492.00 385,160.00 1,541,742.00 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 1                          
กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ     
ทรัพยำกรมนุษย ์  

46,140.00 317,640.00 454,692.00 321,120.00 1,139,592.00 

  1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา จ.ภูเก็ต พ.ศ. 2562-
2565 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 

 
26,900.00 

 
25,400.00 

 
- 

 
8,000.00 

 
60,300.00 

  2. โครงการนิเทศ ตดิตามและประเมินผล         
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเอกชน 

 
9,240.00 

          
750.00  

 
9,260.00 

          
750.00  

 
20,000.00 

  3. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาจดัการศึกษา
ปฐมวัยในระดบัพ้ืนท่ี(จังหวัด) 

- 
 

17,000.00 
  

      
43,000.00  

 
60,000.00  

 4. โครงการ Innovation For Thai Education 
(IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา 

- 144,500.00 89,500.00 50,000.00 284,000.00 

  5. โครงการสร้างและส่งเสริม                       
ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยคุลบาท                  
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  

- 48,140.00 278,312.00 161,840.00 488,292.00 
  

6. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษา  

- - - 10,000.00 10,000.00 

  
7. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา  

- - - 10,000.00 10,000.00 
 
 

 8. โครงการส่งเสรมิศักยภาพการตรวจ ติดตาม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  

- - 40000.00  40000.00   

9. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและ นักศึกษาจังหวัดภูเกต็  

- 14,850.00 7,400.00 7,750.00 30,000.00 
  

10. โครงการโรงเรียนดีวิถลีูกเสือ - - -  5,000.00  5,000.00   

11. โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ - - - 7,000.00 7,000.00   



(ช) 
 

 

งบ/งำน/ประเด็นยุทธศำสตร์/กลุ่มโครงกำร 
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (หน่วย : บำท)   

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวม   

12. โครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

10,000.00 - - - 10,000.00 

  13. โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน
ทุนการศึกษาของพระบรมวงศานุวงศ์ 

- 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 
  

14. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไก กศจ. 

 62,000.00 25,220.00 12,780.00 100,000.00 
  

ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 2 กำรพัฒนำ
กำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

- 19,800.00 18,000.00 4,200.00 42,000.00   

1.โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติใน
พื้นที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิใน
สถานศึกษา 

- 19,800.00 18,000.00 4,200.00 42,000.00 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 3  กำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 

     

   - - - - - - 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 4 สร้ำงโอกำสและ
ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  

     

  - - - - - - 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำ
เพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

- 4,500.00 3,500.00 2,000.00 10,000.00 

  1. โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนฯ  

- 4,500.00 3,500.00 2,000.00 10,000.00 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 6 กำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรศึกษำ 

26,300.00 116,710.00 149,300.00 57,840.00 350,150.00 

  

1. โครงการการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

        
500.00 

  
29,710.00 12,000.00 18,540.00 60,750.00 

  2. โครงการขับเคลื่อนการบริหารข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดภเูก็ตและ
การพัฒนาฐานข้อมูลฯ ปีการศึกษา 2564 

7,000.00 1,500.00 33,500.00 - 42,000.00 

  3. โครงการเสริมสรา้งศักยภาพบคุลากรใน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

- 2,200.00 43,200.00 - 45,400.00 

  4. โครงการการใช้งานระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ my office 

11,300.00 - 5,500.00   16,800.00 

  5. โครงการตรวจ ติดตาม ประเมนิผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ์

- 44,600.00 27,000.00 8,400.00 80,000.00 

  

     
   



(ซ) 
 

     
    

งบ/งำน/ประเด็นยุทธศำสตร์/กลุ่มโครงกำร 
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (หน่วย : บำท)   

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวม   

6. โครงการการจัดท าตัวช้ีวัดตามค ารับรอง
การปฏิบัตริาชการของ สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

7,500.00 8,500.00 7,500.00 7,500.00 31,000.00  
 

 7. โครงการส่งเสรมิการจดัท ารูปแบบและ    
แนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวฯและอุดมศึกษา 

- 30,200.00 20,000.00 9,800.00 60,000.00 
  

8. ส่งเสรมิและพัฒนาระบบฐานขอ้มูลด้าน
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกจิการนักเรยีน  

- - 
600.00 13,600.00 14,200.00 

  

     
   

     
    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

          

 

 

 

  

  

 

                      

                       

 

 

           

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

S3. การสร้างความสามารถ                
ในการแข่งขัน 

 
1. สอดแทรกกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนักและร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู
คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในสาระการเรียนรู้
และพัฒนาผู้เรียน 
2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม            
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม      
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 
3. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

1 . ส่ ง เส ริม สนั บสนุนสถานศึ กษ าให้
สามารถจัดการศึ กษ าที่ ห ลากหลาย 
สนองตอบความต้องการของผู้เรียนทุก
กลุ่มให้ ได้ รับโอกาสทางการศึกษาที่ มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) และพัฒนา
ภาษาตา่งประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และ
การอาชีพรูปแบบใหม่ผา่นระบบดิจิทัล 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุก
ภ าคส่ วนสั งคม ในการจั ด การศึ กษ า                      
ภายใต้การก ากับของรัฐที่สร้างความเป็น
ธรรม 
4. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการ
บริหารและจัดการศึกษา และพัฒนา
บุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานด้านอาชีพ และวางรากฐานทักษ
อาชีพและค่านิยมการเรียนเพ่ือมีงานท า 
6. สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ 
และวางแผนการเรียนเพ่ือประกอบอาชีพ
โด ย ใช้ ก ร ะ บ วน ก า รแ น ะ แ น วที่ มี
ประสิทธิภาพ 
 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 
2. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิตที่เท่ากันและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมศตวรรษที่ 21 
3. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทศันคตทิี่
ถูกต้อง ดา้นระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะความเป็น
พลเมือง 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย โดยบูรณาการ
ให้บริการการศึกษาระดับต่าง ๆ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความรัก ความภูมิใจในชุมชน 
และพื้นที่ สืบสวนศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและค่านิยมที่ดีงาม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตาม
หลักธรรมาภิบาล 
7. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล หรือบริบทของพื้นที ่
8. ส่งเสริมสนับสนุนระบบการทดสอบ วัดประเมินผลการเรียนรู้              
ตามมาตรฐานหลักสูตร ระบบการเทียบโอน การสะสมหน่วยการเรียน
และประสบการณ์การท างานเพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษา  ทั้งผู้ที่อยู่
ในวัยเรียนและผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน ตามมาตรฐานหลักสูตรและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
9. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนของครูให้สามารถพัฒนา
ทักษะ ความรู้ความสามารถและสมรรถนะในวิชาชีพครู เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถคิดวิเคราะห์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอย่าง
ต่อเนื่อง                                                                    
10. เสริมสร้างและพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้การจัด
การศึกษาปฐมวัย 

 

1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา    
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของ สถาบัน
หลักของชาติ และกิจกรรมส่งเสริม             
ความรักและการธ ารงรักษาสถานบันหลัก
ของชาติ ยดึมั่นในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์            
เป็นประมุข 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน าพระราช
ปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษา
และโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การปลูกฝัง
แ ล ะ เส ริ ม ส ร้ า ง วิ ธี ป ร ะ ช า ธิ ป ไต ย                 
ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติ วิธี และ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
4. ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการ
เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา              
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
5. ส่งเสริมการจัดการเรียรู้เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขภัยคกคามในรูปแบบใหม่ 
6. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่
ถู กต้ อ ง โด ย ใช้ ก ระบ วน การลู ก เสื อ                  
ยุวกาชาด 
 

 

พันธกิจ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงาน สถานศึกษา
พัฒนา ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

3. พฒันาระบบการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม                
ท่ีเอื้อตอ่การเรียนรู้ 

 

1.ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา
จัดการเรียนรู้และพัฒนาผูเ้รียนให้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน                    
มีคุณธรรม จริยธรรม  

 

วิสัยทัศน์  

เป้าประสงค์รวม 
(Goal : G) 

องค์กรบูรณาการจัดการศึกษาสู่ระดับมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา      
มีความรู้  ความสามารถ                       
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสากล 

S2. การพฒันาการศึกษา                       
เพื่อความมั่นคง 

 
 

1. หน่วยงาน สถานศึกษา ปลูกฝังผู้เรียน                         
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะ                     
ตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 

 
 

แผนผังความเชื่อมโยงสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
 
 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา 
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 

2 ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการ         
จัดการศึกษาเพื่อสร้างสังคม                    
แห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 

 

6. หน่วยงานและสถานศึกษา        
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการ เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร ์

(Strategy: S) 

5 . ส่ ง เส ริม  ส นับส นุน ให้ ห น่ วย งาน 
สถ าน ศึ ก ษ า  พั ฒ น าระบ บ บ ริห าร          
จัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 

4 หน่วยงานและสถานศึกษามีการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างจิตส านึกในการ
อนุ รักษ์ท รัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ตามมาตรฐานสากล 

5. สถานศึกษามีระบบการบริหาร                 
จัดการ เทคโนโลยี ตามแนวคิด ภูเก็ต             
Smart City และสภาพแวดล้อมที่      
เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

7.  หน่ วยงาน และสถานศึกษามี
ระบบบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัย
ส อ ด ค ล้ อ ง ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า                               
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสิ่งแวดล้อม 
ตามมาตรฐานสากล 

8.หน่วยงานและสถานศึกษา 
มีเครือข่ายความร่วมมือ              
เพื่อสร้างความเสมอภาคและ
โอกาสทางการศึกษา 
 

S4. การสร้างโอกาศและความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

 

S5 การจัดการศึกษาเพือ่เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 
1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศกาใน
ระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อั ธ ย า ศั ย  ค รอ บ ค ลุ ม ทุ ก พ้ื น ที่  แ ล ะ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน
หลักสูตรวิชาชีพ มาตรฐานสถานศึกษา 
มาตรฐานสถานประกอบการ มาตรฐาน
ค รู ผู้ ส อ น แ ล ะ ค รู ฝึ ก ส อ น ใน ส ถ า น
ประกอบการ เพ่ือประกันคุณภาพมาตรฐาน
หลักสูตร 
3. ส่งเสริมสนับสนุนสถานบันการศึกษาใน
การผลิตและพัฒนาก าลังคนตามศักยภาพ
และความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศของ
แต่ละสถาบัน 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและเรียนรู้ใน
รูปแบบที่เหมาะสมและมีคุณภาพ เพ่ือสร้าง
โอกาสและพัฒนาคุณภาพชี วิตส าหรับ
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้
ประโยชน์การบริหารจัดการ และการพัฒนา
ด้านการศึกษา 
6 . ส่ งเส ริม  สนั บสนุน พัฒ นาบุ คลากร 
เพ่ือให้ เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยง 
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
 

กลยุทธ์ภายใต้
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
 

S1. การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

 

6. บูรณาการความร่วมมือ และ
โอกาสทางการศึกษากับทุกภาคส่วน 
 
 

 
 

S6 การปรับสมดุลและพฒันาระบบ                   
การบริหารจัดการทางการศึกษา 

 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ
และให้บริการประชาชน 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา              
ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกันเป็นปัจจุบัน 
และทันต่อการใช้งาน 
3.  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา             
เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะของภาคเครือข่ายประชาคม 
เก่ียวกับแนวคิดการจัดการศึกษา 4.0                
การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ 4.0                                         
5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบ                 
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา             
ที่บูรณาการเชื่อมโยงกับระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาหรือ      
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน มูลนิธิ วัด องค์กร
เอกชน สถานประกอบการ สถาบัน องค์กร
ต่าง ๆ ในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

 



 

  

        
 
 
 

  แผนผังความเชื่อมโยงแผน ๓ ระดับ ของประเทศ สู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘o) ๑. ความม่ันคง 

๒. การสร้างความสามารถ 
ในการแขง่ขัน 

๓. การพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

๔. การสร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสังคม 

๕. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๖. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(๒๓ ประเด็นพัฒนา) 

๑. ประเด็นความมั่นคง (แผนย่อยที่ ๓.๑) 
การรักษาความสงบภายในประเทศ               
(แผนย่อยที่ ๓.๒)  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ 
ความมั่นคง  
 

6. พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (แผนย่อยที่ 
3.1) การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
๒๓. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (แผนย่อย
ที่ ๓.๔) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์
ความรู้พ้ืนฐาน 

๑o. การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม (แผนย่อยท่ี 
๓.๑) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
๑๑. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (แผนย่อยที่ ๓.๒)  
การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  
(แผนย่อยท่ี ๓.๓) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (แผน
ย่อยที่ ๓.๔) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัย
แรงงาน  (แผนย่อยท่ี ๓.๕) การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอาย ุ
๑๒. การพัฒนาการเรียนรู้ (แผนย่อยท่ี ๓.๑) การ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลง     ในศตวรรษท่ี ๒๑  
 
 

๑๗. ความเสมอภาคและหลักประกันทาง
สังคม  
(แผนย่อยที่ ๓.๑) การคุ้มครองทางสงัคมข้ัน
พ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกจิ สังคม 
และสุขภาพ 

๑๘. การเติบโตอย่างย่ังยืน (แผนย่อยที่ ๓.๕)  
การยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคต
ประเทศ 
 

๒o. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(แผนย่อยที่ ๓.๑) การพัฒนาบริการประชาชน       
(แผนย่อยที่ ๓.๒) การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
(แผนย่อยที่ ๓.๔) การพัฒนาระบบบริหารงาน
ภาครัฐ  (แผนย่อยที่ ๓.๕) การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ  
๒๑. การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (แผนย่อย
ท่ี ๓.๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
๒๒. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (แผนย่อยที่ 
๓.๑) การพัฒนากฎหมาย  

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

๕. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและย่ังยืน 
 

๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
๓. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ 
อย่างยั่งยืน 
๗. การพัฒนาโครงการพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๘. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 
๙. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 
๙. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

๒. การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 
 

๔. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 

๖. การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
 

แผนปฏิรูปประเทศ 
๑ = ด้านการเมือง 
๒ = ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
๓ = ด้านกฎหมาย 
๖ = ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๘ = ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙ = ด้านสังคม 
๑๑ = ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
12 = ด้านการศึกษา (1) – (7) 

 ๑.ด้านการเมือง (๑) การเสริมสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
๑๒.ด้านการศึกษา (๑) ปฏิรูประบบการศึกษา
และการเรียนรู้โดยรวม (๒) ปฏิรูปการพัฒนาเด็ก
เล็กและเด็กก่อนวัยเรียน (๓) ปฏิรูปเพื่อลดความ
เหล่ือมล้ าทางการศึกษา (๕) ปฏิรูปจัดการเรียน
การสอนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 
 

๑๒.ด้านการศึกษา (๗) ปฏิรูปการศึกษาและ
การเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล  
 
 

 
 

๙.ด้านสังคม (๕) การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ 
และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 
๑๒.ด้านการศึกษา (๑) การปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู้ของประเทศ  ๑.๑) – ๑.๓) 
(๒) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน  ๒.๑) – ๒.๒) 
(๔) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูอาจารย์ ๔.๑) – ๔.๕) 
(๕) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  ๕.๑) – ๕.๕) 
(๗) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดย 
พลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
๘. ดา้นสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(๑) ปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 

๑๒.ด้านการศึกษา (๓) การปฏิรูปเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ๓.๑) , ๓.๓)  

 
 
 

 

๖.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  
(๑) เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่
แหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ 
   

๒.ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (๒) ระบบขอ้มูลภาครัฐ 
มีมาตรฐาน ทันสมัย และเชือ่มโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล  
(๓) โครงสร้างภาครัฐกะทัดรดั ปรบัตัวได้เร็วและระบบงาน 
มีผลสัมฤทธิ์สูง (๔) ก าลังคนภาครัฐขนาดเหมาะสมและมี
สมรรถนะสูง (๕) ระบบบรหิารงานบคุคลดึงดูด สร้าง รักษาคนดี
คนเก่ง (๖) จัดซ้ือจัดจ้างคล่องตวั โปร่งใส มีกลไกป้องกันทุจริต 
๓.ด้านกฎหมาย (๑) มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมาย 
ที่ดีและเทา่ที่จ าเป็น รวมทัง้มีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มี 
ผลบังคบัแล้วฯ 
๑๑.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ (๑) ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง (๒) ดา้นการปอ้งปราม 
๑๒.ด้านการศึกษา (๑) การปฏิรูปการศึกษาและการเรยีนรู้ 
ของประเทศ (๖) การปรบัโครงสรา้งของหน่วยงานในระบบ
การศึกษาฯ (๗) ปฏิรปูการศึกษาและการเรียนรูโ้ดยการพลิกโฉม
ด้วยระบบดิจิทัล 

ระดับ ๓ 

นโยบายรฐับาล 
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 

นโยบายหลัก 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 
ของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
 
 
 

 
 
 

นโยบายหลัก 
๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย 
๖. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาค 
 
 
 
 

 
 
 

นโยบายหลัก 
๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
3. การท านุบ ารุงศาสนา ศลิปะและ
วัฒนธรรม 
 
 
 
 

 
 
 

นโยบายหลัก 
๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 
 
 
 
 

 
 
 

นโยบายหลัก 
๑o. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมาชาติและการ
รักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการสร้างการเติบโตที่
ย่ังยืน 
 
 
 
 

 
 
 

นโยบายหลัก 
๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์แผนปฏิบตัิ
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ยุทธศาสตร์แผนปฏิบตัิ
ราชการฯ สป. ปี ๒๕๖4 ๑. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

๒. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๓. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ                
ทรัพยากรมนุษย์ 

 

๔. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

นโยบายและแผนระดับชาต ิ
ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาต ิ

(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) 
 

๑. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
๒. สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
๕. สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
๘. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน 
๑๐. เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 

 
 

๙. เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการ
ทุจริต 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

๑. การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ของสังคมและประเทศชาติ 

๒. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ 

๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๔. การสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

๕. การพัฒนาประสทิธิภาพ 
ของระบบบริหารจัดการศึกษา 

๓. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ                     
ทรัพยากรมนุษย์ 

 

๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  ฎ 

ยุทธศาสตร์แผนปฏิบตัิราชการฯ 
สนง.ศึกษาธิการ จ.ภูเกต็ ปี ๒๕๖4 

2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
1. การพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 
 

๔. การสร้างโอกาศและความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

๕. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทางการศึกษา 

๓. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

          

 

 

 

  

  

 

                      

                       

 

 

           

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

S3. การสร้างความสามารถ                
ในการแข่งขัน 

 
1. สอดแทรกกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนักและร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู
คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในสาระการเรียนรู้
และพัฒนาผู้เรียน 
2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม            
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม      
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 
3. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

1 . ส่ ง เส ริม สนั บสนุนสถานศึ กษ าให้
สามารถจัดการศึ กษ าที่ ห ลากหลาย 
สนองตอบความต้องการของผู้เรียนทุก
กลุ่มให้ ได้ รับโอกาสทางการศึกษาที่ มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) และพัฒนา
ภาษาตา่งประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และ
การอาชีพรูปแบบใหม่ผา่นระบบดิจิทัล 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุก
ภ าคส่ วนสั งคม ในการจั ด การศึ กษ า                      
ภายใต้การก ากับของรัฐที่สร้างความเป็น
ธรรม 
4. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการ
บริหารและจัดการศึกษา และพัฒนา
บุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานด้านอาชีพ และวางรากฐานทักษ
อาชีพและค่านิยมการเรียนเพ่ือมีงานท า 
6. สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ 
และวางแผนการเรียนเพ่ือประกอบอาชีพ
โด ย ใช้ ก ร ะ บ วน ก า รแ น ะ แ น วที่ มี
ประสิทธิภาพ 
 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 
2. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิตที่เท่ากันและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมศตวรรษที่ 21 
3. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทศันคตทิี่
ถูกต้อง ดา้นระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะความเป็น
พลเมือง 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย โดยบูรณาการ
ให้บริการการศึกษาระดับต่าง ๆ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความรัก ความภูมิใจในชุมชน 
และพื้นที่ สืบสวนศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและค่านิยมที่ดีงาม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตาม
หลักธรรมาภิบาล 
7. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล หรือบริบทของพื้นที ่
8. ส่งเสริมสนับสนุนระบบการทดสอบ วัดประเมินผลการเรียนรู้              
ตามมาตรฐานหลักสูตร ระบบการเทียบโอน การสะสมหน่วยการเรียน
และประสบการณ์การท างานเพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษา  ทั้งผู้ที่อยู่
ในวัยเรียนและผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน ตามมาตรฐานหลักสูตรและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
9. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนของครูให้สามารถพัฒนา
ทักษะ ความรู้ความสามารถและสมรรถนะในวิชาชีพครู เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถคิดวิเคราะห์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอย่าง
ต่อเนื่อง                                                                    
10. เสริมสร้างและพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้การจัด
การศึกษาปฐมวัย 

 

1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา    
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของ สถาบัน
หลักของชาติ และกิจกรรมส่งเสริม             
ความรักและการธ ารงรักษาสถานบันหลัก
ของชาติ ยดึมั่นในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์            
เป็นประมุข 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน าพระราช
ปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษา
และโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การปลูกฝัง
แ ล ะ เส ริ ม ส ร้ า ง วิ ธี ป ร ะ ช า ธิ ป ไต ย                 
ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติ วิธี และ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
4. ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการ
เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา              
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
5. ส่งเสริมการจัดการเรียรู้เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขภัยคกคามในรูปแบบใหม่ 
6. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่
ถู กต้ อ ง โด ย ใช้ ก ระบ วน การลู ก เสื อ                  
ยุวกาชาด 
 

 

พันธกิจ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงาน สถานศึกษา
พัฒนา ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

3. พฒันาระบบการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม                
ท่ีเอื้อตอ่การเรียนรู้ 

 

1.ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา
จัดการเรียนรู้และพัฒนาผูเ้รียนให้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน                    
มีคุณธรรม จริยธรรม  

 

วิสัยทัศน์  

เป้าประสงค์รวม 
(Goal : G) 

องค์กรบูรณาการจัดการศึกษาสู่ระดับมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา      
มีความรู้  ความสามารถ                       
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสากล 

S2. การพฒันาการศึกษา                       
เพื่อความมั่นคง 

 
 

1. หน่วยงาน สถานศึกษา ปลูกฝังผู้เรียน                         
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะ                     
ตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 

 
 

แผนผังความเชื่อมโยงสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
 
 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา 
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 

2 ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการ         
จัดการศึกษาเพื่อสร้างสังคม                    
แห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 

 

6. หน่วยงานและสถานศึกษา        
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการ เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร ์

(Strategy: S) 

5 . ส่ ง เส ริม  ส นับส นุน ให้ ห น่ วย งาน 
สถ าน ศึ ก ษ า  พั ฒ น าระบ บ บ ริห าร          
จัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 

4 หน่วยงานและสถานศึกษามีการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างจิตส านึกในการ
อนุ รักษ์ท รัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ตามมาตรฐานสากล 

5. สถานศึกษามีระบบการบริหาร                 
จัดการ เทคโนโลยี ตามแนวคิด ภูเก็ต             
Smart City และสภาพแวดล้อมที่      
เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

7.  หน่ วยงาน และสถานศึกษามี
ระบบบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัย
ส อ ด ค ล้ อ ง ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า                               
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสิ่งแวดล้อม 
ตามมาตรฐานสากล 

8.หน่วยงานและสถานศึกษา 
มีเครือข่ายความร่วมมือ              
เพื่อสร้างความเสมอภาคและ
โอกาสทางการศึกษา 
 

S4. การสร้างโอกาศและความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

 

S5 การจัดการศึกษาเพือ่เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 
1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศกาใน
ระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อั ธ ย า ศั ย  ค รอ บ ค ลุ ม ทุ ก พ้ื น ที่  แ ล ะ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน
หลักสูตรวิชาชีพ มาตรฐานสถานศึกษา 
มาตรฐานสถานประกอบการ มาตรฐาน
ค รู ผู้ ส อ น แ ล ะ ค รู ฝึ ก ส อ น ใน ส ถ า น
ประกอบการ เพ่ือประกันคุณภาพมาตรฐาน
หลักสูตร 
3. ส่งเสริมสนับสนุนสถานบันการศึกษาใน
การผลิตและพัฒนาก าลังคนตามศักยภาพ
และความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศของ
แต่ละสถาบัน 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและเรียนรู้ใน
รูปแบบที่เหมาะสมและมีคุณภาพ เพ่ือสร้าง
โอกาสและพัฒนาคุณภาพชี วิตส าหรับ
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้
ประโยชน์การบริหารจัดการ และการพัฒนา
ด้านการศึกษา 
6 . ส่ งเส ริม  สนั บสนุน พัฒ นาบุ คลากร 
เพ่ือให้ เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยง 
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
 

กลยุทธ์ภายใต้
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
 

S1. การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

 

6. บูรณาการความร่วมมือ และ
โอกาสทางการศึกษากับทุกภาคส่วน 
 
 

 
 

S6 การปรับสมดุลและพฒันาระบบ                   
การบริหารจัดการทางการศึกษา 

 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ
และให้บริการประชาชน 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา              
ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกันเป็นปัจจุบัน 
และทันต่อการใช้งาน 
3.  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา             
เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะของภาคเครือข่ายประชาคม 
เก่ียวกับแนวคิดการจัดการศึกษา 4.0                
การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ 4.0                                         
5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบ                 
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา             
ที่บูรณาการเชื่อมโยงกับระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาหรือ      
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน มูลนิธิ วัด องค์กร
เอกชน สถานประกอบการ สถาบัน องค์กร
ต่าง ๆ ในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

 

  ฌ 



 

  

        
 
 
 

  แผนผังความเชื่อมโยงแผน ๓ ระดับ ของประเทศ สู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘o) ๑. ความม่ันคง 

๒. การสร้างความสามารถ 
ในการแขง่ขัน 

๓. การพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

๔. การสร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสังคม 

๕. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๖. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(๒๓ ประเด็นพัฒนา) 

๑. ประเด็นความมั่นคง (แผนย่อยที่ ๓.๑) 
การรักษาความสงบภายในประเทศ               
(แผนย่อยที่ ๓.๒)  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ 
ความมั่นคง  
 

6. พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (แผนย่อยที่ 
3.1) การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
๒๓. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (แผนย่อย
ที่ ๓.๔) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์
ความรู้พ้ืนฐาน 

๑o. การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม (แผนย่อยท่ี 
๓.๑) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
๑๑. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (แผนย่อยที่ ๓.๒)  
การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  
(แผนย่อยท่ี ๓.๓) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (แผน
ย่อยที่ ๓.๔) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัย
แรงงาน  (แผนย่อยท่ี ๓.๕) การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอาย ุ
๑๒. การพัฒนาการเรียนรู้ (แผนย่อยท่ี ๓.๑) การ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลง     ในศตวรรษท่ี ๒๑  
 
 

๑๗. ความเสมอภาคและหลักประกันทาง
สังคม  
(แผนย่อยที่ ๓.๑) การคุ้มครองทางสงัคมข้ัน
พ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกจิ สังคม 
และสุขภาพ 

๑๘. การเติบโตอย่างย่ังยืน (แผนย่อยที่ ๓.๕)  
การยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคต
ประเทศ 
 

๒o. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(แผนย่อยที่ ๓.๑) การพัฒนาบริการประชาชน       
(แผนย่อยที่ ๓.๒) การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
(แผนย่อยที่ ๓.๔) การพัฒนาระบบบริหารงาน
ภาครัฐ  (แผนย่อยที่ ๓.๕) การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ  
๒๑. การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (แผนย่อย
ท่ี ๓.๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
๒๒. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (แผนย่อยที่ 
๓.๑) การพัฒนากฎหมาย  

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

๕. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและย่ังยืน 
 

๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
๓. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ 
อย่างยั่งยืน 
๗. การพัฒนาโครงการพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๘. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 
๙. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 
๙. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

๒. การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 
 

๔. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 

๖. การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
 

แผนปฏิรูปประเทศ 
๑ = ด้านการเมือง 
๒ = ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
๓ = ด้านกฎหมาย 
๖ = ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๘ = ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙ = ด้านสังคม 
๑๑ = ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
12 = ด้านการศึกษา (1) – (7) 

 ๑.ด้านการเมือง (๑) การเสริมสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
๑๒.ด้านการศึกษา (๑) ปฏิรูประบบการศึกษา
และการเรียนรู้โดยรวม (๒) ปฏิรูปการพัฒนาเด็ก
เล็กและเด็กก่อนวัยเรียน (๓) ปฏิรูปเพื่อลดความ
เหล่ือมล้ าทางการศึกษา (๕) ปฏิรูปจัดการเรียน
การสอนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 
 

๑๒.ด้านการศึกษา (๗) ปฏิรูปการศึกษาและ
การเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล  
 
 

 
 

๙.ด้านสังคม (๕) การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ 
และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 
๑๒.ด้านการศึกษา (๑) การปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู้ของประเทศ  ๑.๑) – ๑.๓) 
(๒) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน  ๒.๑) – ๒.๒) 
(๔) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูอาจารย์ ๔.๑) – ๔.๕) 
(๕) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  ๕.๑) – ๕.๕) 
(๗) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดย 
พลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
๘. ดา้นสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(๑) ปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 

๑๒.ด้านการศึกษา (๓) การปฏิรูปเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ๓.๑) , ๓.๓)  

 
 
 

 

๖.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  
(๑) เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่
แหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ 
   

๒.ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (๒) ระบบขอ้มูลภาครัฐ 
มีมาตรฐาน ทันสมัย และเชือ่มโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล  
(๓) โครงสร้างภาครัฐกะทัดรดั ปรบัตัวได้เร็วและระบบงาน 
มีผลสัมฤทธิ์สูง (๔) ก าลังคนภาครัฐขนาดเหมาะสมและมี
สมรรถนะสูง (๕) ระบบบรหิารงานบคุคลดึงดูด สร้าง รักษาคนดี
คนเก่ง (๖) จัดซ้ือจัดจ้างคล่องตวั โปร่งใส มีกลไกป้องกันทุจริต 
๓.ด้านกฎหมาย (๑) มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมาย 
ที่ดีและเทา่ที่จ าเป็น รวมทัง้มีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มี 
ผลบังคบัแล้วฯ 
๑๑.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ (๑) ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง (๒) ดา้นการปอ้งปราม 
๑๒.ด้านการศึกษา (๑) การปฏิรูปการศึกษาและการเรยีนรู้ 
ของประเทศ (๖) การปรบัโครงสรา้งของหน่วยงานในระบบ
การศึกษาฯ (๗) ปฏิรปูการศึกษาและการเรียนรูโ้ดยการพลิกโฉม
ด้วยระบบดิจิทัล 

ระดับ ๓ 

นโยบายรฐับาล 
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 

นโยบายหลัก 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 
ของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
 
 
 

 
 
 

นโยบายหลัก 
๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย 
๖. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาค 
 
 
 
 

 
 
 

นโยบายหลัก 
๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
3. การท านุบ ารุงศาสนา ศลิปะและ
วัฒนธรรม 
 
 
 
 

 
 
 

นโยบายหลัก 
๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 
 
 
 
 

 
 
 

นโยบายหลัก 
๑o. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมาชาติและการ
รักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการสร้างการเติบโตที่
ย่ังยืน 
 
 
 
 

 
 
 

นโยบายหลัก 
๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์แผนปฏิบตัิ
ราชการฯ ศธ. ปี ๒๕๖4 
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ยุทธศาสตร์แผนปฏิบตัิ
ราชการฯ สป. ปี ๒๕๖4 ๑. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

๒. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๓. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ                
ทรัพยากรมนุษย์ 

 

๔. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

นโยบายและแผนระดับชาต ิ
ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาต ิ

(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) 
 

๑. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
๒. สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
๕. สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
๘. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน 
๑๐. เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 

 
 

๙. เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการ
ทุจริต 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

๑. การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ของสังคมและประเทศชาติ 

๒. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ 

๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๔. การสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

๕. การพัฒนาประสทิธิภาพ 
ของระบบบริหารจัดการศึกษา 

๓. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ                     
ทรัพยากรมนุษย์ 

 

๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  ญ 

ยุทธศาสตร์แผนปฏิบตัิราชการฯ 
สนง.ศึกษาธิการ จ.ภูเกต็ ปี ๒๕๖4 

2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
1. การพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 
 

๔. การสร้างโอกาศและความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

๕. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทางการศึกษา 

๓. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
 
ควำมเป็นมำ 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 9  ได้ก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการ
ปฏิบัติ คือ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) 
การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม.(1).ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  (แผนการใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2564) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับเร่งรัด ติดตาม ประเมินผลของผู้บริหารของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

 ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก ารบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546และฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1                        
และแผนระดับ 2 รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ                       
พ.ศ.2560-2579 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ของกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม                     
และประเมินผลแห่งชาติ  (ElectronicMonitoring  and Evaluation System of National Strategy 
and country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตามตรวจสอบและประเมินผล                     
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2562   ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ขึ้น 

วัตถุประสงค ์
  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลของผู้บริหารของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
  1. ศึกษาวิเคราะ สังเคราะห์ แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 และ ระเบียบกฎหมาย  รวมถึง 
บริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
  2. ก าหนดกรอบ เค้าโครง แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ                      
พ.ศ. 2564  ให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจของหน่วยงาน และบริบทต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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  3. ทบทวนสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดท า
ข้อมูลรายละเอียดงาน/โครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
ภารกิจ อ านาจหน้าที่และนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  4. จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงภารกิจ
ของหน่วยงาน และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  5. เสนอศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เพ่ือขออนุมัติใช้เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  
  6. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต ทั้งในรูปแบบเอกสาร และเว็บไซต์  

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป็นเครื่องมือในการก ากับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลของผู้บริหาร และเป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามโครงการและกิจกรรมของกลุ่มงานต่าง ๆ ได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
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  ส่วนที่ 2 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดภูเก็ต 

 
1. ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ 
       1) ที่ตั้งและอาณาเขต 

 จังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย  มีลักษณะเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุด
ของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้ในทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย รวมพ้ืนที่ 543.034 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 339,396.25 ไร่ มีเกาะบริวาร 32 เกาะ เฉพาะเกาะมีพ้ืนที่ 27 ตารางกิโลเมตร
อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 402 รวม
ระยะทาง 867 กิโลเมตรหรือ 688 กิโลเมตรทางอากาศ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือติดช่องแคบปากพระ จังหวัดพังงา เชื่อมโดยสะพานเทพกระษัตรีและสะพานศรี
สุนทร   
  ทิศตะวันออกติดทะเลเขตจังหวัดพังงา 

 ทิศใต้ติดทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย 

 ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
 

 

 

 

ตราประจ าจังหวัดภูเก็ต 
 

ต้นไม้ประจ าจังหวัดภูเก็ต 
ต้นประดู่บ้าน 

ดอกไมป้ระจ าจังหวัดภูเก็ต 
ดอกเฟื่องฟ้า 

ค ำขวัญจังหวัดภูเก็ต 
ไข่มุกอันดำมัน สวรรค์เมืองใต้ หำดทรำยสีทอง  

สองวีรสตรี บำรมีหลวงพ่อแช่ม 
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2) ลักษณะภูมิประเทศ 

  จังหวัดภูเก็ตมีลักษณะเป็นหมู่เกาะ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 เป็นภูเขา และ
ประมาณ ร้อยละ 30 เป็นพ้ืนที่ราบอยู่ตอนกลางและตะวันออกของเกาะพ้ืนที่ ชายฝั่งด้านตะวันออกเป็น
ดินเลน และ ป่าชายเลน ส่วนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกเป็นภูเขา และหาดทรายที่สวยงาม 
  3) ลักษณะภูมิอากาศ  
        จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตร อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนชื้นตลอดปี  มี  2  ฤดู ประกอบด้วย 
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน เม.ย. –   พ.ย. / ฤดูร้อน เริ่มตั้งแตเ่ดือน ธ.ค. – มี.ค.  

2. ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 
 จังหวัดภูเก็ตบริหารราชการแผ่นดินในรูปแบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค                      
แบ่งออกเป็น 3 อ าเภอ  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  จ านวน 19 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 1 แห่งเทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลต าบล 9 แห่ง และองค์การบริหารส่วน
ต าบล (อบต.) 6 แห่ง 

อ าเภอ 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 
จ านวนประชากร

(คน) 
จ านวน 

ต าบล หมู่บ้าน ชุมชน 
เมืองภูเก็ต 224.000 248,261 8 44 26 
กะทู้ 67.034 57,087 3 6 26 
ถลาง 252.000 108,277 6 46 9 
จังหวัดภูเก็ต 543.034 416,582 17 96 61 

 

ทีม่า: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2564 

3. แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
         1) แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดภู เก็ตเป็นศูนย์กลางการ

ท่องเที่ยวบริเวณสามเหลี่ยมอันดามัน มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวมากมายหลาย
ประเภททั้งบนเกาะภูเก็ตซึ่งมีจุดขายหลัก คือ ชายหาดทรายและกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ โดยเฉพาะ
กิจกรรมบันเทิง นันทนาการและกีฬาทางน้ า และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเกาะบริวารโดยรอบและ
เกาะในจังหวัดใกล้เคียง สามารถจ าแนกแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ดังนี้  
          1.1) แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ  
 1.2) แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและศาสนากระจายอยู่บน
เกาะภูเก็ตทางตอนในของเกาะ  
     1 .3 ) แหล่ งท่ อ งเที่ ย วที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น  ใน จั งห วั ดภู เก็ ตมี ก าร พั ฒ น า                              
แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึน (Man-made attraction) ทั้งในรูปแบบของสถานบันเทิง การแสดงโชว์
ต่างๆ สวนสาธารณะลักษณะพิเศษ (Theme park) พิพิธภัณฑ์เฉพาะทางสวนสัตว์ และสวนสนุก                    
เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว กระจาย กันอยู่ทั่วไปตามชายหาดส าคัญและทางตอนในของเกาะ เช่น                      
ภูเก็ตแฟนตาซี ไซม่อน คาบาเรย์ ในอ าเภอกะทู้ ฟาร์มจระเข้และสวนเสือภูเก็ต สวนผีเสื้อและ                      
อควาเรียมภูเก็ต พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย ไดโนปาร์ค สวนสัตว์ภูเก็ต สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า หมู่บ้านไทย
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และสวนกล้วยไม้ภูเก็ต ในอ าเภอเมือง และมีสวนสาธารณะที่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในจังหวัด
และนักท่องเที่ยวที่สะพานหินและเขารัง 
        1.4) แหล่งท่องเที่ยวประเภทกิจกรรมและความสนใจพิเศษ มีหลากหลายประเภท           
ที่เป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่  
      ก) แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา  
     ข) แหล่งด าน้ าบริเวณเกาะใกล้เคียงมีทั้งกิจกรรมด าน้ าตื้นและด าน้ าลึก   
      ค) แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้แก่ สปามีให้บริการตามโรงแรมระดับ 4-5 ดาว 
ศูนย์บริการทางการแพทย์ (Medical health care center) 
      ง) แหล่งซื้อสินค้า   
      จ) การล่องเรือยอร์ชไปยังเกาะต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง  
    2) การแบ่งกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวตามพื้นที่  จังหวัดภูเก็ต
สามารถแบ่งกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวและรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวตามพ้ืนที่ได้ ดังนี้  
    2.1) พ้ืนที่ชายหาดรองรับกิจกรรมบันเทิงและนันทนาการเต็มรูปแบบ  ได้แก่ บริเวณ
หาดป่าตองมีกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ หลากหลายรูปแบบทั้งกิจกรรมกีฬาทางบกและทางน้ า กิจกรรม
บันเทิงและนันทนาการ โดยเฉพาะสถานบันเทิงยามค่ าคืน และร้านค้าต่างๆ  รองรับตลาดต่างชาติที่พักค้างแรมเป็นหลัก  
    2.2) พื้นที่ชายหาดรองรับกิจกรรมบันเทิงและนันทนาการ ได้แก่ ชายหาดฝั่งตะวันตก      
ของเกาะภูเก็ตในเขตอ าเภอกะทู้และอ าเภอเมือง ซึ่งเน้นกิจกรรมการพักผ่อนชายหาดและมีกิจกรรม           
การท่องเที่ยวต่างๆ เป็นตัวเสริม มีที่พักแรมบริการ มีความคึกคักแตกต่างกันไปในแต่ละหาด ได้แก่    
หาดสุรินทร์ หาดกมลา หาดกะรน หาดกะตะ หาดในหาน หาดราไวย์ 
    2.3) พ้ืนที่ชายหาดแบบเงียบสงบและเป็นส่วนตัว ได้แก่ ชายหาดฝั่งตะวันตกทางตอน
เหนือของเกาะในเขตอ าเภอถลาง ซึ่งมีพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ได้แก่ หาดทรายแก้ว 
หาดไม้ขาว หาดในยาง หาดในทอน หาดลายันและหาดบางเทา เป็นที่ตั้งของโรงแรมที่พัก และบ้านพักตาก
อากาศรองรับ  กลุ่มผู้มีรายได้สูงเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมการพักผ่อนชายหาดและกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่าง ๆ   ซึ่งมีให้บริการครบครันในโรงแรม 
    2.4) พ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ พื้นที่ในเขตสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์
สัตว์ป่าเขาพระแทววนอุทยานน้ าตกโตนไทร อุทยานแห่งชาติสิรินาถ พ้ืนที่ป่าชายเลนอ่าวภูเก็ต 
    2.5) พ้ืนที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองภูเก็ต ได้แก่ บริเวณย่านตัวเมืองเก่าซึ่งเป็นการท่องเที่ยว
ชมวิถีชีวิตของผู้คน วัฒนธรรมประเพณีและสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ คือ อาคารเก่าแก่สไตล์ชิโน
โปรตุกีส  บริเวณถนนถลาง ถนนดีบุก ถนนพังงา ถนนกระบี่ ถนนเยาวราช 
    2.6) พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ได้แก่ บริเวณตัวอ าเภอถลาง ซึ่ง
เป็นที่ตั้งของวัดพระนางสร้าง วัดพระทอง บริเวณอนุสาวรีย์วีรสตรีซึ่งมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลางอยู่
ใกล้เคียง และวัดฉลองในเขตอ าเภอเมืองภูเก็ต 
    2.7) จุดชมทิวทัศน์ ได้แก่ แหลมพรหมเทพ จุดชมทิวทัศน์หาดกะตะ -กะรน เขารัง 
แหลมพันวา เขาขาด 
    2.8) พ้ืนที่ท่าเรือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเกาะที่อยู่โดยรอบ ได้แก่ บริเวณอ่าวปอ อ่าว
บางโรง อ่าวสะป า อ่าวภูเก็ต อ่าวมะขาม อ่าวฉลอง เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเกาะบริวารของเกาะภูเก็ต
และเกาะที่อยู่ในเขตจังหวัดพังงาและกระบี่ เช่น เกาะยาวใหญ่ เกาะยาวน้อย หมู่เกาะในอุทยาน
แห่งชาติอ่าวพังงา หมู่เกาะสุรินทร์  หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะลันตาหมู่เกาะพีพี หมู่เกาะห้อง เกาะปอดะ  
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4. ข้อมูลด้านสังคมและความมั่นคง 
 1) ด้านการศึกษา 

ข้อมูลประชากรจังหวัดภูเก็ต จ าแนกรายอ าเภอ ปี 2564 
ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2564 
 

ล าดับที่ จังหวัด/อ าเภอ จ านวนประชากร(คน) 
จังหวัดภูเก็ต(รวม 3 อ าเภอ) 413,625 

1 อ าเภอเมืองภูเก็ต 248,261 
2 อ าเภอกะทู้ 57,087 
3 อ าเภอถลาง 108,277 

 
แผนภูมิแสดงจ านวนและสัดส่วนของประชากรในจังหวัดภูเก็ตจ าแนกรายอ าเภอ 

 
สัดส่วนจ านวนประชากรในจังหวัดภูเก็ตเปรียบเทียบ 3 อ าเภอ 
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ข้อมูลประชากรก่อนวัยเรียนจังหวัดภูเก็ต ปี 2564 
ประชากรก่อนวัยเรียนในที่นี้หมายถึงประชากรในกลุ่มอายุตั้งแต่วัยแรกเกิด ถึง กลุ่มอายุ 2 ปี 

 
จ านวนประชากรก่อนวัยเรียน(แรกเกิด - 2 ปี) ปี 2564 จ าแนกรายอ าเภอ 

ล าดับ
ที ่

จังหวัด/อ าเภอ 
จ านวนประชากร(คน) 

รวม 
น้อยกว่า1ปี 1ปี 2ปี 

จังหวัดภูเก็ต(รวม3อ าเภอ)  4,032   4,718   4,942  13,692  
1 อ าเภอเมืองภูเก็ต  2,347   2,748   2,846   7,941  
2 อ าเภอกะทู้  543   645   717   1,905  
3 อ าเภอถลาง  1,142   1,325   1,379   3,846  

 

 
 

สัดส่วนจ านวนประชากรก่อนวัยเรียน(คน) เปรียบเทียบ 3 อ าเภอ 

 
ข้อมูลประชากรวัยเรียนจังหวัดภูเก็ต ปี 2564 
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ประชากรวัยเรียน หมายถึง ประชากรในกลุ่มอายุ3 -17ปี และเพ่ือให้การจัดการศึกษา
เหมาะสมกับพัฒนาการของแต่ละช่วงอายุนั้น จึงได้มีการแบ่งประชากรตามกลุ่มอายุวัยในแต่ละระดับ
การศึกษาดังนี ้

กลุ่มอายุ 3-5 ปี คือประชากรกลุ่มวัยเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 
กลุ่มอายุ 6-11 ปี คือประชากรกลุ่มวัยเรียนระดับประถมศึกษา 
กลุ่มอายุ 12-14 ปี คือประชากรกลุ่มวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มอายุ 15-17 ปี คือประชากรกลุ่มวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ที่มา: รายงานเรื่องปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยปี2562 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 

ล าดับที่ จังหวัด/อ าเภอ 
จ านวนประชากร (คน) 

3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 
จังหวัดภูเก็ต(รวม3อ าเภอ)  5,282   5,211   5,352   5,740   5,777   6,155   6,080   5,687 

  

1 
อ าเภอเมืองภูเก็ต  3,070   3,042   3,164   3,477   3,512   3,698   3,764   3,568 

  

2 
อ าเภอกะทู้  750   771   778   799   769   858   788   760 

  

3 
อ าเภอถลาง  1,462   1,398   1,410   1,464   1,496   1,599   1,528   1,359  

 
 
 

ล าดับที่ จังหวัด/อ าเภอ 
จ านวนประชากร (คน) 

11 ปี 
12 ปี 13 ปี 14 ปี 15 ปี 16 ปี 17 ปี 

รวม
ทั้งสิ้น 

จังหวัดภูเก็ต(รวม3อ าเภอ) 5,759   5,520   5,878   5,627   5,696   5,353   5,286   84,403 
  

1 อ าเภอเมืองภูเก็ต 3,504   3,527   3,758   3,551   3,648   3,349   3,267   51,899 
  

2 อ าเภอกะทู้  756   691   731   723   710   702   693   11,279 
  

3 อ าเภอถลาง 1,499   1,302   1,389   1,353   1,338   1,302   1,326   21,225 
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สัดส่วนจ านวนประชากรวัยเรียน(3-17ปี) (คน) เปรียบเทียบ 3 อ าเภอ 
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ข้อมูลจ านวนสถานศึกษาตามสังกัด ปีการศึกษา 2563 
 
 

หน่วยงานต้นสังกัด จ านวน(แห่ง) 
1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 59 

1.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 49 
1.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต14 7 
1.3 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 3 
1.3.1 โรงเรียนเฉพาะความพิการ 1 
1.3.2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 
1.3.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 1 
2. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 189 

2.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ 34 
2.1.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา(ท่ัวไป) 21 
2.1.2 โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา(การกุศลของวัด) 1 
2.1.3 โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ 12 
2.2 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 155 
2.2.1 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทเสริมสร้างทักษะชีวิต 3 
2.2.2 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพ 100 
2.2.3 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทศิลปะดนตรีและกีฬา 15 
2.2.4 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา 36 
2.2.5 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทสอนศาสนา 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 หน้า  11 แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 60 
3.1 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 

3.1.1 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 5 
3.1.2 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 18 

(1) เทศบาลนครภูเก็ต 7 
(2) เทศบาลต าบลรัษฎา 1 
(3) เทศบาลต าบลกะรน 1 
(4) เทศบาลต าบลเชิงทะเล 1 
(5) เทศบาลต าบลเทพกระษัตรี 1 
  
  
(6) เทศบาลต าบลป่าคลอก 1 
(7) เทศบาลต าบลศรีสุนทร 1 
(8) เทศบาลเมืองกะทู้ 2 
(9) เทศบาลเมืองป่าตอง 3 

3.1.3 องค์การบริหารส่วนต าบล 2 
(1) องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 1 
(2) องค์การบริหารส่วนต าบลกมลา 1 

3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 35 
4. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   (นับเฉพาะศูนย์ กศน. อ าเภอ) 

3 

5. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5 

6. กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวักรรม 4 

6.1 สถาบันอุดมศึกษา 3 
6.2 โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 

รวม 320 
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จ านวนนักเรียน นักศึกษา จ าแนกรายสังกัด/สถานศึกษา 
 

ที ่
สถานศึกษา/
หน่วยงาน 

ก่อน 
ประถมศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

ม.ต้น ม.ปลาย อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวม 

1 สพป.ภูเก็ต 2,627 12,909 2,185 139 - - 17,860 
2 สพม.14 - - 6,312 5,126 - - 11,438 
3 การศึกษาพิเศษ 196 487 387 190 - - 1,260 
4 รร.เอกชนสามัญ 4,418 9,330 2,491 1,104 - - 17,343 
5 รร.เอกชนนานาชาติ     - - 3,208 
6 รร.ในองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4,741 11,712 3,591 600 - - 20,644 

7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3,369 - - - - - 3,369 
8 สาธิต ม.ราชภัฏภูเก็ต 206 243 132 43 - - 624 
9 กศน.จังหวัดภูเก็ต - 87 1,124 1,483 - - 2,694 
10 สถาบันอาชีวศึกษา - - - - 7,733 265 7,998 
11 สถาบันอุดมศึกษา - - - - - 12,260 12,260 
  รวม 15,557 34,768 16,222 8,685 7,733 12,525 98,698 

 
จ านวนครู/อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนของสถานศึกษา จ าแนกรายสังกัด/สถานศึกษา 

 

ที ่ หน่วยงาน/สถานศึกษา 
จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร ครู/อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน 

รวม 

1 สพป.ภูเก็ต 51 860 87 998 
2 สพม.14 15 835 8 858 
3 การศึกษาพิเศษ 7 123 32 162 
4 รร.เอกชนสามัญ 47 1,031 418 1,496 
5 โรงเรียนเอกชนนานาชาติ 12 510 - 522 
6 โรงเรียนในองค์กร

ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

35 849 196 1,080 

7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - - - 
8 สาธิต ม.ราชภัฏภูเก็ต 4 51 5 60 
9 กศน.จังหวัดภูเก็ต - 38 6 44 
10 สถาบันอาชีวศึกษา 23 268 103 394 
11 สถาบันอุดมศึกษา 3 547 539 1,086 
 รวม 197 5,112 1,394 6,700 

 



 
 

  
 หน้า  13 แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
สัดส่วนจ านวนครู/อาจารย์ต่อจ านวนนักเรียนในสถานศึกษา จ าแนกรายสังกัด 

 

ที ่ หน่วยงาน/สถานศึกษา 
จ านวน (คน) สัดส่วน 

ครู/อาจารย์ต่อนักเรียน ครู/อาจารย์ นักเรียน 
1 สพป.ภูเก็ต 860 17,860  1 : 21 
2 สพม.14 835 11,438  1 : 14 
3 การศึกษาพิเศษ 123  1,260  1 : 10 
4 รร.เอกชนสามัญ 1,031  17,343  1 : 17 
5 รร.เอกชนนานาชาติ 510  3,208  1 : 6 
6 รร.ในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
849  20,644  1 : 24 

7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -  3,369  - 
8 สาธิต ม.ราชภัฏภูเก็ต 51  624  1 : 12 
9 กศน.จังหวัดภูเก็ต 38  2,694  1 : 71 
10 สถาบันอาชีวศึกษา 268  7,998  1 : 30 
11 สถาบันอุดมศึกษา 547 12,260  1 : 22 
 รวม 5,112 98,698  1 : 19 

 
 

สัดส่วนจ านวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญกับจ านวนนักเรียนอาชีวศึกษาระดับ ปวช. 
 

รายการ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย

สายสามัญ 
อาชีวศึกษา 
ระดับ ปวช. 

รวม 

จ านวนนักเรียน/
นักศึกษา (คน) 

8,685 5,643 14,328 

คิดเป็นร้อยละ 60.62% 39.38% 100.00% 
 

 
 

สัดส่วนการศึกษาต่อในสายสามัญเปรียบเทียบกับการศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษาของนักเรียน 
ที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายการ 
ศึกษาต่อ 
สายสามัญ 

ศึกษาต่อ 
สายอาชีวศึกษา 

รวม 

จ านวนนักเรียน (คน) 2,481 1,464 3,945 
คิดเป็นร้อยละ 62.89% 37.11% 100.00% 
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สาขาวิชาในสถาบันอาชีวศึกษาที่มีนักเรียน/นักศึกษา เรียนมากที่สุดเรียงล าดับจากสาขาวิชา 
ที่มีจ านวนนักเรียน/นักศึกษา มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 

 

ที ่ สาขาวิชา 
จ านวนนักเรียน/นักศึกษา(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
ชาย หญิง ทั้งหมด 

1  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว     558   1,533   2,091  26.14% 
2  พาณิชยกรรม-บริหารธุรกิจ     676     943   1,619  20.24% 
3  ช่างอุตสาหกรรม   1,432     123   1,555  19.44% 
4  คหกรรม     521     777   1,298  16.23% 
5  ยานยนต์     630       19     649  8.11% 
6  ศิลปหัตถกรรม/ศิลปกรรม     300     105     405  5.06% 
7  เทคโนโลยีและการสื่อสาร     148       25     173  2.16% 
8  เทคโนโลยีสารสนเทศ       75       19       94  1.18% 
9  ช่างอากาศยาน       51        8       59  0.74% 
10  พาณิชนาว ี      36   -       36  0.45% 
11  อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี       13        6       19  0.24% 
   รวม   4,440   3,558   7,998  100.00% 

 

 

คณะในมหาวิทยาลัยที่มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุดเรียงล าดับจากคณะที่มีจ านวน                   

ผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 
 

ที ่ คณะ มหาวิทยาลัย 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  คิดเป็น 

ร้อยละ ชาย หญิง รวม 
1 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต 198 588 786 25.62% 
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต 198 351 549 17.89% 
3 คณะครุศาสตร ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต 166 325 491 16.00% 
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต 108 155 263 8.57% 
5 การบริการและการท่องเที่ยว ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 58 183 241 7.86% 
6 

วิเทศศึกษา 
ม.สงขลานครินทร์  
วิทยาเขตภูเก็ต 

25 160 185 6.03% 

7 
บริหารธุรกิจ 

ม.ราชพฤกษ์  
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง   

33 85 118 3.85% 

8 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

ม.สงขลานครินทร์  
วิทยาเขตภูเก็ต 

54 60 114 3.72% 

9 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต 34 51 85 2.77% 
10 วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 46 26 72 2.35% 
11 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต 19 39 58 1.89% 
12 คณะบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต 20 35 55 1.79% 
13 

การบัญชี 
ม.ราชพฤกษ์  
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง   

8 43 51 1.66% 

รวม 967 2,101 3,068 100.00% 
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จ านวนบุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาจ าแนกตามประเภท 
 

ที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา 

จ านวนบุคลากร(คน) 
ผู้บริหาร 
(ผอ. / 

รอง ผอ.) 

คร ู
(ข้าราชการ) 

คร ู
(พนักงาน
ราชการ) 

ครู 
(อัตราจ้าง/                

ครูจ้างสอน/ครูผู้สอน) 

บุคลากร
สาย

สนับสนุน 

พี่เลี้ยง 
เด็ก 

พิการ 

รวม 
คร ู

รวม 
ทั้งหมด 

1 สพป.ภูเกต็ 51 797 11 52 87 0 860 998 
2 สพม.14 15 585 13 237 8 0 835 858 
3 ส านักบริหารงาน 

การศึกษาพิเศษ 
7 77 31 15 23 9 123 162 

4 ส านักงานส่งเสริม 
การศึกษาเอกชน 

47 0 0 1,031 418 0 0 1496 

5 อบจ.ภูเก็ต 35 638 21 190 196 0 849 1,080 
6 สาธิตมหาวิทยาลยั 

ราชภัฏภเูก็ต 
4 0 2 49 5 0 51 60 

7 กศน.จังหวัดภูเกต็ 0 5 26 7 6 0 38 44 
8 สนง.คณะกรรมการ

อาชีวศึกษา 
23 158 31 79 103 0 238 394 

9 มหาวิทยาลยัราชพฤกษ ์
ศูนย์การศกึษานอกสถาน
ที่ตั้ง จังหวดัภเูก็ต 

   23 9 0 0 32 

10 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 0 0 0 391 317 0 0 708 
11 มอ.ภูเกต็ 0 0 0 133 213 0 0 346 

รวม 182 2,260 135 2,207 1,385 9 2,994 6,178 

หมายเหตุ บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง  ธุรการ,พนักงานราชการ,พนักงานขับรถ,แม่บ้าน, นักการ ฯ 
 

จ านวนบุคลากรในโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ 
 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา 
จ านวนครู(คน) 

ครูไทย ครูต่างชาติ รวม 
1 นานาชาติ คิว เอส ไอ ภเูก็ต 4 9 13 
2 นานาชาติ เบอร์ดา คล๊อด ภเูก็ต 3 54 57 
3 นานาชาติบัดส์ ภูเก็ต 3 6 9 
4 นานาชาติปาลม์เฮา้ส ์ 3 3 6 
5 นานาชาติ อิแมจิเนช่ัน แพสช่ัน ภเูก็ต 5 25 30 
6 ขจรเกียรตินานาชาติ ภเูก็ต  25 55 80 
7 นานาชาติ ยูดับเบลิยูซี ประเทศไทย 7 52 59 
8 นานาชาติบริติช ภเูก็ต 9 114 123 
9 นานาชาติมอนเตสโซรี่ เฮาส์ ภเูกต็ 3 5 8 
10 นานาชาติโอ๊คมีโดว ์ 4 13 17 
11 นานาชาติเฮดสตาร์ท ภเูก็ต 12 94 106 
12 อนุบาลนานาชาติเรนโบว์เทร้า 0 2 2 
 รวม 78 432 510 
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จ านวนนักเรียน/นักศึกษาที่มีความบกพร่อง จ าแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 

 
ระดับชั้น สังกัด รวม 

สพฐ อปท กศน สอศ สกอ เอกชน ศกศ. 
ก่อน
ประถมศึกษา 

1 13 0 0 2 6 6 28 

ประถมศึกษา 249 96 0 0 16 24 160 545 
มัธยมต้น 59 12 1 0 0 2 117 191 
มัธยมปลาย 16 2 0 0 0 0 51 69 
ปวช. 0 0 0 11 0 0 0 11 
ปวส. 0 0 0 2 0 0 0 2 
ปริญญาตรี 0 0 0 2 0 0 0 2 
ปริญญาโท 0 0 0 0 0 0 0 0 
ปริญญาเอก 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 325 123 1 15 18 32 334 848 
 
 

จ านวนนักเรียนออกกลางคัน จ าแนกตามสาเหตุ ระดับชั้น เพศ 
 

ที ่ หน่วยงาน/สถานศึกษา 
จ านวนนักเรียนออกกลางคัน (คน) 

ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ทั้งหมด 

1 สพป.ภูเก็ต 8 8 16 12 - - 24 20 44 
2 สพม.14 - - - - - - - - - 
3 การศึกษาพิเศษ 35 25 5 14 4 1 44 40 84 
4 เอกชน 44 29 10 6 2 14 56 49 105 
6  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 50 38 17 8 - - 67 46 113 
7 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - - 1 1 - - 1 1 2 
8 กศน.จังหวัดภูเก็ต - 1 8 4 3 5 11 10 21 

รวมทั้งหมด 133 97 57 45 9 20 199 162 361 
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จ านวนนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติที่ลาออกหรือขอย้ายโรงเรียน 
 

ที ่ โรงเรียน 
จ านวนนักเรียนไทย 
ที่ลาออกหรือขอย้าย 

จ านวนนักเรียนต่างชาติ 
ที่ลาออกหรือขอย้าย 

รวม 

1 นานาชาติ คิว เอส ไอ ภเูก็ต 2 17 19 
2 นานาชาติ เบอร์ดา คล๊อด ภเูก็ต 10 35 45 
3 นานาชาติบัดส์ ภูเก็ต 4 1 5 
4 นานาชาติปาลม์เฮา้ส ์ - - - 
5 นานาชาต ิอิแมจิเนช่ัน แพสช่ัน ภูเกต็ 1 4 5 
6 ขจรเกียรตินานาชาติ ภเูก็ต  17 22 39 
7 นานาชาติ ยูดับเบลิยูซี ประเทศไทย 1 8 9 
8 นานาชาติบริติช ภเูก็ต 46 161 207 
9 นานาชาติมอนเตสโซรี่ เฮาส์ ภเูกต็ - - - 
10 นานาชาติโอ๊คมีโดว ์ 2 8 10 
11 นานาชาติเฮดสตาร์ท ภเูก็ต 63 125 188 
12 อนุบาลนานาชาติเรนโบว์เทร้า - 3 3 
 รวม 146 384 530 

 

จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ม.ต้น  และจ านวนที่ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 
 

จ านวนนักเรียนที่จบ ม.ต้น (คน)   

จบ ม.ต้น ทั้งหมด ศึกษา ต่อ ม.ปลาย ศึกษาต่อสายอาชีพ 
ศึกษาต่อ 

ในสาขาวิชาเฉพาะ 
ไม่ศึกษาต่อ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
2,366 2,033 4,399 1,144 1,337 2,481 989 475 1,464 155 198 353 43 51 94 

หมายเหตุ  แสดงเฉพาะสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ม.ปลาย และจ านวนที่ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2562 
 

จ านวนนักเรียนที่จบ ม.ปลาย (คน)   
จบ ม.ปลาย ทั้งหมด ศึกษาต่ออุดมศึกษา ศึกษาต่อสายอาชีพ ศึกษาต่อในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่ศึกษาต่อ 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
876 1,539 2,415 725 1,280 2,005 19 26 45 32 108 140 105 120 225 

   หมายเหตุ  แสดงเฉพาะสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ที ่ มหาวิทยาลัย/คณะ 
จ านวนนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา(คน)   

ป.ตรี ป.โท รวม 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง ทั้งหมด 

รวมทั้งสิ้น 942 2,055 2,997 25 46 71 967 2,101 3,068 
1 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ ์ 

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จ.ภูเก็ต 
41 128 169 - - - 41 128 169 

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 704 1,470 2,174 20 35 55 724 1,505 2,229 
3 มอ.ภูเก็ต 197 457 654 5 11 16 202 468 670 



 
 

  
 หน้า  18 แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ข้อมูลด้านคุณภาพทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 
 
 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
             เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 

 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ปี 61 ปี 62 ปี 61 ปี 62 ปี 61 ปี 62 ปี 61 ปี 62 

ประเทศ 55.90 49.07 39.24 34.42 37.50 32.90 39.93 35.55 
ภูเก็ต 58.26 50.98 44.49 40.20 40.22 34.91 41.80 37.20 

+สูง/-ต่ า +2.36 +1.70 +5.25 +5.78 +2.72 +2.01 +1.87 +1.65 
 
 
        2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
            เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 
 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ปี 61 ปี 62 ปี 61 ปี 62 ปี 61 ปี 62 ปี 61 ปี 62 

ประเทศ 54.42 55.14 29.45 33.25 30.04 26.73 36.10 30.07 
ภูเก็ต 58.99 58.34 33.22 39.28 33.63 29.86 38.14 30.82 

+สูง/-ต่ า +4.57 +3.20 +3.77 +6.03 +3.59 +3.13 +2.04 +0.75 
 
 

3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
               เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 

 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย สังคมฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ปี 61 ปี 62 ปี 61 ปี 62 ปี 61 ปี 62 ปี 61 ปี 62 ปี 61 ปี 62 

ประเทศ 47.31 42.21 35.16 35.70 31.41 29.20 30.72 25.41 30.51 29.20 
ภูเก็ต 52.65 46.51 36.72 37.77 40.02 36.15 35.32 29.95 32.00 31.34 

+สูง/-ต่ า +5.34 +4.30 +1.56 +2.07 +8.61 +6.95 +4.60 +4.54 +1.49 +2.14 
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 4) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
              เปรียบเทียบระหว่าง ปีการศึกษา 2561 – 2562 
 

ระดับชั้น 

คะแนนเฉลี่ย 

ปี 2561 ปี 2562 

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

ปวช. 41.63 44.49 +2.86 43.63 45.84 +2.21 
ปวส. 40.04 41.25 +1.21 40.75 42.03 +1.28 

 
5) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน 

              เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 – 2562 
 

ระดับประถมศึกษา (N1) 

รหัสสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2561(เฉลี่ย 2 ครั้ง) ปีการศึกษา 2562(เฉลี่ย 2 ครั้ง) 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
จังหวัด 

+/- 
ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ
จังหวัด 

+/- 

สาระทักษะการเรียนรู้ 40.22 49.59 +9.37 44.95 51.45 +6.49 
สาระความรู้พื้นฐาน 36.38 40.80 +4.42 40.14 46.92 +6.78 
สาระการประกอบอาชีพ 40.91 53.96 +13.05 39.83 46.99 +7.16 
สารทักษะการด าเนินชีวิต 49.06 59.03 +9.97 47.32 55.48 +8.16 
สาระการพัฒนาสังคม 41.80 54.59 +12.79 45.28 55.82 +10.55 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (N2) 

รหัสสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2561(เฉลี่ย 2 ครั้ง) ปีการศึกษา 2562(เฉลี่ย 2 ครั้ง) 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
จังหวัด 

+/- 
ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ
จังหวัด 

+/- 

สาระทักษะการเรียนรู ้ 40.34 46.16 +5.82 37.64 43.97 +6.33 
สาระความรู้พืน้ฐาน 32.17 35.45 +3.28 34.45 37.82 +3.37 
สาระการประกอบอาชีพ 42.42 47.79 +5.37 38.91 44.03 +5.12 
สารทักษะการด าเนินชีวิต 44.34 50.22 +5.88 44.07 50.68 +6.61 
สาระการพฒันาสังคม 36.72 41.10 +4.38 36.34 40.84 +4.50 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (N3) 

รหัสสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2561(เฉลี่ย 2 ครั้ง) ปีการศึกษา 2562(เฉลี่ย 2 ครั้ง) 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
จังหวัด 

+/- 
ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ
จังหวัด 

+/- 

สาระทักษะการเรียนรู้ 40.64 47.98 +7.34 34.00 39.21 +5.21 
สาระความรู้พืน้ฐาน 28.61 32.71 +4.10 29.26 33.43 +4.17 
สาระการประกอบอาชีพ 42.19 49.94 +7.75 40.41 48.32 +7.91 
สารทักษะการด าเนินชีวิต 42.72 50.71 +7.99 34.73 41.28 +6.56 
สาระการพฒันาสังคม 33.98 38.92 +4.94 31.94 36.79 +4.85 
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2) ด้านสาธารณสุข 
 จังหวัดภู เก็ตมี โรงพยาบาลรัฐสั งกัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชนรวม 7 แห่ ง                         

รพ.รัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทย คือ รพ.อบจ. 1 แห่ง  มีศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (P1) 4 แห่ง           
คลินิกเวชกรรม 132 แห่ง คลินิคเวชกรรมเฉพาะทาง 70 แห่ง คลินิกทันตกรรม 96 แห่ง  

คลีนิกแพทย์แผนไทย 9 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 552 แห่ง ร้านขายยาแผนโบราณ 17 แห่ง  
 
 

 

5.  ข้อมูลปัญหาและความต้องการที่ส าคัญในภาพรวมของจังหวัดภูเก็ตที่ผ่านมา  

            1) ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการคมนาคมขนส่ง มีการกระจายอยู่ในบางพ้ืนที่
ของทั้ง 3 อ าเภอ 
                  2) ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะพ้ืนที่ในเขตชุมชน
และเมืองใหญ่ของทั้ง 3 อ าเภอ 
                  3) ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และประชาชน 
 มีการกระจายอยู่ในบางพ้ืนที่ทั้งในย่านเมืองและแหล่งท่องเที่ยวของทั้ง 3 อ าเภอ 
                  4) ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม การบริหารจัดการขยะ/น้ าเสีย 
มีการกระจายตามพื้นท่ีต่าง ๆ ทั้งย่านชุมชน/เมือง/สถานที่ท่องเที่ยวของทั้ง 3 อ าเภอ 
                  5) ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ พื้นที่ชายหาด พ้ืนที่ป่า/ป่าชายเลน กระจายไปตาม
พ้ืนที่ต่าง ๆ ของทั้ง 3 อ าเภอ 
                  6) ปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่และถนนสายหลัก ซึ่งจะกระทบกับปัญหาด้านการจราจรและ
ปัญหาอ่ืน ๆ ในบริเวณถนนสายหลักโดยเฉพาะถนนสาย 402 และถนนสายรองอ่ืน ๆ เช่นย่านเทศบาล
เมืองป่าตอง ย่านเมืองเก่า (Old Town) เป็นต้น 
                   7) ปัญหายาเสพติดและปัญหาเกี่ยวข้องต่อเนื่อง ซึ่งกระจายอยู่ในบางพ้ืนที่ของ  ทั้ง 3 
อ าเภอ  
                   8) ปัญหาแรงงานต่างด้าว โดยกระจายอยู่ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ของทั้ง 3 อ าเภอ 
                   9) ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ใน
พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวของทั้ง 3 อ าเภอ  
                     10) ปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐ ที่ยังขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของจังหวัดภูเก็ตท่ีมีการเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
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ส่วนที่ 3 
กรอบแนวคิด 

 
 
 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้น ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บทภายใต้            
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561–2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                        
ฉบับที่ สิบสอง พ .ศ. 2560 -2564 แผนการศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายรัฐบาล                             
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ..2564  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอ านาจ
หน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต (ฉบับแผนการใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564) โดยมีรายละเอียดข้อกฎหมาย ดังนี้ 
  1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 2) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580     
 3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 
 4) แผนการปฏิรูปประเทศ  
 5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564  
 6) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)   
 7) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
 8) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
   9) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579  
   10) นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณ พ.ศ. 2564  
   11) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
   12) แผนการ ฟ้ื น ฟู เศรษ ฐกิ จและสั งคมจากผลกระท บของไวรั ส โควิ ด -19                                   
ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563   
     13) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
   14) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
   15) แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2561–2565 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  
   16) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
   17) อ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   18) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
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1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการปกครอง 
ประเทศได้ก าหนดหมวดส าคัญๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
และการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน  
 หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรม
ในการศึกษาภาคบังคับ  
  หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็น
เวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย                        
รัฐต้อง ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย รัฐต้องด าเนินการให้
ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษา                 
ทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา                      
ให้เกิดผลดังต่อไปนี้  
 (1) เริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 
เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์  สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย  
 (2) ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ให้แล้ว
เสร็จภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
   (3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
อาจารย์   ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทน    
ที่เหมาะสมกับความสามารถ และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการ
บริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู    
    (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตาม
ความถนัด และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกัน
ทั้งในระดับชาติ และระดับพื้นท่ีดังกล่าว  
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2) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผน
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน และภารกิจส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญท้ัง 6 ด้าน ดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   
  2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม  
 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
 

3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้     ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย 23 ประเด็น 62 แผนย่อย (ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 12 ประเด็น 16 แผนย่อย โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตได้รับจัดสรร
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 2 ประเด็น 2 แผนย่อย ดังนี้ 
  (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  ใน 1 แผนย่อย ได้แก่  3.1 การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 1  แผนย่อย ได้แก่  3.4 การ
พัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ  
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4) แผนการปฏิรูปประเทศ  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ                    
เพ่ือเป็นเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 ก าหนดให้
ท าการปฏิรูปประเทศเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศท่ีมีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์   ทรงเป็นประมุข โดยจะต้องด าเนินการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องในช่วงห้าปีข้างหน้า เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปแต่ละด้าน รวม 13 ด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจส านักงาน                   
รวม 6 ด้าน  

(1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในเป้าหมายที่1 ให้ประชาชนมีความรู้ความ 
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฯ ประเด็น
ปฏิรูปที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยฯ 
  (2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ใน 5 ประเด็นปฏิรูป 
ได้แก่ ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
ประเด็นปฏิรูปที่ 3 โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง ประเด็นปฏิรูปที่ 5 
ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ ประเด็นปฏิรูปที่ 6 การ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 
  (8) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเป้าหมายที่ 
2 สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝัง
ทัศนคติที่ด ีประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
  (9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ในเป้าหมาย คนไทยมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้และการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 
  (11) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในเป้าหมาย ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI)  อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 ด้านการป้องกันและเฝ้า
ระวัง และประเด็นการปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม 
  (12) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ใน 5 เรื่อง รวม 15 ประเด็น  
   เรื่องที่ 1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ ประเด็น 
1.2) การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา 
ประเด็นที่ 1.3) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน ประเด็นที่ 2.1) การ
พัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้ สมกับวัย ประเด็นที่ 2.2) การสื่อสารสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
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   เรื่องที่ 3 การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ประเด็นที่ 3.1) การ
ด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ประเด็นที่ 3.3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใน
พ้ืนที่ห่างไกล หรือในสถานศึกษา ที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 
   เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูอาจารย์ ประเด็นที่ 4.1) การผลิตครู และการคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความ
ต้องการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ประเด็นที่ 4.2) การพัฒนาวิชาชีพครู ประเด็น
ที่ 4.3) เส้นทางวิชาชีพครู เพ่ือให้ครูมีความก้าวหน้าได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ประเด็นที่ 
4.4) การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
 เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 ประเด็นที่ 5.1) การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ประเด็นที่ 5.2 ) การจัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประเด็นที่ 5.3) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและ
ระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเด็นที่ 5.4) การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา  
 
5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ.2560-2564  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 
5 ปี ซ่ึงเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานการยกระดับประเทศให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ                     
(พ.ศ.2561-2580) และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ซึ่งภารกิจส านักงานสนับสนุนให้บรรลุ
เป้าหมายรวม 9 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2) การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่น
คั่งและยั่งยืน   
  ยุทธศาสตร์ที่ 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาล ในสังคมไทย  
  ยุทธศาสตร์ที่ 7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
  ยุทธศาสตร์ที่ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
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6) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)   
 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) ได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพ่ือเป็นแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบ
ทิศทาง การด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม  เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคง
แห่งชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด 16 นโยบาย 19 แผน ซึ่งภารกิจส านักงานมีส่วนเกี่ยวข้อง 7 นโยบาย 6 แผน ได้แก่ 
 นโยบายที่ 1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดรับด้วย แผนที่ 3) แผนการเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 นโยบายที่ 2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ สอดรับ
ด้วย แผนที่ 6) แผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง  
 นโยบายที่ 5) สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  
 นโยบายที่ 8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน สอดรับด้วย แผน
ที่ 10) แผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
 นโยบายที่ 9) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับด้วย แผนที่ 11) 
แผนการเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต  
 นโยบายที่ 10) เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ สอดรับด้วย แผนที่ 15) แผนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
 

7) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่                             
25 กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่ง เกี่ยวข้องภารกิจ รวม 11 
นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้  
  นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
  นโยบายหลักที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบ
สุขของประเทศ  
  นโยบายหลักที่ 3 การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะ
และการมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ และการเป็นพลเมืองดี) 
  นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของ
อาเซียน)  
  นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.3 
พัฒนาภาคเกษตร 5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว)  
  นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค (6.1 
ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ)  
  นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุก
ช่วงวัย (8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่
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ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 8.7 จัดท าระบบปริญญา
ชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น)  
  นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สร้าง
หลักประกันทางสังคม)  
  นโยบายหลักที่ 10 การฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืน  
  นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
  นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
กระบวนการยุติธรรม  
  นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
  นโยบายเร่งด่วนที ่7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
  นโยบายเร่งด่วนที ่8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  
  นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่
ชายแดนภาคใต้  
  นโยบายเร่งด่วนที ่10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
 

8) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่  4 
สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน  
 ประเทศไทยได้ร่วมรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) ในการประชุมสุดยอดสหประชาชาติสมัยสามัญ (UN General Assembly) ครั้งที่ 70 ณ กรุง
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ซึ่งประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goals) 169 
เป้าประสงค์ (Targets) มีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2573 (ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2030) และ
ประเทศไทยได้มีการด าเนินการก าหนดและจัดท ากรอบแนวทางตามกลไกติดตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน เพ่ือให้เกิดกลไกการติดตามผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 3 คณะ 
     เป้าหมายที่ 4 เป็นเป้าหมายด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
เพียงกระทรวงเดียวและมีหน่วยงานอื่นมีบทบาทเป็นหน่วยงานสนับสนุน     
      ภารกิจของส านักงาน มีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน เป้าหมายที่ 4                        
สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน (SDG4) ใน 6 เป้าประสงค์ ดังนี้ 
  เป้าประสงค์ที่ 4.1 (SDG 4.1) : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์
ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ.2573  
  เป้าประสงค์ที่ 4.2 (SDG 4.2) : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการ
พัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 
2573 เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา  
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  เป้าประสงค์ที่ 4.3 (SDG 4.3) : สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถจ่ายได้  
      เป้าประสงค์ที่ 4.7 (SDG 4.7) : สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่
จ าเป็น  ส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมี
วิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และ
ไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมี
ส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573  
  เป้าประสงค์ท่ี 4.A  (SDG 4.A) : สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษา 
ที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความ
รุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส าหรับทุกคน  
    เป้าประสงค์ที่ 4.C  (SDG 4.C) : เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการด าเนินการผ่าน       
ทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573  
 
 

9) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579  
   แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการ
จดัการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะ
ในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัด
การศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการ
ศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive 
Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของ
สังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดย
มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์  : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21 
   ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์                       
ซ่ึงเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงาน ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
     เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและ
ป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
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   ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเ พ่ือสร้าง                             
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เป้าหมาย 1) ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิต
บัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   เป้าหมาย 1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุก
ระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
4) แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมี
ประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 7) ครู 
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   เป้าหมาย 1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 3) 
ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   เป้าหมาย 1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผล
ต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 4)  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการ
ศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
ก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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10) นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณ พ.ศ. 2564  
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงฯ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการ
ด าเนินงานในการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้านการศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือมุ่ง
เป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 
   หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่น
ด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ในฐานะหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วน
นโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และ
นโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) รวมทั้งนโยบาย
และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง 
มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ ง และยั่งยืน ดังนั้น ใน
การเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดัน
ให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบาย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
   1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอม
รวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้าน
กฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้ง
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
   2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผน
งาน/โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน                        
รวมทั้งกระบวนการจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ               
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 
   3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ       
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
   4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม              
ถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ                
ที่ 21  
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   จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
   1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
    - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ 

 - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา              
ตามความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจาก
สถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลก
ทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

- พัฒนาผู้ เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและ

ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) 
 - ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพ 

ที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร 
BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์              
เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 

 - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน 
และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และ
แรงงานต่างด้าว) 

 - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้  และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

 - พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – 
on Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชัน
น าของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

 - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ  
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
   2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
   - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
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   - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่ เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะ                    
ภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์  
   - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่               
ที่ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะ             
การสื่อสารและใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความ
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
   3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็น
เลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งใน
ปัจจุบัน             และอนาคต  
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการ
เรียน      การสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
   4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน            ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
- ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา              

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
   5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถ            
เป็นอาชีพ และสร้างรายได้  
   6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

- ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ                  
ของหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีด้าน
กฎหมาย  

- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน                      
โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)  
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคน  ให้สอดคล้องกับการปฏิรูป

องค์การ  
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
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- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 

- ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

   การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
    1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้น            
เป็นกรอบแนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดย
ค านึงถึงมาตรการ 4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหาร
งบประมาณไว้ ดังนี้                      
(1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีท่ีมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ  
(2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก  
(3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ  
(4) ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ าซ้อน 
    2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและ
จุดเน้นสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาค   
และส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ  โดยมี
บทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
    3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูล และด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อม
ทั้ งรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 
    อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานใน
เชิงหน้าที่ (Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อน 
เมื่อรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่
ก าหนดหากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการ
หลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จ และ
มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ได้มอบนโยบาย 
“การศึกษายกก าลังสอง : Thailand Education Eco-System” (TE2 S: การศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand) แก่หน่วยงานในสังกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 
     การศึกษายกก าลั งสอง (Thailand Education Eco-System: TE2 S) คือ 
การศึกษาที่มีความยืดหยุ่น สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและตลาด โดยมุ่งเน้นพัฒนา
ศักยภาพคนสู่ความเป็นเลิศตามบริบทในแบบ  ฉบับของตนเอง (เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ 
Demand)  
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     ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) เป็นศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพครูที่กระจายทั่วประเทศและมีมาตรฐานเดียวกัน เน้น
อบรมครูในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีทักษะ ความรู้ที่จ า เป็น เน้นอบรมครูอาชีวศึกษาตาม
วิชาชีพที่ตลาดต้องการ เพ่ือท าหน้าที่เป็น Train the Trainer ขยายผลพัฒนาต่อไปยังครอ่ืูน ๆ  
     แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) เป็นแพลตฟอร์มหลักในการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ เพ่ือตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตผ่าน www.deep.go.th โดยปลดล็อกให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้มีทางเลือกใน
การเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นช่องทาง
แห่งการเรียนรู้แบบ Digital Platform ที่สามารถแสดงพัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียน ครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา  
     แ ผ น พั ฒ น า ร าย บุ ค ค ล เ พ่ื อ ค ว าม เป็ น เลิ ศ  (Excellence Individual 
Development Plan : EIDP) เพ่ือตอบโจทย์เส้นทางความส าเร็จของชีวิตในรูปแบบของตนเอง โดย
นักเรียนมีแผนพัฒนาตนเองซึ่งจะช่วยให้ค้นพบตัวเองได้เร็ว ครูมีแผนพัฒนาทักษะ ความรู้ที่ช่วยพัฒนา
เรื่องการสอนและลดงานเอกสาร ผู้บริหารทางการศึกษา สร้างสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เหมาะสมและมี
คุณภาพ และเตรียมความพร้อมไปสู่ผู้บริหารชั้นน า 
     ระบบนิเวศทางการศึกษา ประกอบไปด้วย HCEC ,DEEP และ EIDP ท างาน
ประสานเชื่อมโยงกัน “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง” ทางการศึกษาไทยสู่รูปโฉมใหม่ ดังนี้ 
     นักเรียนยกก าลังสอง : เรียนเพื่อรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือลงปฏิบัติ 
     ครูยกก าลังสอง : เพิ่มคนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ 
     ห้องเรียนยกก าลังสอง : เรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน  
     หลักสูตรยกก าลังสอง : ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ (Enabler)  
    สื่อการเรียนรู้ยกก าลังสอง : เรียนผ่านสื่อผสมผสาน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
ได้แก ่On-Site : เรียนที่โรงเรียน ผ่านต ารา/ Presentation/ อุปกรณ์ทดลอง/ ธรรมชาติในชุมชน  
    Online : เรียนออนไลน์ผ่าน DEEP ที่มีเนื้อหาหลักสูตรแกนกลางและ
เนื้อหาจากผู้ผลิตอิสระ และผู้สนใจด้านการศึกษา  
    On-Air : เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
เนื้อหามาตรฐาน และจากผู้ผลิตเนื้อหาเป็นเอกชน  
    On-Demand : เรียนได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ 
     โรงเรียนยกก าลังสอง: เน้นคุณภาพ และโรงเรียนศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเป็น
เลิศทางวิชาการ เพ่ือความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เน้นคุณภาพของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพ่ิมความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 



  

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 35 

 

11) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค มี 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                       

ภาคกลาง  ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน โดยที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอ
โครงการเพ่ือขอรับงบประมาณในแผนงานบูรณาการพ้ืนที่ระดับภาค ภายใต้เป้าหมายทิศทางการพัฒนา
ภาคท้ัง 6 ภาค  

   ภาคใต้ : ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลกเป็นศูนย์กลาง
ผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ ามันของประเทศและเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืน
ของโลก 
 

12) แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ตามพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
  แผนการฟ้ืนฟูฯ  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 โดยการ
ด าเนินการตามพระราชก าหนดฯ จะให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท 
เพ่ือด าเนินการใน 3 แผนงานหลัก (กลุ่ม) 
   1. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหา
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินรวม 45,000 ล้านบาท 
   2. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาค
ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินรวม 555,000 ล้านบาท 
   3. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  วงเงินรวม 400,000 ล้านบาท 
ประกอบด้วย 
    แผนงานที่ 3.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจการการพัฒนาที่สามารถ พลิก
ฟ้ืนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพ่ิมศักยภาพและยกระดับการค้า การผลิตและการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่
ส าคัญของประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุสตาหกรรม การค้าและการลงทุน ทอ่งเที่ยวและบริการ 
    แผนงานที่ 3.2 แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการด าเนินโครงการ
หรือกิจกรรมเพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดส าหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ
ชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว หรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การจัดหา
ปัจจัย  การผลิตและสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน 
รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมของสินค้า
และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน 
    แผนงานที่ 3.3 แผนงานหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาค
ครัวเรือนและเอกชน รวมถึงการลงทุนของภาคเอกชน เพื่อให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่
ระดับปกติโดยเร็ว 
    แผนงานที่ 3.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานผ่านการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิต
เพ่ือการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
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13) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  1. วิสัยทัศน์ 
   ผู้ เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อม
ขับเคลื่อน   การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
  2. พันธกิจ  
   1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาต ิและเทียบเท่าระดับสากล 
   2) สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   3) ผลิต พัฒนา และสร้างเสริมศักยภาพก าลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนา
ประเทศ                 
   4) วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
   5) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  3. เป้าประสงค์รวม  
   1) ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาตแิละส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
   2) ประชาชนทุกช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงเสมอภาค 
  3) ก าลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
  4) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้  และสิ่งประดิษฐ์ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
  5) ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

14) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

  วิสัยทัศน์  การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  พันธกิจ 
  1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
  2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง 
ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ 
ของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 
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 เป้าประสงค์รวม 
 1. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีสมรรถนะการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพ
ในศตวรรษท่ี 21 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความม่ันคงในแต่ละบริบท 
 2. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนอง 
ความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 
 3. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น 
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 5.หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบ 
ที่หลากหลาย 
 7. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ 
ของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
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กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 กลยุทธ์ 
 1.1 ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ 
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมน า เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชด าริ 
 1.2 ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะ 
การเรียนรู้/วิชาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง 
พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรมกลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว) 
 1.3พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
(ยาเสพติด,ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัยเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 กลยุทธ์ 
 2.1 พัฒนาทักษะแรงงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่และภูมิภาค 
  (อาทิ พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน) 
 2.2 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ 
 3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 
 3.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรง
จากการลงมือปฏิบัติ 
 3.3 สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทันและ
สามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษท่ี 21 
 3.4 สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
 3.5 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 3.6 บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติท่ีถูกต้องด้านระเบียบ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
 3.7 พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้และ
การประกอบอาชีพ 
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 3.8 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.9 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ 
 4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
และกลุ่มเป้าหมาย 
 4.2 ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิด 
ที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 
 5.1ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/บริการ
ประชาชน 
 5.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ 
เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 
 5.3 สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบูรณาการเชื่อมโยงทุก
ระดับรวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 5.4 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้อง 
และเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 5.5 ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว 
ไม่ซ้ าซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 
 5.6 พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ 
เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 
 5.7 พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
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15)  แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  
วิสัยทัศน์  ศนูย์กลางการท่องเทีย่ว การศึกษา นวัตกรรมบริการ ในระดบัมาตรฐานนานาชาติ และ 

การพัฒนาที่ยั่งยนื” (A hub of international standard for sustainable development of tourism, 
education 
 กรอบนิยามของเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2565 

ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ หมายถึง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการที่
ได้มาตรฐานสากล มีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก การเพ่ิมขึ้นของการท่องเที่ยว
คุณภาพเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างเศรษฐกิจ สร้างงานอาชีพแก่ประชาชน รายได้ชุมชน อย่างทั่วถึง 
  ภูเก็ตเมืองแห่งการศึกษาระดับนานาชาติ หมายถึง จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางระดับ
นานาชาติในการพัฒนาคน และสังคมแห่งการเรียนรู้ มีโรงเรียนนานาชาติในระดับอนุบาล ประถม 
มัธยม อุดมศึกษาในระดับมาตรฐานโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ การศึกษาต่อเนื่องในระดับนานาชาติ มีระบบ
การศึกษาระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ มาตรฐานเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงอาเซียนและ
ประชาคมโลก เสริมสร้างขีดความสามารถประชาชนภูเก็ตในการเป็นพลเมืองของประเทศ พลเมือง
อาเซียน พลเมืองของโลก ที่มีอัตลักษณ์อย่างเข้มแข็ง และเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ การวิจั ย ใน
ระดับโลก สามารถสร้างรายได้แก่จังหวัดผ่านการศึกษาที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

นวัตกรรมการบริการในระดับนานาชาติ หมายถึง ความสมบูรณ์ของการเป็นเมือง
ดิจิทัลการพัฒนาเมืองให้เติบโตด้วยนวัตกรรมบริการสู่ความเป็นเมืองที่มีความเจริญทั้งการพัฒนาบริการ
ในระบบการคมนาคม และโลจิสติกส์ของจังหวัดภูเก็ตที่เชื่อมโยงการเดินทาง ทั้งทางบก ทางอากาศ ทาง
น้ า และทางราง เพ่ือรองรับการเป็นเมืองนานาชาติ การเป็นต้นแบบของประเทศของการพัฒนาให้เป็น
เมืองน่าอยู่ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การรักษาพยาบาล ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การศึกษา 
(Mobility and smart city) 

การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การบริหารจัดการ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการ
ทางการเกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด ให้มีศักยภาพที่แข่งขันได้ มี
แบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด พัฒนาชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีความคุ้มค่า ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค์ 

1) เศรษฐกิจของจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง มีศักยภาพเอ้ือต่อการ
ลงทุน และมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมโดยทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ 

2) เป็นศูนย์กลางการศึกษา การแพทย์ และการประชุม ที่มีมาตรฐานระดับสากล 
3) เป็นเมืองนวัตกรรมการบริการ มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ประชาชน และ

นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4) มีระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 



  

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 41 

 

พันธกิจ (Mission) 
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยวทางทะเล  และ

วัฒนธรรมระดับโลก โดยก าหนดทิศทางการท่องเที่ยวควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนทั้งระดับชุมชนและจังหวัดสู่ความร่วมมือ
ระดับประเทศและมาตรฐานการท่องเที่ยวระดับโลก 

2) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของภูเก็ต โดยเสริมสร้างความมั่นคงในสังคม ตลอดจนระบบ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้เป็นเมืองแห่งความสันติสุข  

3) บริหารจัดการเมืองเพ่ือรองรับการเป็นเมืองที่พัฒนาแล้วในทุกมิติทั้งการพัฒนา
สังคม การเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รองรับ
การเป็นศูนย์กลาง และพัฒนาสู่เมือง Smart City 

4) ยกระดับขีดความสามารถของบริการแห่งรัฐและบริการของภาคธุรกิจในทุกๆ ด้าน        
ให้มีความพร้อมต่อการจัดบริการที่เป็นสากลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ในสิ่งที่ดี
งามของจังหวัดภูเก็ต 

 

จุดยืนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561-2565) 
จุดเน้นการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561- 2565 ฉบับทบทวน ได้ก าหนดขึ้นมาจาก

การวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้าเชิงนโยบายความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและสถานการณ์ของภารกิจ 
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และควรจะเป็นในอนาคตจนได้ความต้องการทางยุทธศาสตร์ จากนั้นจึงน ามา
วิเคราะห์ความส าคัญต่อภารกิจ ความเร่งด่วนต่อปัญหา ความเป็นไปได้ ในทางปฏิบัติ ความเป็น
ประโยชน์ต่อทุกกลุ่มในพ้ืนที่ และความเชื่อมโยงกับนโยบายของจังหวัด ทิศทางการพัฒนาประเทศ จน
ท าให้ได้ความต้องการทางยุทธศาสตร์ที่เป็นหัวใจหลักส าคัญของจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย 5 จุดเน้น
ทางยุทธศาสตร์ ภายใต้การพัฒนาสู่จังหวัดที่พัฒนาแล้ว ดังนี้ 

1) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล  ทาง
ธรรมชาติ และวัฒนธรรมระดับโลก 

2) การสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูง โดยการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา การแพทย์ และ
การประชุม ในระดับนานาชาติ 

3) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค เพ่ือการเป็น Smart City และเป็น
เมืองท่องเที่ยวระดับโลก  

4) การเสริมสร้างขีดความสามารถในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ใน
ระดับนานาชาติ  

5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบ 
นิเวศ  

6) การพัฒนาศักยภาพของคน รวมทั้งคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
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    ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
1) การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และบริการมูลค่าสูงระดับ

นานาชาติ (Value based economy and high value service) 
2) การพัฒนาเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(Smart City)       
3) การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัยและ

ความสงบเรียบร้อย (Human resource, Social development and Security Management) 
 

  แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงทางด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม และ

MICE สู่ศูนย์กลางเมอืงการท่องเที่ยวระดับโลก 
2) สร้างนวัตกรรมทางการเกษตรของจังหวัดที่มีศักยภาพที่แข่งขันได้  
3) ส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางของการศึกษาในระดับนานาชาติ 
4) เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์รองรับ

การท่องเที่ยว 
5) พัฒนาขีดความสามารถของจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการบริการด้าน

กีฬา แบบครบวงจรระดับนานาชาติ (International Sport Complex) 
6) พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบบูรณาการ ระบบการคมนาคม และโลจิสติกส์ 

(ทางบก ทางน้ า ทางราง และทางอากาศ) ของจังหวัดภูเก็ตเพ่ือรองรับการเป็นเมืองนานาชาติ 
7) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง ภูมิทัศน์เมือง ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ ทันสมัย ระดับสากล 

(Smart City) 
8) พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลของ

ระบบนิเวศ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีความยั่งยืน 
9) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองสีเขียว การใช้พลังงานสะอาด และส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
10) เสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงตนเองทางพลังงาน และความม่ันคงของทรัพยากรน้ า 
11) พัฒนาศักยภาพคนสู่สังคมสุขภาวะและพหุสังคม สร้างโอกาสในการเข้าถึงสิทธิ

และสวัสดิการทางสังคมในทุกกลุ่มวัยอย่างเท่าเทียม สังคมตื่นรู้และทันการเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยง
อาเซียนและประชาคมโลก 

12) พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง มีระบบบริการที่มี
คุณภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐาน  

13) พัฒนาศักยภาพระบบการจัดการความสงบเรียบร้อยสู่เมืองแห่งความปลอดภัย 
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16. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564)  

วิสัยทัศน์ : ประชากรในจังหวัดภูเก็ตได้รับการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ  
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษาจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้อง                
เท่าทัน และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมในศตวรรษท่ี 21 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงาน สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความมั่นคง 
ของสถาบันหลักของชาติ 

3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงาน สถานศึกษาจัดการศึกษาที่สามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติ 

4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกพ้ืนที่ 
5. สนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
6. สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาระบบบริหาร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานหลักปรัชญา           

ของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 
 

เป้าประสงค์  
 1. หน่วยงานและสถานศึกษาจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องเท่าทันและสามารถ 
อยู่ร่วมกันในสังคมในศตวรรษท่ี 21 

2. หน่วยงานและสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
3. หน่วยงานและสถานศึกษาจัดการศึกษาท่ีสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
4. หน่วยงานและสถานศึกษาสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย/พ้ืนที ่
5. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
6  หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาระบบบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานหลักปรัชญา           

ของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 
 

ยุทธศาสตร์   
 1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

หน่วยงานและสถานศึกษาจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องเท่า
ทันและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมในศตวรรษที่ 21 

2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง หน่วยงานและสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา สรา้งความมัน่คงของสถาบนัหลักของชาต ิ

3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน หน่วยงานและสถานศึกษาจดัการศึกษาที่สามารถแข่งขนัได้ในระดบันานาชาต ิ

4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

หน่วยงานและสถานศึกษาสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกพื้นที่ 

5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สถานศึกษามีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทางการศึกษา 

หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาระบบบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล                    
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างภาคีเครือข่าย
เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์ หน่วยงานและสถานศึกษาจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องเท่าทันและสามารถ           
อยู่ร่วมกันในสังคมในศตวรรษท่ี 21   
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 
2. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่
ร่วมในสังคมศตวรรษท่ี 21  
3. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้อง ด้านระเบียบ วินัย  
คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง และตามแนวคิดอัตลักษณ์คนภูเก็ต “ต่งห่อ” 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัยโดยบูรณาการการให้บริการการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความรักความภูมิใจในชุมชน และพ้ืนที่ สืบสานศิลปะวัฒนธรรม 
ประเพณีและค่านิยมท่ีดีงาม 
6. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือให้
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  และหรือบริบทของพ้ืนที่ 
7. ส่งเสริมสนับสนุนระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรระบบ 
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การเทียบโอน การสะสมหน่วยการเรียนและประสบการณ์การท างาน เพ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษา  
ทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเรียนและผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 
8. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนของครูให้สามารถพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและ
สมรรถนะในวิชาชีพครู เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
9. เสริมสร้างและพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2    การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
เป้าประสงค์  หน่วยงานและสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและกิจกรรม 
ส่งเสริมความรักและการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
2. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน าพระราชปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริ  
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การปลูกฝังและเสริมสร้างวิธีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติ
วิธีและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
4. ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
6. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  ทัศนคติท่ีถูกต้อง  โดยใช้กระบวนการลูกเสือ  ยุวกาชาด  
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์   หน่วยงานและสถานศึกษาจัดการศึกษาที่สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาที่หลากหลาย สนองตอบความต้องการของ
ผู้เรียนทุกกลุ่มให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์(Coding) และพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ อย่างน้อย  
2 ภาษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมให้ จ.ภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางของการศึกษาในระดับนานาชาติ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสังคมในการจัดการศึกษา ภายใต้การก ากับของรัฐ   
ที่สร้างความเป็นธรรม  
4. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพ และวางรากฐานทักษะอาชีพและค่านิยม                   
การเรียนเพื่อมีงานท าที่สอดคล้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 
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6. สร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนสายอาชีพ และวางแผนการเรียนเพ่ือประกอบอาชีพ โดยใช้กระบวนการ 
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
เป้าประสงค์  หน่วยงานและสถานศึกษาสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายและทุกพ้ืนที่ 
กลยุทธ์ 
1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพ  มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐานสถาน
ประกอบการมาตรฐานครูผู้สอนและครูฝึกสอนในสถานประกอบการ เพ่ือประกันคุณภาพมาตรฐาน
หลักสูตร 
3. ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษาในการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญ 
และความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน 
4. ส่งเสริม การจัดการศึกษาและเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างโอกาส 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต ส าหรับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการ และการพัฒนาด้านการศึกษา  
6. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยง สามารถเขาถึงข้อมูล 
ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์  สถานศึกษามีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
1. สอดแทรกกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูคุณภาพ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสาระการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน  
2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
3. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศและการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีความยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาระบบบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0  
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ ใช้ในการบริหารราชการและให้บรกิารประชาชน 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกันเปน็ปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 
3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม เกี่ยวกับ
แนวคิดการจัดการศึกษา 4.0 การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ 4.0 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่บูรณาการเชื่อมโยง 
กับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก 
6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา หรือการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
มูลนิธิ วดั องค์เอกชน สถานประกอบ สถาบัน องค์กรต่าง ๆ  ในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง มีระบบบริการ ที่มีคุณภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐาน 
 
 

17) อ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  จัดตั้งตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 134 ตอนพิเศษ 96 ง หน้า 16 และหน้า 134 วันที่  3 เมษายน 2560)      
    “ข้ อ 11 ให้ มี ส านั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ดสั งกั ดส านั กงานปลั ดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัด
การศึกษาตามที่กฎหมายก าหนดการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการต่างๆ ที่มอบหมายและให้มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
     1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการ        
เชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างาน 
รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 
     2) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
     3) สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ      
หรือหน่ วยงานและสถานศึกษาในสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ เป็ น ไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
     4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
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     5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
     6) ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
     7) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
     8) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
     9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือ
การศึกษา 
     10) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
     11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ 
ในจังหวัด      
   “ข้อ 5 ให้มีส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวนสิบแปดภาค สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ฯ  โดยมีหน้าที่  3) ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ  4) สนับสนุนการตรวจราชการ และ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ เกิดการพัฒนา                       
อย่างบูรณาการในระดับพ้ืนที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์และประโยชน์สุข       
ของประชาชนเป็นหลัก 
 

18) ผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
 

   จุดแข็ง (Strengths) 
    1. เป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับท่ีสูงตามเกณฑ์ (ITA)   
     2. เป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด 
และมีกลไกการประสานงานการบริหารการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 

   3. มีเครือข่ายพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา 
4. มีแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ท าให้ประชาชนได้รับโอกาส       

ทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
      5. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการศึกษา เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน เสริมสร้าง
โอกาส และยกระดับการศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
     6. มีคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดที่มีผู้ว่าราชการเป็นประธาน ท าให้การขับเคลื่อน
การศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการบูรณาการท างานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน 
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 จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

   2. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษายังไม่เชื่อมโยงเป็นเอกภาพ  
    3. โครงสร้างการบริหารองค์การมีความซ้ าซ้อนกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                     
ท าให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ 
 

 โอกาส (Opportunities) 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติ ให้ความส าคัญด้านการศึกษา การเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย
ให้มีคุณภาพ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ระบบภาครัฐโปร่งใส น าระบบ
ดิจิทัลมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และบริหารราชการแบบบูรณาการ กระจายอ านาจในระดับพ้ืนที่ 
     2. ภาคธุรกิจระดับพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือการเชื่อมโยงระบบการศึกษาระดับการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
     3. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
มาส่งเสริมเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ บริการและเรียนรูสู้่สังคมแห่งปัญญา 
   4. มีสถานศึกษาที่มีคุณภาพและระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ เพื่อ
รองรับการพัฒนาในทุกด้าน 
 

 ภัยคุกคาม (Threats)   
     1. ปัญหาอาชญากรข้ามชาติ การหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย โรคติดต่อสายพันธุ์ใหม่ที่มา
กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ แรงงานต่างด้าว มีผลกระทบต่อความมั่นคง คุณภาพชีวิต และคุณภาพการศึกษา 
     2. กระบวนการการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายระดับชาติ บางส่วนล่าช้า ไม่ครบถ้วน ไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นข้อจ ากัดในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัด
การศึกษาเอกชนกับภาคส่วนต่างๆ ด้วยกลไกประชารัฐ 
     3. งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา การขับเคลื่อนแผนพัฒนา/แผนยุทธศาสตร์ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ กศจ. พัฒนาแผนและยุทธศาสตร์ในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพตามที่คาดหวัด 
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ส่วนที่ 4 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  

 
 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ .2561 -2580 , แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ .ศ.2561 -2580) ,                        
แผนการปฏิรูปประเทศ , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560 -2564 , 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 -2565) , นโยบายรัฐบาล                          
(พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม 2562 ,  เป้าหมายการพัฒนา                   
ที่ยั่งยืน (Sustainable  Development Goals : SDGs) ,  เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา 
แผนการศึ กษ าแห่ งช าติ  พ .ศ .2560 -2579  , น โยบ ายและจุ ด เน้ น กระทรวงศึ กษ าธิก าร                              
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 , ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค , แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต     

 
 
 

วิสัยทัศน์ 
“องค์กรบูรณาการจัดการศึกษาสู่ระดับมาตรฐานสากล 

บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 

พันธกิจ  
1.ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษาจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน                    

มีคุณธรรม จริยธรรม  
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงาน สถานศึกษาพัฒนา ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากร

ทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล   
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล 
6. บูรณาการความร่วมมือ และโอกาสทางการศึกษากับทุกภาคส่วน 
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ค่านิยม SMART 
S : Service  Mind การมีจิตมุ่งบริการ 
M : Modern การเป็นองค์กรที่ความทันสมัย 
A : Animation การท างานแบบมีชีวิตชีวา  
R : Responsibility การมีความรับผิดชอบในหน้าที่ 
T : Transparency การมีความโปร่งใสในการท างาน 

 

เป้าประสงค์ 
1. หน่วยงาน สถานศึกษา  ปลูกฝังผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะตามพระบรม

ราโชบาย รัชกาลที่ 10 
2 ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานสากล 
4 หน่ วยงานและสถานศึกษา  มีการส่งเสริมให้ ผู้ เรียนสร้างจิตส านึ ก ในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ เทคโนโลยี ตามแนวคิด ภูเก็ต Smart City และ

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
6. หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ                         

เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
7.  หน่วยงานและสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัยสอดคล้องตามหลักปรัชญา                               

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
8.  หน่วยงานและสถานศึกษา มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือสร้างความเสมอภาคและโอกาส

ทางการศึกษา 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จึงก าหนด ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แยกตามประเด็น จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาศและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 
2. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่ากันและ

สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมศตวรรษท่ี 21 
3 . บู รณ าการจั ดกระบ วน การ เรี ยน รู้ ที่ เส ริ ม ส ร้ า งหลั กคิ ดและทั ศนคติ ที่ ถู กต้ อ ง                   

ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย โดยบูรณาการให้บริการการศึกษ าของ

สถานศึกษาระดับต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างความรัก ความภูมิใจในชุมชน และพ้ืนที่  สืบสาน

ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและค่านิยมท่ีดีงาม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 
7. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

เพ่ือให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล หรือบริบทของพ้ืนที่ 
8. ส่งเสริมสนับสนุนระบบการทดสอบ วัดประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตร                      

ระบบการเทียบโอน การสะสมหน่วยการเรียนและประสบการณ์การท างานเพ่ือยกระดับคุณวุฒิ
การศึกษา  ทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเรียนและผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 

9. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนของครูให้สามารถพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ
และสมรรถนะในวิชาชีพครู เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
อย่างต่อเนื่อง 

10. เสริมสร้างและพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถานบันหลักของชาติ 
และกิจกรรมส่งเสริมความรักและการธ ารงรักษาสถานบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน าพระราชปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษาและโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การปลูกฝังและเสริมสร้างวิธีประชาธิปไตยความสามัคคี 
สมานฉันท ์สันติวิธี และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
 5. ส่งเสริมการจัดการเรียรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขภัยคกคามในรูปแบบใหม่ 
 6. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาที่หลากหลาย สนองตอบความต้องการ
ของผู้เรียนทุกกลุ่มให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 2. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) และพัฒนาภาษาต่างประเทศ 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และการอาชีพรูปแบบใหม่ผ่านระบบดิจิทัล 
 3 . ส่ ง เส ริม สนั บ สนุ น การมี ส่ วน ร่ วมของทุ กภ าคส่ วน สั งคม ใน การจั ดก ารศึ กษ า                      
ภายใต้การก ากับของรัฐที่สร้างความเป็นธรรม 
 4. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการ
ศึกษา 
 5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพ และวางรากฐานทักษอาชีพและ
ค่านิยมการเรียนเพื่อมีงานท า 
 6. สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ และวางแผนการเรียนเพ่ือประกอบอาชีพโดยใช้
กระบวนการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมาย 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพ มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐาน
สถานประกอบการ มาตรฐานครูผู้ สอนและครูฝึกสอนในสถานประกอบการเพ่ือประกันคุณภาพ
มาตรฐานหลักสูตร 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนสถานบันการศึกษาในการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามศักยภาพและ                
ความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน 
 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างโอกาส
และพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้ประโยชน์การบริหารจัดการ และการพัฒนาด้าน
การศึกษา 
 6. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้เกิดการบูรณาการและเชื่อมโยง สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1. สอดแทรกกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสาระการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 
 2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 
 3. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและให้บริการ
ประชาชน 
 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกันเป็นปัจจุบัน และทันต่อ
การใช้งาน 
 3.  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือยกระดับ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของภาคี เครือข่ายประชาคม เกี่ยวกับ
แนวคิดการจัดการศึกษา 4.0 การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ 4.0 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่บูรณาการ
เชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก 
 6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาหรือการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครั ว  ชุ มชน  มู ลนิ ธิ  วั ด  องค์ กรเอกชน  สถานประกอบการ สถาบั น  องค์ กรต่ าง ๆ                     
ในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมข้ึน 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัยและมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
3. ร้อยละของสถานศึกษา จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ และ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น  
4. ร้อยละของหน่วยงาน สถานศึกษา มีการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและ 

สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 
5. จ านวนสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย เพ่ิมข้ึน 
6. จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการ

เรียนรู้  ตลอดชีวิตมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน  
7. มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของ 

ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมายมีประสิทธิภาพ 
8. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ประเภท ได้รับการพัฒนาตาม 

มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคง 

1. ร้อยละของหน่วยงาน สถานศึกษา น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ                     
เพ่ือใช้บริหารจัดการศึกษา 

  2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการ 
ธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ และการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพ่ิมข้ึน 
     3. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือ เนตรนารีเพ่ิมข้ึน 

  4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนสร้างภูมิคุ้มกันหรือป้อบปราม 
การทุจริตคอรัปชั่นเพิ่มข้ึน 

  5. ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพ่ิมข้ึน 
  6. มีระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามใน 

รูปแบบใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  1. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น   
  2. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผุ้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละ 

ระดับสูงขึ้น 
  3. ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (15-59ปี)  มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา                     

ตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไปเพิ่มขึ้น 
  4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถาน 

ประกอบการเพ่ิมขึ้น 
 5. อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  

(ไม่นับศึกษาต่อ) ภายในระยะเวลา 1 ปี เพิ่มข้ึน 
 6. ร้อยละของประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษาในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2. ร้อยละของเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมการสร้างควางเสมอภาคและโอกาสทางการ 

ศึกษา 
3. ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ 

ประโยชน์ในการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญจองการด ารงชีวิตที่ 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเพ่ือ 

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ิมขึ้น 
และตามแนวคิดลักษณ์คนภูเก็ต “ต่งห่อ”    

3. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้องน าแนวคิดตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น 

4. ร้อยละของหน่วยงาน สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา หรือร่วมมือกับสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 
3. มีระบบการสรรหาและแต่งตั้งผุ้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ความรู้  

ความสามารถ ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา และความส าเร็จในวิชาชีพ 
4. ร้อยละผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้อง 

กับความต้องการจัดการศึกษาและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
5. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการประเมินทักษะ  

ความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรการต าแหน่ง และวิทยฐานะเพ่ิมข้ึน 
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ส่วนที่ 5  
ตารางสรุปภาพรวมโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
(แผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564) 

 

ที ่ โครงการ  
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่ม

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

รวม 24 โครงการ   งบประมาณทั้งหมด 1,541,742 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1 
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา จ.ภูเก็ต              
พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 

60,300 
นโยบาย
และแผน 

 

2 
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดเอกชน 

20,000 
นิเทศฯ  

3 ขับเคลื่อนการพัฒนาจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่(จังหวัด) 60,000 นิเทศฯ  

4 
Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา
เพ่ือพัฒนาการศึกษา 

284,000 
นิเทศฯ  

5  
สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท         
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  

488,292 
พัฒนา

การศึกษา 
ร่วมกับกลุ่ม
นิเทศ/เอกชน 

6 นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 10,000 ลูกเสือฯ  

7 นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 10,000 ลูกเสือฯ  

8 
ส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียน และ
นักศึกษา  

40,000 ลูกเสือฯ 
 

9 
ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม    
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

30,000 ลูกเสือฯ 
 

10 โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 5000 ลูกเสือฯ  

11 หมู่ยุวกาชาดต้นแบบ 7000 ลูกเสือฯ  

12 ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ 10,000 ลูกเสือฯ  

13 สนับสนุนการด าเนินงานทุนการศึกษาของพระบรมวงศานุวงศ์ 15,000 
พัฒนา

การศึกษา 
 

14 
ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไก กศจ. 

100,000 
นโยบาย
และแผน 

ร่วมกับกลุ่ม
นิเทศ/พัฒน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

1 
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

42,000 
พัฒนา

การศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 -    
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ที ่ โครงการ  
งบประมาณ 

(บาท) 
กลุ่ม

รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 -    

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1 
ขับเคลื่อนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในระดับพื้นท่ี 

10,000 ลูกเสือฯ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 

1 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 60,750 
นโยบาย    
และแผน 

 

2 
ขับเคลื่อนการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดภูเก็ต
และการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดภูเก็ต              

42,000 
นโยบาย    
และแผน 

 

3 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 45,400 อ านวยการ  

4 การใช้งานระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ my office 16,800 อ านวยการ  

5 
ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

80,000 นิเทศ 
 

6 
การจัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  

31,000 นิเทศ 
 

7 
ส่งเสริมการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

60,000 นิเทศฯ 
 

8 
ส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและ               
กิจการนักเรียน 

14,200 ลูกเสือฯ 
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ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศธจ.ภูเก็ต 
 
 

ที ่                                  ระยะเวลา 
   ช่ือโครงการ 

ตค. 
63 

พย. 
63 

ธค. 
63 

มค. 
64 

กพ. 
64 

มีค. 
64 

เมย. 
6-4 

พค. 
64 

มิย. 
64 

กค. 
64 

สค. 
64 

กย. 
64 

ยุทธศาสต์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าแผนพฒันา

การศึกษา จ.ภูเก็ต พ.ศ. 2562-2565            
(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 

            

2 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเอกชน 

            

3 ขับเคลื่อนการพัฒนาจดัการศึกษาปฐมวัย          
ในระดับพื้นท่ี(จังหวัด) 

            

4 Innovation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา 

            

5 สร้างและส่งเสรมิความเป็นพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  

            

6 นิเทศการจัดกจิกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
 

            

7 นิเทศการจัดกจิกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
 

            

8 ส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ตดิตามความ
ประพฤตินักเรียน และนักศึกษา  

            

9 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสรมิความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา 

            

10 โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 
 

            

11 หมู่ยุวกาชาดต้นแบบ 
 

            

12 ขับเคลื่อนการยกระดับคณุภาพการศึกษา
และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่าน
กลไก กศจ. 

            

13 ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ 
 

            

14 สนับสนุนการด าเนินงานทุนการศกึษาของ
พระบรมวงศานุวงศ ์
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ที ่
                           ระยะเวลา                    
   ช่ือโครงการ 

ตค. 
63 

พย. 
63 

ธค. 
63 

มค. 
64 

กพ. 
64 

มีค. 
64 

เมย. 
64 

พค. 
64 

มิย. 
64 

กค. 
64 

สค. 
64 

กย. 
64 

 

ยุทธศาสต์ที่ 2   การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 
 

1 ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบตัิใน
พื้นที ่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 

            

ยุทธศาสต์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชิวตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม 
 

1 ขับเคลื่อนการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ในระดับพ้ืนท่ี 

            

ยุทธศาสต์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 
 

1 การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าป ี

            

2 ขับเคลื่อนการบริหารข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษา จ.ภูเก็ต
และพัฒนาฐานข้อมลูสารสนเทศดา้น
การศึกษา จ.ภูเกต็ ปีการศึกษา 2564 

            

3 เสรมิสร้างศักยภาพบุคลากรใน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

            

4 การใช้งานระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ my office 

            

5 ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

            

6 การจัดท าตัวช้ีวัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 

            

7 ส่งเสริมการจัดท ารูปแบบและแนว
ทางการพัฒนาหลักสตูรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

            

8 ส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมลู
ด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน 

            

 

หมายเหตุ   รวมทั้งส้ิน  24  โครงการ 
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1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท าแผนพัฒนาการศึกษา จ.ภูเก็ต พ.ศ. 2562-2565  (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 

วัตถุประสงค ์
โครงการ 

กิจกรรม /                               
ระยะเวลาด าเนินงาน/                 

งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความส าร็จ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

1. เพื่อให้หน่วยงานทางการ
ศึกษาทุกสังกัดไดม้ีส่วนร่วม    
ในการขับเคลื่อนการจัดการ                     
ศึกษาในพื้นที่ และระดม                   
ความคิดเห็นในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา จ.ภูเก็ต                     
2. เพื่อก าหนดกรอบ จุดเน้น 
นโยบายและแนวทางการพัฒนา
การศึกษาของจังหวัด                        
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาทุกระดับ                      
3. เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ภูเก็ต พ.ศ.2562-2565 และ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัด
ภูเก็ต (ฉบับจัดท า                
ค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี) 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษา  จ. ภูเก็ต               
พ.ศ.2562–2565 ฯ  
2. จัดท าเอกสารเลม่
แผนพัฒนาการศึกษาฯ 
และ แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปี งปม.พ.ศ.
2565  จ.ภูเก็ต (ฉบับ
จัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี)      
เพื่อเผยแพร ่
3. ติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
 

1 ตุลาคม2563  
–                      

1กันยายน2564 
 

งบประมาณ                      
60,300 บาท 

 

1. หน่วยงาน
ทางการศึกษา                
ทุกสังกัด 
 2. นักเรียน 
นักศึกษา 
ประชาชน     
3. หน่วยงาน
ภาครัฐ/
เอกชน 

ผลผลิต (Output)    
1. จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
2. มีแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2562-2565 
(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (ฉบับจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี)    
                                  
ผลลัพธ์ (outcome)   
1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้                
ความเข้าใจในการจดัท า
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด                           
2. มีการรายงานการติดตาม
ผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษา จ.ภูเก็ต 
ประจ าปี งปม. พ.ศ.2564 

1. มีแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด พ.ศ.2562-2565     
(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564)  เพื่อเผยแพร่  
หน่วยทางการศึกษาได้ใช้                    
เป็นกรอบแนวทางในการ        
บริหารจดัการศึกษาเป็นไป                   
ในทิศทางเดียวกัน                                     
2. ได้ขอสนับสนุน งปม.             
ตามโครงการ ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี งปม.                
พ.ศ.2565 จ.ภูเก็ต ไปยัง                   
หน่วยงานท่ีสนับสนุน งปม.                            
3.คณะกรรมการ ผู้เข้าร่วม
ประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  ได้ช่วยกันระดมความ
คิดเห็น และมีความพึงพอใจ
ในการร่วมกันจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด    

1. ส านักงานฯ มีแผนฯ                     
เป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาการศึกษาของจังหวัด
ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาทุกระดับ 

2. หน่วยทางการศึกษาใน  
จ.ภูเก็ต มีแผนงานโครงการ
ในแผนปฏิบัตริาชการ 
ประจ าปี งปม.พ.ศ.2565              
ที่สอดคล้องประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาทุกระดับ 

3.ส านักงานฯ สามารถ
ขับเคลื่อนแผนฯ สู่
สถานศึกษาได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
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2. โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 

 

วัตถุประสงค ์
โครงการ 

กิจกรรม /                               
ระยะเวลาด าเนินงาน/                 

งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความส าร็จ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

1  เพื่อให้สถานศึกษาได้รับ
การนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตรวจ ติดตาม 
และศึกษานิเทศก์
ผู้รับผิดชอบอย่างท่ัวถึง 
ต่อเนื่องเป็นระบบและมี
คุณภาพ
  
2  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
และประเมินผลการจดั
การศึกษาทุกช่วงวัยท่ีเท่า
เทียมกันและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่มี
คุณภาพ
  

 
 

1.จัดท าเครื่องมือการ
นิเทศ 
2. นิเทศ ติดตาม 
3.ประชุมสรุปผลการ
นิเทศ 
4. จัดท าเอกสารรายงาน
สรุป 
 

1 ตุลาคม2563    
– 

1 กันยายน2564 
 

งบประมาณ                      
20,000 บาท 

สถานศึกษาสังกัด
เอกชนประเภท
สามัญศึกษา 

ผลผลิต (Output)    
1.ร้อยละ 100 
ความส าเร็จของ
สถานศึกษาในการ
ด าเนินงาน   
2. สถานศึกษาสามารถ
ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนและพัฒนา
กระบวนการคดิอย่างเป็น
ระบบผา่นประสบการณ์
ตรงจากการปฏิบัติจริง 
                                  
ผลลัพธ์ (outcome)   
ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาสังกัดเอกชน
ในจังหวัดภูเก็ตไดร้ับการ
นิเทศ อย่างเป็นระบบ 

สถานศึกษาในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภเูก็ต
ได้รับการพัฒนาให้
สามารถบริหารจัด
การศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพอย่างน้อย                 
ร้อยละ 85 

1. สถานศึกษาสังกัดเอกชน       
มีการจัดการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ   
2. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา               
ในสังกัดเอกชนของจังหวัด
ภูเก็ต สามารถพัฒนาการ               
จัดการศึกษาใหผู้้เรยีน                   
เป็นคนดี เก่งและมีคณุภาพ   
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3. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 

วัตถุประสงค ์
โครงการ 

กิจกรรม /                               
ระยะเวลาด าเนินงาน/                 

งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความส าร็จ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

1. เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนใหเ้ด็ก
ปฐมวัยทุกคนไดร้ับการดูแลและ
พัฒนาในการจัดการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีพัฒนาการสมวัย                            
2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยให้มคีุณภาพ เป็นไป
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ                           
3 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
การตระหนักถึงความส าคัญ 
ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และ
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
สนับสนุนการดูแล พัฒนาและ
การจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย                                        
4 เพื่อคัดเลือกรูปแบบ/แนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด              

1. ศึกษานิเทศก์เข้าร่วม
ประชุมชี้แจงการ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานโครงการจาก 
สป. และ ส่วนภูมภิาค 
2. ประชุมอบรมเชิง
ปฏิบัติการคณะท างาน
ขับเคลื่อนฯ และจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศตาม
ระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศการพัฒนา
เด็กปฐมวัยตาม
มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย (30 คน)                       
3.สร้างการรับรู้การ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยให้ผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องโดยใช้สื่อ
ออนไลน์ (500 คน) 
 

 

เด็กปฐมวัย 
ผู้บริหาร 
ครูผูส้อน 
บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
หน่วยงาน 
และ
สถานศึกษาท่ี
จัดการศึกษา
ปฐมวัยของ 
ทุกสังกัด               
ในระดับพื้นท่ี
จังหวัด 

ผลผลิต (Output)    
 1.ร้อยละของเด็กปฐมวัย             
ที่ได้รับบริการทาง
การศึกษา(ร้อยละ๑๐๐)                           
2 เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับ
การดูแล พัฒนา จดั
ประสบการณ์เรยีนรู้ และ
จัดการศึกษาใหม้ีพัฒนา- 
การสมวยัในทุกด้าน                                 
3. ร้อยละ๘๐ของ
สถานศึกษา/สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยมีคุณภาพ
ระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้น
ตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ                                
4. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลเด็ก ผูร้ับบริการ 
และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วนได้รบัการส่งเสริม 
 

1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) มี
พัฒนาการสมวัยในทุกดา้น                
2 . ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อ
แม่ผู้ปกครอง และบุคลากรที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาเด็กปฐมวัยมีความรู้
ความเข้าใจ ตระหนักและเข้ามา
มีบทบาทในการดูแล พัฒนา 
และจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา
เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย                     
3. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยไดร้ับการนเิทศ ติดตาม 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ให้สามารถจัดการศึกษาหรือจดั
กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
ได้อย่างมีคณุภาพ ต่อเนื่อง             

1 เด็กปฐมวัย(อายุ 3– 6 ปี) ทุก
คนได้รบัการส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาให้มีพัฒนาการสมวยั  
มีพฤติกรรมทางสังคม และ
สุขภาพท่ีพึงประสงค์ มีความ
พร้อมส าหรับการเรียนในระดับ
ประถมศึกษา                                 
2.ผู้บริหาร/ครูผูส้อนปฐมวัย              
พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มสี่วน
เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ 
เกิดความตระหนัก เล็งเห็น
ความส าคญัของการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และมีบทบาทในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการดูแล 
พัฒนาและการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวยัในระดบัพ้ืนท่ี
เพิ่มขึ้น                                        
3. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยไดร้ับการพัฒนาใหม้ี                                
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3. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ (ต่อ) 

 

วัตถุประสงค ์
โครงการ 

กิจกรรม /                               
ระยะเวลาด าเนินงาน/                 

งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความส าร็จ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

5 เพื่อบูรณาการการท างาน
ร่วมกัน ในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติ ระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
ส่วนกลาง และส่วนภมูิภาคให้
เป็นในทิศทางเดียวกัน                              
6 เพื่อนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล การด าเนินงานของ
หน่วยงาน/สถานศึกษา/สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัด 
และรายงาน  สรุปผลการจัด
การศึกษาปฐมวัยในพ้ืนท่ีจังหวัด 

4. จัดเวทีคัดเลือก
ผลงานท่ีเป็นเลิศ Best 
Practices ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ระดบัจังหวัด 
(50 คน)                          
5. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ผลการด าเนินงาน  /     
รายงานและสรุปผลการ
จัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับจังหวดั  
 

1 มกราคม 2564  
–                      

1 กันยายน 2564 
 

งบประมาณ                      
60,000 บาท 

 สนับสนุน และพัฒนาให้มี
ความรู้ความเข้าใจมีความ
ตระหนักและเข้ามามสี่วนร่วม
ในการดูแล พัฒนาและจัด
การศึกษาให้เด็กปฐมวัย
(จ านวน 500 คน)               
5 จ านวน รูปแบบและแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(จ านวน๒ ช้ิน)                          
6 ร้อยละสถานศึกษา/สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ท่ีได้รับการ
นิเทศ ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน (ร้อยละ ๘๐)                           

ผลลัพธ์ (outcome)   

ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยที่
จบการศึกษาระดับปฐมศึกษา
มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน
อยู่ในระดับดี                                 

4. ผลงาน นวัตกรรม 
รูปแบบและแนวปฏิบัติทีด่ี
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยมีการน าไป
ประยุกต์ใช้ ขยายผล หรือ
ต่อยอดในหน่วยงาน 
สถานศึกษาหรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วย
วิธีการ และรปูแบบท่ี
หลากหลาย เหมาะสม   

คุณภาพและความพร้อมใน
การจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง             
4. สถานศึกษามีผลงานที่เป็น
เลิศ (Best Practices) ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ระดบัจังหวัด                               
5. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับการนิเทศ 
ติดตาม การจัดการศึกษา
ปฐมวัย                                                
6. เกิดการมสี่วนร่วมในการ
พัฒนาและการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวยั จาก
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และ
เกิดการบรูณาการการท างาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลัก
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยท้ังในระดับพื้นท่ีและ
ระดับกระทรวง 
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4. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 

วัตถุประสงค ์
โครงการ 

กิจกรรม /                               
ระยะเวลาด าเนินงาน/                 

งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความส าร็จ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

1. เพื่อให้มีศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศ นวัตกรรม และการ
วิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด             
2. เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน 
พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัด
การศึกษา การจดัการเรียนรู้ 
การนิเทศฯ                                
3. เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ฺ 
วิจัยและเผยแพร่นวัตกรรม
นวัตกรรมการบรหิารจดั
การศึกษา การจดัการเรียนรู้ 
การนิเทศ ฯ                                   
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา                                 
5. เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน 
พัฒนาให้สถานศึกษามีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานผฺ่านเกณฑ์
เพิ่มขึ้น                                        
  

1. ประชุมกรอบการวิจยั
(20คน) 
2. ประชุมปฏิบัติการ
พัฒนาและสร้าง
เครื่องมือ(20 คน)             
3.ประชุมสะท้อนผลการ
เรียนรู้และถอดบทเรียน
การปฏิบัติ
กลุ่มเป้าหมาย(100 คน)                                      
4. อบรมพัฒนาผู้บริหาร 
ครูผูส้อนโดยความ
ร่วมมือของ คณะท างาน
จาก ม.ราชภฎัภูเกต็                                             
5. จัดงบประมาณ
สนับสนุนค่าวสัดุให้
สถานศึกษาท่ีร่วม
โครงการ 33 โรง ๆ ละ 
3,400บาท 

ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร
ทางการศึกษา 
ผู้เรยีน                 
ในสถานศึกษา
ที่ร่วมโครงการ 
รวมทั้ง
บุคลากรและ
หน่วยงาน
ทางการศึกษา
ที่เป็นทีม
พัฒนาของ
จังหวัด 

ผลผลิต (Output)    
1. มีศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาและ
มีการวิจัยกระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้พื่อยกระดับคณุภาพ
การศึกษาในระดับจังหวัด          
2. มีนวัตกรรมการบรหิารจดั
การศึกษา การจดัการเรียนรู้ 
การนิเทศฯ                           
3. มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ฺ 
วิจัยและเผยแพร่นวัตกรรม
นวัตกรรมการบรหิารจดั
การศึกษา การจดัการเรียนรู้ 
การนิเทศ ฯ                           
4.เครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา                             
5. มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐานผฺ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น          

1. มีข้อมูลสานสนเทศ
ทางการศึกษาท่ีมีความ
ถูกต้อง ครอบคลุม ชัดเจน 
และเป็นปจัจุบัน                    
2. มีนวัตกรรมการบรหิารจดั
การศึกษา การจดัการเรียนรู้ 
และการนเิทศ ติดตามและ
ประเมินผล                             
3. มีวิธีปฏิบัติที่ดี(Best 
Practice) ด้านการบริหาร
จัดการศึกษา การจัดการ
เรียนรู้ และการนิเทศฯ       
4. มีการขยายผล เผยแพร่
นวัตกรรมการบรหิารจดั
การศึกษา การจดัการเรียนรู้ 
และการนเิทศฯ                    
5. มีเครือข่ายความร่วมมือ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในระดับจังหวัด     

1. มีศูนย์กลางข้อมูลสาน
สนเทศ นวัตกรรม และการี
วิจัยทางการศึกษาระดับ
จังหวัด                                  
2. มีนวัตกรรมการบรหิารจดั
การศึกษา การจดัการเรียนรู้ 
การนิเทศฯ                         
3. จังหวัดและสถานศึกษาใช้
ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ฺ 
วิจัย และนวัตกรรมท่ีไดไ้ป
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา                     
4. มีเครือข่ายความร่วมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
5. สถานศึกษามีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานผฺ่าน
เกณฑ์เพิม่ขึ้น                           
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4. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา  (ต่อ) 

 

วัตถุประสงค ์
โครงการ 

กิจกรรม /                               
ระยะเวลาด าเนินงาน/                 

งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความส าร็จ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

6. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ม ี
คุณลักษณะและทักษะ 
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

5. ประกวด Best Practice 
โดยความร่วมมือกับ ม.ราชภฎั
ภูเก็ต ระดับจังหวัด                        
โดยการประชุมน าเสนอผลงาน
ของตัวแทนจังหวัด ระดับภาค 
และระดับประเทศ  
 

1 ตุลาคม 2563 
 –                      

1 กันยายน 2564 
 

งบประมาณ                      
284,000 บาท 

 6. ร้อยละของนักเรียนท่ีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชา
ผ่านกว่าเกณฑ์เพิ่มขึ้น                            

ผลลัพธ์ (outcome)   
1. ข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษามีความครอบคลุม 
ชัดเจน เป็นปัจจุบัน สามารถ
น าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ                         
2. สามารถน านวตักรรมการ
บริหารจดัการศึกษา การจัดการ
เรียนรู้ การนิเทศฯ ทีส่อดคล้อง
กับสภาพบรบิท และความ
ต้องการของจังหวัด ไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ    

6. มี Supervisor 
Teams เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน
ระดับจังหวดั     7. 
ผู้เรยีนในสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายมีผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
เพิ่มขึ้น 8. ร้อยละของ
ผู้เรยีนในสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายทีผ่่านการ
ประเมินการมีคณุลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

6.ผู้เรียนมีคณุลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 
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5. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 

วัตถุประสงค ์
โครงการ 

กิจกรรม /                               ระยะเวลา
ด าเนินงาน/                 งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหม
าย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความ
ส าร็จ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

1. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียน
ได้ศึกษาเรียนรู้พระราช
กรณียกิจของกระ
ราชวงศ์จักรี                                     
2. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียน 
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา  มีเจตคติ
ที่ดีต่อบ้านเมือง                     
มีโอกาสท าหน้าท่ีเป็น
พลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิต
ที่มั่นคงและมีคณุธรรม                                            
3. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียน 
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้เรียนรู้
ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่น
และชุมชนมีจิตส านึกรัก
และภมูิใจในท้องถิ่นและ
ชุมชนของตนเอง 

กิจกรรมใตร้่มพระบารมี(ตลุยค่ายตามรอยพระยุคลบาท)                                 
1.จัดประชุมชี้แจงกิจกรรมผู้บริหารสถานศึกษา120คน            
2. ตะลุยสวนกิจกรรมธรรมชาติ(ตามศาสตร์พระราชา
หลักสตูร) 90 คน                                                        
กิจกรรมจิตอาสารักษ์บ้าน รักษ์ถิน่หลักสูตรบ้านสวย 
ร.ร.รวยสุข ด้วยมือเรา   1.ประชุมคณะท างาน                                                      
2.ส ารวจแหล่งต้นกลา้ 4,000 ต้น / มอบให้ ร.ร.                                         
กิจกรรมพลเมืองดขีองสงัคม                                             
1.สมัมนาเชิงปฏิบตักิาร ประธานสภานกัเรียน 110คน    
2.จดัสรรงบประมาณขบัเคลือ่น36 ร.ร.ๆละ2,000บาท  
3.เปิดโลก พลเมืองดีของสงัคม 82 คน                                     
ขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง  แตง่ตัง้
คณะกรรมการประเมินฯ คณะกรรมการขบัเคลือ่น /
ประชมุชีแ้จง /ออกประเมิน /สรุปผลฯ                                       
ขยายผลขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่สถานศึกษา
เอกชน 23 แห่ง   ประชมุชีแ้จงการด าเนินงาน   
       

1 มกราคม 2564 –  30 กันยายน 2564   
 

งบประมาณ 488,292 บาท 

ผู้เรยีน 
ข้าราชการ
ครู และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 
หน่วยงาน
ทางการ
ศึกษาสังกัด
กระทรวงศึก
ษาธิการและ
สังกัดอื่น 

ผลผลิต (output)                    
1. ผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาของหน่วยงาน
อย่างน้อย1,000 คน            
2. หน่วยงาน
ทางการศึกษาสังกดั
กระทรวงศึกษาฯ 
และสังกัดอื่น 
ตลอดจนหน่วยงาน                      
ผลลัพธ์ 
(outcome)   

สังคมมีความ
ปรองดอง 
สมานฉันท์                  
อยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข 

1. ร้อยละ 100 
ขอผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวาม
รักและเทิดทูนใน
สถาบัน
พระมหากษตัริย์
และ               
ยึดมั่นในการ
ปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข                            
2. ร้อยละ 80      
ของผู้เรียนได้น า
ความรู้ความเข้าใจ     
ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยไดร้ับ
การส่งเสริมใหม้ีทัศนคติ               
ทีถู่กต้องต่อบ้านเมือง             
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
เข้มแข็ง มีคุณธรรม และ  
มีอาชีพ - มีงานท า และ
เป็นพลเมืองที่ดี                              
2. สถานศึกษาทุกแห่งใน
จังหวัดไดร้ับการสนับสนุน
ให้น้อมน าพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิรา
ลงกรณบดินเทพยวรางกรู 
สู่การจดัการศึกษาพัฒนา
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม                               
3. เด็ก เยาวชนปฏิบัตติน
เป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณภาพการด าเนินชีวิตอยู่
บนพ้ืนฐานของความ
ช่วยเหลือ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่
มีน้ าใจให้กัน 
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6. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศกึษา                                                                                                                                    
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 

วัตถุประสงค ์
โครงการ 

กิจกรรม /                               
ระยะเวลาด าเนินงาน/                 

งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความส าร็จ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หมายเหตุ 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา
ยุวกาชาดในสังกัด มีความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะ ประสบการณ์                 
ที่จะน าไปใช้ในการจัดกจิกรรม            
ยุวกาชาด รวมทั้งตระหนักถึง
ความส าคญัในกระบวนการของ
กิจกรรมยุวกาชาด  ให้เป็นไปตาม
อุดมการณ์ของกาชาด                         
2. เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา
ยุวกาชาด  ได้แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น ตดิตาม ช่วยเหลือ แนะน า 
แก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นใน
การบริหารจัดการเรียนการสอน
ยุวกาชาด                                        
3. เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้
ผู้บริหาร ผู้บังคับบญัชายุวกาชาด 
และเกดิเครือข่ายความร่วมมือ
ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 

1. วิเคราะห์                     
ถอดบทเรียน                
วางแผนประชุม
คณะกรรมการนิเทศ  
2.ออกนิเทศ 
3.สรุปผลการนิเทศ 
รายงาน  
 

 
1 มกราคม 2564   

–                   
30 กันยายน 2564   

 

งบประมาณ 
10,000 บาท 

ผู้บริหาร 
ผู้บังคับบัญชา
ยุวกาชาดและ
ครูผูส้อน 

ผลผลิต (output)                    
1. สถานศึกษาท่ีจัดการเรียน
การสอนยุวกาชาด 19 แห่ง                            
2. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา           
ยุวกาชาดและครูผูส้อน ท่ีเข้ารับ
การนิเทศ มีความรู้ ความเข้าใจ                
มีทักษะ และสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ      

ผลลัพธ์ (outcome)   
1. จ านวนสถานศึกษาที่ไดร้ับ
การนิเทศการจัดกิจกรรมยุว
กาชาดในสถานศึกษา 7 ร.ร.                        
2. ร้อยละ 80 ผู้บริหาร 
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและ
ครูผูส้อนที่เข้ารับการนิเทศ                    
มีความรู้ ความเข้าใจ  มีทักษะ 
และสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.สามารถนิเทศ ติดตาม
การจัดกิจกรรมยุวกาชาด
ในสถานศึกษาไดต้าม
ระยะเวลาที่วางแผนไว้  
และครบตาม
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
นิเทศ ติดตามฯ               
2.สถานศึกษาท่ีไดร้ับการ
นิเทศ ติดตาม  มีแนวการ
จัดกิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษาท่ีถูกต้อง               
มีนวตกรรมทางการจดัการ
เรียนการสอน                               
3. ผู้รับการนเิทศ มีความรู้
ความเข้าใจ  ท าให้มีความ
มั่นใจในการจัดกิจกรรม
ให้แก่ผู้เรียนได้อยา่ง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน   

สถานศึกษา  ไดร้ับ
การนิเทศตดิตาม
การจัดกิจกรรม                  
ยุวกาชาดใน
สถานศึกษา                       
มีความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง สามารถ
จัดกิจกรรม                      
ยุวกาชาดและ
บริหารงาน                       
ยุวกาชาดในหมู่                 
ยุวกาชาดโรงเรียน
ของตนเองได้ถูกต้อง 
กิจการยุวกาชาด                 
มีความใเจริญ
ก้าวหน้ายิ่งข้ึน 
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7. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศกึษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 

วัตถุประสงค ์
โครงการ 

กิจกรรม /                               
ระยะเวลาด าเนินงาน/                 

งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความส าร็จ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

1. เพื่อให้ผู้บริหารผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ  ในสังกัด มีความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะ ประสบการณ์   
ที่จะน าไปใช้ในการจัดกจิกรรม
ลูกเสือ รวมทั้งตระหนักถึง
ความส าคญัในกระบวนการของ
กิจกรรมลูกเสือ ให้เป็นไปตาม
อุดมการณ์ของ ส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ                  
2. เพื่อให้ผู้บริหารผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ ได้แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น ตดิตาม ช่วยเหลือ 
แนะน า แก้ไขปัญหาต่างๆ                   
ที่อาจเกิดขึ้นในการบรหิาร
จัดการเรียนการสอนลูกเสือ                   
3. เพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้
ผู้บริหาร ผู้บังคับบญัชาลูกเสือ 
และเกดิเครือข่ายความร่วมมือ
ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 

1. ประชาสัมพันธ์
โครงการ / ประชุม
กรรมการนิเทศฯ                
2. นิเทศการจัดกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษา  
3. ประเมินผลโครงการ/ 
สรุปรายงาน 

 
1 มกราคม 2564   

–                   
30 กันยายน 2564   

 

งบประมาณ 
10,000 บาท 

ลูกเสือ              
เนตรนารี 
ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือเนตรนารี 
สถานศึกษา 
กิจการลูกเสือ
ของจังหวัดฯ 
ของประเทศ   

ผลผลิต (output)     
สถานศึกษาท่ีจัดการเรยีนการ
สอนลูกเสือ  ในจังหวัดภูเก็ต                   
รวมจ านวน 19  แห่ง   
                                 
ผลลัพธ์ (outcome)   

ผู้บริหาร ผู้บังคับบญัชาลูกเสือ 
เนตรนารี และครผูู้สอน ท่ีเข้า
รับการนิเทศ  มีความรู้ ความ
เข้าใจมีทักษะ และสามารถ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถจัดกิจกรรมลูกเสือ 
และบรหิารงานลูกเสือในหมู่
ลูกเสือ โรงเรียนของตนเอง               
ได้ถูกต้อง 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
เข้าใจนโยบายและแนว
ทางการพัฒนากิจการ
ลูกเสือ-เนตรนารี                   
แต่งเครื่องแบบลูกเสือ 
เปิด-ปิดประชุมกอง                  
ได้เพิ่มพูนทักษะ 
สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนลูกเสือ                
ได้ตามระดับช้ันได้อย่าง
ถูกต้อง 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ                  
เข้าใจนโยบายและ
แนวทาง 
การพัฒนากิจการ
ลูกเสือ                    
ได้ทบทวนเรื่องการ
แต่งเครื่องแบบลูกเสือ 
การเปิด-ปดิประชุม
กอง มีโอกาส
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การ
จัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนลูกเสือ 
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ ได้
เพิ่มพูนทักษะ และ
สามารถ                   
จัดกิจกรรมการเรียน              
การสอนลูกเสือได้ตาม
ระดับชั้นได้อย่าง
ถูกต้อง 
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8. โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 

วัตถุประสงค ์
โครงการ 

กิจกรรม /                               
ระยะเวลาด าเนินงาน/                 

งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความส าร็จ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

1. เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย และการปฏิบัตหิน้าท่ี
ทีเ่กี่ยวกับการปฏิบตัิหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
2. เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนและ
ประสานงานกับสถานศึกษาใน
การป้องกัน แก้ไขปัญหาความ
ประพฤตินักเรียน  และ
นักศึกษาตลอดจนคุ้มครองสิทธิ
ของนักเรียนและนักศึกษา                 
3.  เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา มีแผนการ
ปฏิบัติงาน ในการออกปฏิบัติ
หน้าท่ีร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนท่ี 
เครือข่าย องค์กรภาครัฐและ
เอกชน                                         
4. ลดปัญหาการออกกลางคัน 
นักเรียนและนักศึกษาสามารถ
ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 

1. วิเคราะห์                     
ถอดบทเรียน                 
2.อบรมเชิงปฏิบัติการ 
(50 คน)  
3. ประมวลผล สรุป 
รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

 
1 มกราคม 2564   

–                   
30 กันยายน 2564   

 

งบประมาณ 
40,000 บาท 

1. พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิ
ความประพฤติ
นักเรียนและ
นักศึกษา                      
2. เด็กและเยาวชน 
3. ศูนย์เสมารักษ์
ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
4. สถานศึกษา   

ผลผลิต (output)                            
ออกตรวจ เฝ้าระวังปัญหาและ
ความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษา ในพื้นที ่               
โดยศูนยเ์สมารักษ์ ประจ า
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต จ านวน  50 คน     
                                 
ผลลัพธ์ (outcome)   

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ได้ทบทวนความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย/การปฏิบตัิ
หน้าท่ี และ  มีแผนการปฏิบตัิ
หน้าท่ีออกตรวจฯ  ในพื้นที่
ชัดเจน เป็นเครือข่าย และ
บูรณาการงานร่วมกับ
หน่วยงานในพ้ืนท่ีกับองค์กร
ภาครัฐและเอกชน  

พนักงานเจ้าหน้าที่
สง่เสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 
ได้ทบทวนความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย/การ
ปฏิบัติหน้าท่ี และ  มี
แผนการปฏิบัติหน้าท่ี
ออกตรวจฯ  ในพื้นที่
ชัดเจน เป็นเครือข่าย 
และบูรณาการงาน
ร่วมกับหน่วยงานใน
พื้นที่กับองค์กรภาครัฐ
และเอกชน  ตลอดจน
ลดปัญหาการออก
กลางคัน นักเรียนและ
นักศึกษาสามารถศึกษา
ต่อในระดับทีสู่งขึ้น 

1. พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 
ได้ทบทวนความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย/การ
ปฏิบัติหน้าท่ี                 
2. มีแผนการ
ปฏิบัติงาน ในการออก
ปฏิบัติหน้าท่ีส่งเสริม
ความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา
ร่วมกับหน่วยงานใน
พื้นที่ เครือข่าย 
องค์กรภาครัฐและ
เอกชน 4. ลดปัญหา
การออกกลางคัน 
นักเรียนและนักศึกษา
สามารถศึกษาต่อใน
ระดับทีสู่งขึ้น 
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9. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการสง่เสริมความประพฤตินักเรียนและนักศกึษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  

วัตถุประสงค ์
โครงการ 

กิจกรรม /                               
ระยะเวลาด าเนินงาน/                 

งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความ
ส าร็จ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

1. เพื่อระดมความคิดในการวาง
แผนการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน                                
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด 
เจตนารมณ์ แนวทางในการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
ตาม พรบ.คุม้ครองเด็กแห่งชาติ 
พ.ศ.2546 และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ                 
3. เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนและ
ประสานงานสถานศึกษา ในการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา               
4. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
ศูนย์เสมารักษ์ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภเูก็ตและ
ศูนย์ประสานงานการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาประจ าอ าเภอ 

1. วิเคราะห์                     
ถอดบทเรียน                 
2.ประชุม ขับเคลื่อน 
การด าเนินงานฯ       
จ านวน 50 คน  
3. ออกตรวจ ปกติ 
พสน. ครั้งละ 5 คน          
ในเทศกาลส าคัญ              
20 ครั้ง   
 

 
1 มกราคม 2564  

–                   
30 กันยายน2564   

 

งบประมาณ 
30,000 บาท 

1. คณะกรรมการ
ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา
จังหวัดภูเก็ต               
2. ศูนย์เสมารักษ์ 
ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต และอ าเภอ 
3. พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิ
ความประพฤติ
นักเรียนและ
นักศึกษา (พสน.)   
4. สถานศึกษาใน
จังหวัดภูเก็ต             
5. จังหวัดภูเก็ต   

ผลผลิต (output)      
1. คณะกรรมการส่งเสริมความ
ประพฤติฯ 50คน                            
2. เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ 13 คน                 
3. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤติฯ(พสน.) 50 คน              
4.  สถานศึกษา  จ านวน 83 แห่ง                             
ผลลัพธ์ (outcome)   

1. มีนโยบาย มาตรการ หรือ
แผนการขับเคลื่อนงาน                    
2. มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานเชิงนโยบายและ
คณะท างานชุดปฏบิัติการ                
3. มีการขยายเครือข่าย ครอบคลมุ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วย           
มีการบูรณาการการท างานร่วมกัน 
ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งมาก
ยิ่งข้ึน                                                 
4. มีแผนปฏิบัติงานเครือข่าย 

1. มีแนวทางใน
การขับเคลื่อน             
ที ่สอดคล้องกับ
บริบท                           
2. มีแผนการออก
ตรวจตดิตาม ฯ 
เพื่อการเฝา้ระวัง 
ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน 
และนักศึกษา               
3. ความถี่ จ านวน
ครั้งของการเกิด
พฤติกรรมไม่พึง
ประสงคล์ดลง 

1. มีแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
อย่างเป็นรูปธรรม                  
2. มีภาคีเครือข่ายบูรณา
การการท างานร่วมกันจาก
หน่วยงานทางการศึกษาท่ี
เกี่ยวข้อง                              
3. สามารถป้องกัน แก้ไข 
และลดปัญหาความ
ประพฤตินักเรียนฯ                
4.  มีแผนปฏิบัติงาน
เครือข่ายพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีศูนย์เสามรักษ์ 
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต  
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10. โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

 

 

 

วัตถุประสงค ์
โครงการ 

กิจกรรม /                               
ระยะเวลาด าเนินงาน/                 

งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความ
ส าร็จ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

1. เพื่อส่งเสรมิให้สถานศึกษา
ปลูกฝังหลักคิดที่ถูกต้องแก่
ลูกเสือ เนตรนารี ด้านคณุธรรม
จริยธรรม ให้เป็นผู้มีความ
พอเพียง มีระเบียบวินยั มีความ
สุจรติ มีจืตอาสา มีความ
รับผิดชอบ และความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ โดยใช้
กระบวนการด้านลูกเสือเป็ฺ๋น
เครื่องมือ                                      
2. เพื่อส่งเสรมิให้ลูกเสือ เนตร
นารี ได้พัฒนาตนเองและยึดมั่น
ปฏิบัติตามค าปฎิญาณและกฎ
ของลูกเสืฺอ 

1. ประชุม
คณะกรรมการพิจารณา 
2. ค่าถ่ายเอกสาร /                     
ค่าวัสด ุ

 
 
 

1 กุมภาพันธ์ 2564  
–                  

1 กันยายน2564 
 

งบประมาณ 
5,000 บาท 

สถานศึกษาท่ีจัด
กิจกรรมลฺุกเสือ                
ในสถานศึกษา  
ทั้งหมดในจังหวัด
ภูเก็ต                          
(จ านวน 83 แห่ง) 

ผลผลิต (output)      
สถานศึกษาท่ีไดร้ับคัดเลือกให้เป็น
โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ (ของจังหวัด
ภูเก็ต) จ านวน 1 แห่ง 
 

ผลลัพธ์ (outcome)   

ลูกเสือ เนตรนารี ได้พัฒนาตนเอง  
โดยผ่านกระบวนการทางด้านลูกเสือ 
สามารถน าเอาความรู้และทักษะทีไ่ด้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีความสุข 

มีสถานศึกษา
เสนอขอรับการ
พิจารณาคัดเลือก 
และได้เป็น
สถานศึกษาท่ี
สามารถเป็น
แบบอย่างได้ตาม
แนวโครงการ
โรงเรียนดีวิถี
ลูกเสือ 

1. ลูกเสือ เนตรนารไีดร้ับ
การปลูกฝังหลักคดิที่ถูกต้อง
ด้านคุณธรรม จริยธรรม เผ็น
ผู้มีความพอเพียง มีระเบยีบ
วินัย มีความสจุริต มจีิต
อาสา มีความรับผดิชอบ 
และความจงรักภักดตี่อชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษตัริย์ โดยใช้
กระบวนการลูกเสือเป็น
เครื่องมือ                                   
2. ลูกเสือ เนตรนารไีด้
พัฒนาตนเอง เกิดความ
ตระหนักและยดึมั่นปฏิบัติ
ตามค าปฎิญาณและกฎของ
ลูกเสืฺออย่างเคร่งครดั 
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11. โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

 

วัตถุประสงค ์
โครงการ 

กิจกรรม /                               
ระยะเวลาด าเนินงาน/                 

งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความ
ส าร็จ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

1. เพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรติ สร้างขวัญ
ก าลังใจแก่ผู้บริหาร 
ผู้ให้การสนับสนุน 
ครูผูส้อนกิจกรรม                
ยุวกาชาดและสมาชิก
ยุวกาชาด ที่ให้การ
สนับสนุน ตลอดจน
ด าเนินกิจการยุว
กาชาดมาเป็นอย่างดี
และต่อเนื่อง                          
2. เพื่อส่งเสรมิให้
สถานศึกษาจัดตั้งหมู่
ยุวกาชาดเพิ่มมากขึ้น 
3. เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพันธ์กิจการ
ยุวกาชาดให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลายยิ่งข้ึน 

 
ประชุมคณะกรรมการพิจารณา 

 
 

1 กุมภาพันธ์ 2564  
–                  

1 กันยายน2564 
 

งบประมาณ 
7,000 บาท 

สถานศึกษาท่ี   
จัดกิจกรรม               
ยุวกาชาด  

ผลผลิต (output)      

สถานศึกษาท่ีจัด
กิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษา จ านวน  
19 แห่ง 
ผลลัพธ์ (outcome)   
มีสถานศึกษาท่ีจัด
กิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษา อย่างน้อย 
1 แห่ง  ที่เป็น
สถานศึกษาหมู่                   
ยุวกาชาด
ต้นแบบ
  

 

จังหวัดภูเก็ตมี
สถานศึกษาท่ี  
จัดกิจกรรม                 
ยุวกาชาดใน
สถานศึกษา     
ที่เป็น
สถานศึกษาหมู่
ยุวกาชาด
ต้นแบบ 

1.เจ้าหน้าท่ี ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและ
สมาชิกยุวกาชาด ตระหนักในความส าคญั
ของกิจกรรมยุวกาชาดมากขึ้น                               
2. สมาชิกยุวกาชาด มีระเบียบวินัย                    
มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้น า รูร้กัสามัคคี              
ได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้ แสดงออกในทาง
สร้างสรรค์ และรู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์แก่ส่ววรวม                                           
3. ผู้บริหาร ผู้ให้การสนับสนุน ครผูู้สอน
กิจกรรมยุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาด                
ที่ให้การสนับสนุนตลอดจนด าเนินกิจการ                  
ยุวกาชาดมาเป็นอย่างดี และต่อเนือ่ง        
มีขวัญ ก าลังใจ ไดร้ับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ                                                     
4. สถานศึกษามีการจดัตั้งหมูยุ่วกาชาด
เพิ่มมากข้ึน และไดป้ระชาสัมพันธ์กิจการ
ยุวกาชาดให้เป็นที่รู้จักแพรห่ลายมาก
ยิ่งข้ึน 
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12. โครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 

วัตถุประสงค ์
โครงการ 

กิจกรรม /                               
ระยะเวลาด าเนินงาน/                 

งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความส าร็จ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

1. เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จพระมหาชน
กาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร                                         
2.เพื่อปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกท่ีดีให้กับ ลูกเสือ 
เนตรนารี                 ยุว
กาชาดผู้บ าเพญ็ประโยชน์ 
นักศึกษาวิชาทหาร และ
บุคลากรของกระทรวงศึกษาฯ            
ธิการ รวมไปถึงสร้างความ 
สัมพันธ์ด้านสังคม และเป็น
การ  ขัดเกลาด้านจิตใจ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้รู้คณุค่า
ของการแบ่งปัน และการ
ช่วยเหลือผู้อื่น                                               
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกจิกรรมมีจติ
อาสาและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

1. ประชุม
คณะกรรมการวาง
แผนการด าเนินงาน              
2. จัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน ์
3. สรุป และรายงานผล
การด าเนินงาน 
 

1 ตุลาคม 2563  
–                      

31 ธันวาคม 2563 
 

งบประมาณ                      
10,000 บาท 

ลูกเสือ เนตรนารี   
ยุวกาชาด                           
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
นักศึกษาวิชาทหาร 
และบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ผลผลิต (Output)    
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดผู้
บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษา
วิชาทหาร และบุคลากรของ
หน่วยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดภูเก็ต  รวม 400 คน  
                    
ผลลัพธ์ (outcome)   
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด   
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษา
วิชาทหาร และบุคลากรของ
หน่วยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดภูเก็ต  รวม 400 คน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม / 
โครงการฯ ร้อยละ 85 
มีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบ
ตามจ านวนเปา้หมายที่
วางไว ้

1. เป็นการน้อมร าลึกถึง
พระมหากรุณาธคิุณของ 
พระบาทสมเด็จพระ
มหาชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร                                         
2.ลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
นักศึกษาวิชาทหาร และ
บุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ                  
ได้ร่วมปฏิบตัิกิจกรรม                
จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์
เพื่อช่วยเหลือสังคม                  
เป็นแบบอย่างที่ดี มีความ
เสียสละ ช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อน และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ต่อตัวเองและสังคม 
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13. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานทุนการศึกษาของพระบรมวงศานุวงศ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 

วัตถุประสงค ์
โครงการ 

กิจกรรม /                               
ระยะเวลาด าเนินงาน/                 

งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความส าร็จ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

1. เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการ
ทุนการศึกษาพระราชทาน 
ม.ท.ศ.                                       
2. เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานทุนการศึกษา       
ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า 
เพื่อเยาวชน ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์
  

 
 

1.ประชุมคณะกรรมการ 
6 ครั้ง 
2.การตรวจสอบเชิง
ประจักษ ์
3.สรุปผลการด าเนินงาน 
 

1 กุมภาพันธ์ 2564   
–                      

30 กันยายน 2564 
 

งบประมาณ                      
15,000 บาท 

นักเรียน/
ผู้ปกครอง 

ผลผลิต (Output)    
11.ผลการด าเนินงาน                  
ตามเป้าหมายของ
โครงการทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ.2.  
ผลการด าเนินงานตาม
เป้าหมายของมลูนิธ ิ                 
ร่วมจิตต์น้อมเกล้า                   
เพื่อเยาวชนในพระบรม
ราชินูปถัมภ์                                 
การด าเนินงาน
ทุนการศึกษาในพระบรม
วงศานวุงศ์มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
                                  
ผลลัพธ์ (outcome)   
นักเรียนได้รับกรสนับสนุน
ทุนการศึกษาเพื่อ
การศึกษาในระดับชั้น
สูงสุด 

ร้อยละ 60 ของการ
ด าเนินงานตาม
เป้าหมายของโครงการ
ทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ. 
และ มลูนิธิร่วมจติต์น้อม
เกล้าเพื่อเยาวชน ใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ ใน
ปีการศึกษา 2564 

การด าเนินงานทุนการศึกษา
ในพระบรมวงศานุวงศ์                       
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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14. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธภิาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไก  กศจ.                                                                           
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 

วัตถุประสงค ์
โครงการ 

กิจกรรม /                               
ระยะเวลาด าเนินงาน/                 

งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความส าร็จ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

1.เพื่อก าหนดรูปแบบ/แนว
ทางการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึงตาม
บริบทของจังหวัด โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงาน สถานศึกษา ครอบครัว 
องค์กรชุมชน และสถาบันที่จัด
การศึกษาอ่ืน                                
2.เพื่อจัดท ากลไกยกระดับคณุภาพ
การจัดการศึกษาแบบบูรณาการให้
สอดคล้องกับบริบทในพ้ืนท่ี                          
3.เพื่อส ารวจความคิดเห็นภาคี
เครือข่ายและเอกชนในสังคม
ท้องถิ่นที่มีต่อการบูรณาการศึกษา 
ตามนโยบายกระทรวงฯ                             
4.เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนการประกนั
ให้มีคุณภาพ รองรับการประเมิน                          
5.เพื่อให้การประเมินการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ใหม้ีคุณภาพเท่าเทียมทั่วถึง  

กจิกรรมที่ 1 พัฒนา ร.ร.
คุณภาพของชุมชนฯ 
1.ประชุมวิพากษ์แผนบรูณา
การด้านการศึกษา จ.ภเูก็ต 
2.ติดตามการด าเนินงาน             
ร.ร.คณุภาพฯ 
กิจกรรมที่ 2 งานประกัน
คุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาเอกชน  
1.ประชุมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 2 วัน 
2.นิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงาน 12 ร.ร. 
3.สรุปผลนิเทศและรายงาน 
 

1 กุมภาพันธ์ 2564   
–                      

30 กันยายน 2564 
 

งบประมาณ                      
100,000 บาท 

1.กระทรวง
ศึกษาฯ 
ประชากรใน
จังหวัดภูเก็ต               
2.ผู้บริหาร 
ครูผูส้อน 
นักเรียนใน
สถานศึกษา
สังกัดเอกชน
ประเภท
สามัญศึกษา 

ผลผลิต (Output)    
1. มีข้อคิดเห็นของสังคม
ท้องถิ่นที่มีต่อการบูรณา
การศึกษาตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาฯเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา                     
2.ผู้บริหาร ครผูู้สอน และ
บุคลากร ได้รับการพัฒนา 
อย่างน้อยร้อยละ 80                                    
ผลลัพธ์ (outcome)   
1.เพิ่มประสิทธิภาพการ
ขับเคลื่อนการบรูณา
การศึกษาตามนโยบาย
กระทรวงฯ ได้มากข้ึน              
2.ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษาท่ีไดร้ับการ
พัฒนาสามารถน าความรู้ที่
ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัด
การศึกษาได้อย่างมีคณุภาพ 

1.เครือข่ายภาคีภาครัฐและ
เอกชนร้อยละ 40 มีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นต่อ
แผนบูรณาการด้านการศึกษา
น าไปใช้เพื่อการพัฒนานได้                 
2.ผู้บริหาร ครผูู้สอน และ
บุคลากรที่เกีย่วข้องได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ
การจัดการศึกษาและการ
ประกันคณุภาพฯเพื่อรองรับ
การประเมินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล           
3.สถานศกึษาสามารถ
ด าเนินงานได้สอดคล้องกับ
นโยบายที่กระทรวงฯก าหนด
และเป็นไปตามมาตรฐานฯ                               
4.สถานศึกษาไดร้ับการนิเทศ 
ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาให้สามารถจดั
การศึกษาอย่างมีคณุภาพ 

1.สังคมท้องถิ่นให้
การสนับสนุนการ
การบูรณาการศึกษา
ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ  
2.ประชาชนมีโอกาส
เข้าถึงการศึกษาท่ีมี
คุณภาพที่มี
มาตรฐานอยา่งเท่า
เทียมและทั่วถึง 3.
สถานศึกษาสังกัด
เอกชนประเภท
สามัญศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับ
ปฐมวัย และระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สามารถพัฒนางาน
ประกันคณุภาพของ
สถานศึกษาได้อย่าง
มีคุณภาพ 
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1. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

วัตถุประสงค ์
โครงการ 

กิจกรรม /                               
ระยะเวลาด าเนินงาน/                 

งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความ
ส าร็จ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

1. เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของยา
เสพติดและอบายมุข                 
ในสถานศึกษา                           
2. เพื่อลดปัญหาการ
แพร่ระบาดของยา
เสพติดและอบายมุข                
ทั้งในและนอก
สถานศึกษา                  
3. เพื่อสนับสนุน
และส่งเสรมิ
กระบวนการ
ด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติดและอบายมุข
นอกสถานศึกษาให้
มีกระบวนการที่
เข้มแข็ง ต่อเนื่อง 
และยั่งยืน 

1.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการค้นหา 
จ าแนกคัดกรองนักเรยีน 
ปลอดยาเสพตดิฯ  
2.ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินโครงการ
สถานศึกษา ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 
3. ตรวจติดตามผลการ
ด าเนินการปฏิบัติใน
พื้นที่ฯ (ตรวหาสารเสพ
ติดในปัสสาวะฯ /
ประเมินโครงการ
สถานศึกษาสีขาวฯ  
 

1 มกราคม 2564 
 –                     

1 กันยายน2564 
 

งบประมาณ                      
42,000 บาท 

สถานศึกษาใน
สังกัด สพป.ภเูก็ต               
สพม.พังงาภูเก็ต
ระนอง ส านักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัด
ภูเก็ต โรงเรียน
เอกชนในสังกัด 

ผลผลิต (Output)    
สถานศึกษาในสังกัด สพป.
ภูเก็ต  สพม.พังงาภเูก็ต 
ระนอง ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดภูเก็ต โรงเรยีนเอกชน
ในสังกัด เข้าร่วมโครงการและ
รับการประเมินประจ าปี
การศึกษา                         
เพื่อประกาศให้เป็น
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 
                                  
ผลลัพธ์ (outcome)   
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน
นักศึกษามีจิตส านึกร่วมกันใน
การดูแล กลุ่มเสี่ยง กลุม่เสพ 
กลุ่มตดิ และกลุ่มค้า เฝ้าระวัง
ไม่ให้มีการแพร่ระบาดของ                    
ยาเสพตดิและอบายมุขใน
สถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู อาจารย์ 
ผู้ปกครอง นักเรียน
นักศึกษามีจิตส านึก
ร่วมกันในการดูแล 
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ 
กลุ่มตดิ และกลุ่มค้า 
เฝ้าระวังไม่ใหม้ีการ
แพร่ระบาดของยา
เสพติดและอบายมุข
ในสถานศึกษา 

1. หน่วยงานทางการศึกษาสามารถ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาวตามโครงการสถานศึกษา        
สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมขุ                          
2. สถานศึกษาในสังกัด สพป.ภเูกต็                          
สพม.พังงาภูเก็ตระนอง ส านักงาน
อาชีวศึกษา จ.ภูเก็ต ร.ร.เอกชนในสังกัด 
เห็นความส าคัญโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข และสามารถขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานโครงการไปในทิศทางเดียวกัน                                             
3. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ครูโรงเรียน
เอกชนในระบบท่ีรับผดิชอบระบบการ
รายงานผลการด าเนินงานผา่นระบบ
สารสนเทศยาเสพตดิจังหวัดภูเก็ต (Nispa) 
และระบบดูแลตดิตามการใช้สารเสพติดใน
สถานศึกษา (CATAS) มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถเข้าระบบและตรวจสอบขอ้มูล                     
ได้ สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพตดิ
และอบายมุข เห็นความส าคญัและ
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 

 



  

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 78 

 

 



  

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 78 

 

1. โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในระดับพ้ืนที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค ์
โครงการ 

กิจกรรม /                               
ระยะเวลาด าเนินงาน/                 

งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความ
ส าร็จ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

1. เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน 
สร้างเครือข่าย  การ
ขับเคลื่อนงานสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียนใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
ในระดับจังหวัด                                 
2. เพื่อให้นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรยีน                    
ร่วมมือ ร่วมปฏิบัติกิจกรรม  
จนเกิดประโยชน์ถึงท้องถิ่น                      
4. เพื่อให้มีระบบฐานข้อมลู 
กลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน จังหวดัภูเกต็                       
5. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น 
และพืชหายาก เพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่เยาวชน 
ตลอดจนเป็นแหล่งสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ให้แก่
เยาวชน   

 
 
 

1 มกราคม 2564  
–                      

30 กันยายน 2564 
 

งบประมาณ                      
10,000 บาท 

-สถานศึกษา
เอกชน     
 2 – 3 แห่ง                     
- สถานศึกษา
สังกัด    
  การศึกษา
เอกชน                     
  23 แห่ง                            
- เจ้าหน้าท่ี 
ส านักงาน  
  2 คน 

ผลผลิต (Output)    
1. การด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนใน
โครงการฯ จ านวน 10
แหง่                                           
2 เสริมสร้างสนับสนุนให้
เกิดเครือข่ายด าเนินงาน  
ผลลัพธ์ (outcome)   
1. สถานศึกษามีแนว
ทางการด าเนินงาน และมี
ข้อมูลพิจารณา ตดัสินใจ
เข้าร่วมโครงการฯ มากขึ้น                     
2. สามารถน าปญัหา และ
อุปสรรคทีไ่ด้จากการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ไปเป็นข้อมลูการพัฒนา
เพื่อขับเคลื่อน ต่อไป 
3. สถานศึกษา มีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานโครงการฯ 
และเข้าร่วมโครงการ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู อาจารย์ 
ผู้ปกครอง นักเรียน
นักศึกษามีจิตส านึก
ร่วมกันในการดูแล 
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ 
กลุ่มตดิ และกลุ่มค้า 
เฝ้าระวังไม่ใหม้ีการ
แพร่ระบาดของยา
เสพติดและอบายมุข
ในสถานศึกษา 

1. หน่วยงานทางการศึกษาสามารถ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข                                                       
2. สถานศึกษาในสังกัด สพป.ภเูกต็                          
สพม.พังงาภูเก็ตระนอง ส านักงาน
อาชีวศึกษา จ.ภูเก็ต ร.ร.เอกชนในสังกัด 
เห็นความส าคัญโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข และสามารถ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการไปใน
ทิศทางเดียวกัน                                             
3. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ครูโรงเรียน
เอกชนในระบบ เห็นความส าคญั มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการรายงานผลการ
ด าเนินงาน ตรวจสอบข้อมูล ผ่านระบบ
สารสนเทศยาเสพตดิจังหวัดภูเก็ต (Nispa) 
และระบบดูแลตดิตามการใช้สารเสพติดใน
สถานศึกษา (CATAS) และขับเคลือ่นการ
ด าเนินงานโครงการฯ ไปในทิศทางเดียวกัน 

 



  

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 79 

 

 



  

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 79 

 

1. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 

 

วัตถุประสงค ์
โครงการ 

กิจกรรม /                               
ระยะเวลาด าเนินงาน/                 

งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีช้ีวัดความส าร็จ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หมายเหตุ 

1. เพื่อให้บุคลากรได้ใช้แผนปฏิบตัิ
ราชการฯ ในการปฏิบัติงานภายใน
ส านักงานเป็นไปอย่างเอกภาพ โดยมุ่งสู่
เป้าหมายผลสัมฤทธ์ิต่อองค์กรร่วมกัน                                                      
2. เพื่อสามารถน าเข้าข้อมูลและรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ  ในระบบ 
eMENSCR ได้อย่างถูกต้อง 
3. เพื่อบรรลุเป้าหมายตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ  ในโครงการที่ก าหนด    
ได้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์                                4. 
เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นกรอบในการติดตาม
ผลการด าเนินงาน และสนับสนุนให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และ บุคลากรได้ทราบถึงยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ในการบริหารจดัการศึกษาให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   
5. เพื่อเผยแพร่ประชาสมัพันธ์แผนปฏิบัติ
การและผลการด าเนินงาน แก่ผู้ปฏิบัติทุก
ระดับ ,องค์คณะบุคคล และหน่วยทาง
การศึกษา และผู้ที่สนใจได้ทราบ  

1.ประชุมคณะท างาน  
2.ประชุมบุคลากร
ส านักงาน     
- ไตรมาสที่ 1(1ครั้ง)                      
- ไตรมาสที่ 2(1-3 ครั้ง)  
- ไตรมาสที่ 3 (1-2ครั้ง) 
- ไตรมาสที่ 4(1-2ครั้ง) 
3. สรุปผลการ
ด าเนินงาน    
 
                

1 พฤศจิกายน 2563  
–                                         

30 กันยายน 2564 
 

งบประมาณ                      
60,750 บาท 

1. ผู้บริหาร 
และบุคลากรใน
ส านักงานฯ                       
30 คน   
2. หน่วยทาง
การศึกษา                     
ทุกสังกัด  
3. ครู  นักเรียน  
ประชาชน / 
ผู้สนใจ    
 

ผลผลิต 
(Output)                  
โครงการและ
กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการฯ 
สามารถ 
ด าเนินงานได้ตาม
แผน และปฏิทินท่ี
ก าหนดไว้  

ผลลัพธ์ 
(outcome)   
บุคลากรใน
ส านักงานได้                  
น าแผนฯ มาใช้
เป็นกรอบในการ
ปฏิบัติงานและ
ประชาสมัพันธ์ผล
การด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

1.ผู้บริหารสามารถน าแผนฯ ใช้เปน็
กรอบในการติดตามการด าเนินงาน    
ในแต่ละโครงการ กิจกรรม                               
2. บุคลากรด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรม ตามกลยุทธ์ ในการบริหาร
จัดการ สนับสนุนงานในส านักงาน 
และ การบริหารจัดการในด้าน
การศึกษา เป็นไปในทิศทางเดียวกัน                                                   
3.  การน าเข้าข้อมูลและรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนฯในระบบ 
eMENSCR เป็นไปตามระเบียบว่า
ด้วยการตดิตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏริปู
ประเทศ พ.ศ. 2562                         
4.   องค์คณะบุคคล/หน่วยทาง
การศึกษา , ผู้ประเมิน และผู้ที่สนใจ  
ได้ทราบถึงผลการด าเนินงานของ    
แต่ละโครงการตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปี  
 

ส านักงานศึกษาการ
จังหวัดภูเก็ตมีการ
บริหารจดัการองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพ
ขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาตาม
นโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธกิาร 
สู่การปฏิบัติในระดับ
จังหวัดได้อย่างมี
คุณภาพภายใต้ความ
ร่วมมือของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา 

 



  

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 80 

 

2. โครงการขับเคลื่อนการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดภูเก็ตและการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดภูเก็ต                                 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 

 

วัตถุประสงค ์
โครงการ 

กิจกรรม /                               
ระยะเวลาด าเนินงาน/                 

งบประมาณ 

กลุ่มเปา้หมาย เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความ
ส าร็จ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
การศึกษาในพ้ืนท่ี จ.ภูเก็ต ในการ
รองรับการบรหิารการจัดการศึกษาใน
พื้นที ่                                                
2 เพื่อให้มีระบบสารสนเทศด้าน
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทเชงิ
พื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตอย่างแท้จริง และ
สามารถใช้งาน แลกเปลี่ยนข้อมลู
ระหว่าง ศึกษาธิการจังหวัดอื่น ๆ                
ในพื้นที่ศึกษาธิการภาค 6 ได้                  
3 เพื่อให้บุคลากรเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศ ด้านการศึกษา และเพือ่ใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานตามภารกิจ
ของแต่ละกลุม่งาน                                 
4 จัดท าเล่มข้อมลูสารสนเทศด้าน
การศึกษา จ.ภูเกต็ ปีการศึกษา 2564                                                    
5 เพื่อให้การด าเนินการประชุม
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
บริหารข้อมลูสารสนเทศด้านการศกึษา
จังหวัดเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามระเบียกระทรวงฯ 

 
1.ประชุมบุคลากร 

2. ประชุมอนุกรรมการ
บริหารข้อมลูสารสนเทศ 

3. ประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ข้อมูลสารสนเทศฯ 

4.จ้างเหมาออบแบบ/
พัฒนาระบบข้อมูลฯ  

5.จัดท าเลม่สารสนเทศ
ปีการศึกษา 63 และ 64  

                                         
1 ตุลาคม2563  

–                                     
30 กันยายน 2564 

 
งบประมาณ                      
42,000 บาท 

1. คณะกรรมการ
บริหารข้อมลู
สารสนเทศ             
ด้านการศึกษา จ.ภูเก็ต 
และเจา้หน้าท่ี                    
ผู้ด าเนินงาน                
จ านวน 30 คน                
2. คณะอนุกรรมการ
บริหารข้อมลู
สารสนเทศด้าน
การศึกษา จ.ภูเกต็ และ
เจ้าหน้าท่ีด าเนินงาน                      
จ านวน 30 คน                      
3. เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภเูก็ต 
4. หน่วยงานทางการ
ศึกษา หน่วยงานที่จัด
การศึกษา สถานศึกษา
ในจังหวัดภูเก็ต 

ผลผลิต (Output)    
1 ส านักงานฯ  มีฐานข้อมูล                 
สารสนเทศด้านการศึกษา             
ปีการศึกษา 2564                                 
2 ส านักงานฯ มีเลม่ข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษา              
ปีการศึกษา2563 และ  2564  
ผลลัพธ์ (outcome)   
ส านักงานฯ หน่วยงาน
ทางการศึกษา หน่วยงาน            
ที่จัดการศึกษาและประชาชน
ที่สนใจ สามารถจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา หรือ
แผนงานอ่ืน ๆ รวมถึงการ
บริหารการจัดการศึกษา              
ในจังหวัดภูเก็ต มีความ
สอดคล้องกับข้อมลูที่ตรงกับ
สภาพความเป็นจริงตามบรบิท
ในพื้นทีข่องจังหวัด 

ร้อยละของ
ความส าเร็จในการ
จัดท าฐานข้อมูล
สารสนเทศด้าน
การศึกษา ปี
การศึกษา 2564 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต 
หน่วยงานทางการ
ศึกษา หน่วยงานที ่         
จัดการศึกษาและ
ประชาชนท่ีสนใจ 
สามารถจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา 
หรือแผนงานอ่ืน ๆ 
รวมถึงการบริหารการ
จัดการศึกษาในจังหวัด
ภูเก็ต มีความ
สอดคล้องกับข้อมลู           
ที่ตรงกับสภาพความ
เป็นจริงตามบริบทใน
พื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต 
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3. โครงการ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดภูเก็ต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 

 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม /                               
ระยะเวลาด าเนินงาน/                 

งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความส าร็จ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

1.เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ ใน
การปฏิบัติงาน ของ
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต                               
2. เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและบริหาร
จัดการส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภเูก็ต                
สู่ความเป็นเลิศ 

1. แต่งตั้งคณะท างานเพื่อ
ร่วมขับเคลื่อนโครงการ 
2. ประชุมคณะท างาน 
ร่วมวางแผน ความ
ต้องการ 
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาความรู้ในการปฏิบัติ 
(ด้านเทคโนโลยดีิจิทัล
เบื้องต้น ,นวัตกรรมการ
สื่อสาร การประชาสัมพันธ์ 
และ ระบบงสารสารบรรณ 
จ านวน 3 ครั้ง) 
 

ธันวาคม 2563  
–                     

กันยายน2564 
 

งบประมาณ                      
45,400 บาท 

 

บุคลากร
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต 

ผลผลิต (Output)    
บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภเูก็ต 
จ านวน 25 คน 
   
ผลลัพธ์ (outcome)   
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต และ
บุคลากรในสังกัด ไดร้ับ
การพัฒนาความรู้ และ
บริหารจดัการองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

บุคลากรในส านักงาน ไดเ้ข้ารับการ
พัฒนาความรู้ มีความเข้าใจระบบงาน 
มากข้ึน 
  
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต และบุคลากรในสังกัด 
ได้รับการพัฒนาความรู้ และ
น าความรูไ้ปบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. โครงการ การใช้งานระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ My office 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 

 

วัตถุประสงค ์
โครงการ 

กิจกรรม /                               
ระยะเวลาด าเนินงาน/                 

งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความส าร็จ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

1. เพื่อให้บุคลากรใน
ส านักงานฯ และบุคลากร
ผู้รับผิดชอบระบบงานสาร
บรรณ โรงเรียนเอกชนใน
ระบบจังหวัดภูเก็ต ได้มี
ความรู้ ความสามารถในการ
ใช้งานระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (My-office) 
ได้อย่างถูกต้องและสามารถ
ขยายผลการใช้งานระบบ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
(My-office) ได้                    
2. เพื่อให้ลดขั้นตอน เกิด
ความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน ในเรื่อง ระบบ
รับส่งหนังสือราชการ  และ 
ลดการใช้ทรัพยากรในการ
บริหารส านักงาน   

1. อบรมการใช้ระบบฯ 
พัฒนาเพิ่มเติม 
2. จัดประชุม                               
เชิงปฏิบัติการบุคลากร  
 

1 ธันวาคม 2563  
–                      

30 มิถุนายน 2564 
 

งบประมาณ                      
16,800 บาท 

 

โรงเรียน
เอกชนใน
ระบบ ,
โรงเรียน
เอกชนนอก
ระบบ ,และ
บุคลากรใน
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต 

ผลผลิต (Output)    
1. ผู้บริหารและบคุลากรใน
ส านักงานฯ                           
จ านวน  25   คน 
2. ส านักงานฯ มีระบบ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My-
office)                        
   
ผลลัพธ์ (outcome)   
1. บุคลากรมรีะบบการท างานท่ี
มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน และ                    
ลดทรัพยากรในการปฏิบัติงาน   
2. ส านักงานฯ สามารถ
ขับเคลื่อนระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์(My-Office) ได้
อย่างถูกต้อง บรรลุตามแนวทาง
ที่ก าหนด เพิ่มการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ   
 
 

1. ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต   มรีะบบ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  (my 
office) จ านวน 1 ระบบ ท า
ให้มีระบบการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน และ
ลดทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 
2. ผู้บริหารและบคุลากรใน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ 80  
3.ส านักงานฯ สามารถ
ขับเคลื่อนและใช้งาน ระบบ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (my 
office) ได้อย่างถูกต้อง บรรลุ
ตามแนวทางที่ก าหนด                   
เพิ่มการบริหารจดัการทีม่ี
ประสิทธิภาพ  
  
 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต และ
บุคลากรในสังกัด 
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ และน าความรู้
ไปบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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5. โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 

วัตถุประสงค ์
โครงการ 

กิจกรรม /                               
ระยะเวลาด าเนินงาน/                 

งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความส าร็จ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

1. เพื่อก ากับ ดูแล เร่งรดั 
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
และสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาฯ ในจังหวัด
ให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ตามแผนพัฒนาการศึกษา      
จ.ภูเก็ต ปีงบประมาณ                   
พ.ศ.2564  รวมทั้งนโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงฯ     
2. เพื่อประสานงาน เร่งรัด 
ติดตามความก้าวหน้า และ
ให้ข้อเสนอแนะ แก่
สถานศึกษา                             
3. เพื่อให้บุคลากรใน
ส านักงานฯ และสถานศึกษา
ในสังกัดมีความรู้ความเขา้ใจ
ในแนวทางหรือกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามที่หน่วยงาน  

1. ประชุมจัดท า
แผนการตรวจตดิตาม
และแผนขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา และ 
สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล
การด าเนินงานการ
บริหารจดัการศึกษา 
2. ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการบริหาร
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย                      
เชิงประจักษ ์
 

1 ธันวาคม 2563  
–                      

30 กันยายน2564 
 

งบประมาณ                      
80,000 บาท 

บุคลากรใน
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต 
และบุคลากร 
ผู้เรยีน 
หน่วยงาน
ทางการศึกษา
ในพื้นที่              
จังหวัด ภูเก็ต 

ผลผลิต (Output)    
1) มียุทธศาสตรต์ามแผนพัฒนา
การศึกษา จ.ภูเกต็ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 และกลยุทธ์ ในการ
บริหารจดัการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่                                           
2) มีแผนการตรวจราชการและ                
แผนขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา                                       
3) มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจดัการศึกษา
ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง                              
4) มีรายงานผลตรวจ ติดตาม 
ประเมินการด าเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการ-             
ศึกษา จ.ภูเก็ต ของหน่วยงาน
การศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการ
วางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป                            
ผลลัพธ์ (outcome)                
1) แผนการตรวจราชการและแผน
ขับเคลื่อนคณุภาพการศึกษา                   
มีความสอดคล้องกับนโยบายการ
ตรวจ ติดตามประเมินผลการ 

1. หน่วยงานและ
สถานศึกษา                             
น ายุทธศาสตร์ตาม
แผนพัฒนาการศึกษา จ.
ภูเก็ต ปีงบประมาณ                  
พ.ศ.2564  รวมทั้ง
นโยบาย จุดเน้นและการ
จัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ            
ไปสู่การปฏิบตัิ                 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน                

1. ผู้เรียนทุกระดับ    
ทุกประเภทไดร้ับ
โอกาสในการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่า
เทียมและทั่วถึง               
3. ผู้เรียนทุกช่วงวัย
ได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ เป็นคน
ดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
ด ารงตนอยู่ใน                  
สังคมอย่างมีความสุข          
4. ผู้เรียนไดร้ับการ
พัฒนาตนเองให้มีองค์
ความรู้ ทักษะพื้นฐาน
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21   
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5. โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค ์
โครงการ 

กิจกรรม /                               
ระยะเวลาด าเนินงาน/                 

งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความส าร็จ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

ต้นสังกัดก าหนด  และ 
สามารถน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงในการปฏิบตัิ
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิที่ดี                              
4. เพื่อน าผลการติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตรต์าม
แผนพัฒนาการศึกษาฯ 
นโยบาย และจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาฯ  ไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุง 
พัฒนายกระดับคณุภาพ
การศึกษาของจังหวัดภูเกต็  
อันจะส่งผลต่อบุคลากร 
ผู้เรยีน ให้มีองค์ความรู้ 
ทักษะ สอดรับกับการพัฒนา
ตนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21       

  ด าเนินงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษาทุกระดับ                                       
2) สถานศึกษา และหน่วยงาน               
ได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์        
ตามแผนพัฒนาการศึกษา จ.ภเูก็ต 
รวมทั้งนโยบายและจดุเน้นของ
กระทรวงศึกษาฯ เพื่อยกระดับ
คุณภาพและประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการศึกษาทีส่่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรยีน                                  
3) รายงานผลการตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานของ
หนว่ยงานและสถานศึกษา โดยน า
ผลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อ
การปรับปรุง พัฒนา ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของจังหวัด 
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6. โครงการ การจัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 

 

 

วัตถุประสงค ์
โครงการ 

กิจกรรม /                               
ระยะเวลาด าเนินงาน/                 

งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความส าร็จ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

1. เพื่อให้ส านักงานฯ
ด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค า
รับรองการปฏบิัติราชการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ                  
2. เพื่อให้มีระบบการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดที่มีคณุภาพ           
3. เพื่อให้บุคลากรของ
ส านักงานฯ  มีความรู้ความ
เข้าใจในแนวทางหรือกรอบ
การประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการตามที่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดและสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิ   

1. รับการประเมินค ารับรอง
ฯ จาก ส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 6 (ปี งปม.พ.ศ.2563) 
2. เข้าร่วมประชุมรับ
นโยบายจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
3. จัดประชุมเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการ
ด าเนินงาน  
4. จัดประชุมเพื่อรับการ
ติดตามการด าเนินงานตาม
ค ารังรองการปฏิบตัิราชการ 
 

1 ตุลาคม  2563  
–                      

30 กันยายน  2564 
 

งบประมาณ                      
31,000 บาท 

 

ผู้รับบริการ 
หน่วยงานที่          
ทีเ่กี่ยวข้อง                       
กับส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ตทุกคน 

ผลผลิต (Output)    
มีการด าเนินการตาม
ตัวช้ีวัดได้อย่างครบถ้วน 
สมบูรณ์  และ                         
มีประสิทธิภาพ 
 
ผลลัพธ์ (outcome)  
การประเมินตัวช้ีวัด                  
อยู่ในระดับดี และ                 
ได้รูปเลม่เอกสารการ
จัดท าตัวช้ีวัดการปฏิบัติ
ราชการของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภเูก็ต
ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2564    
 
 

1. ร้อยละของตัวช้ีวัดที่มีการ
ด าเนินการได้อย่างครบถ้วน 
สมบูรณ์                                      
2. รูปเล่มเอกสารการจดัท า
ตัวช้ีวัดการปฏิบตัิราชการ
ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564                                
3. การด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ                               
4. ผลการประเมินตัวชี้วัด
เป็นไปตามผลเป้าหมาย                  
ที่ก าหนด 

บุคลากรในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภเูก็ตมี
ความรู้                   
ความเข้าใจและสามารถ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7. โครงการ ส่งเสริมการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขัน้พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

กิจกรรม /                               
ระยะเวลาด าเนินงาน/                 

งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหม
าย 

เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความส าร็จ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

เพื่อพัฒนาหลักสตูร
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานท่ีมีความ
เชื่อมโยงการจดัการ
เรียนรู้ในระดับ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่ในระดับ
จังหวัด 

1. แต่งตั้งคณะท างาน 
2. ประชุมคณะท างาน เพื่อก าหนด
รูปแบบการด าเนินงาน ทั้งระบบ               
3. ด าเนินการตามรูปแบบท่ีก าหนด                           
- สมัครนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เขา้รับ
การคัดเลือก 
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่ม
วิชาชีพระยะสั้นท้ังภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ                                                          
-ประเมินผลการจัดกจิกรรมของ
นักเรียน 
4. สรุปรายงาน จัดท าเล่มเผยแพร ่
 

1 ตุลาคม 2563  
–                      

30 กันยายน  2564 
 

งบประมาณ  60,000 บาท 
 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา
ระดับ
การศึกษา              
ขั้นพื้นฐาน
และ
อาชีวศึกษา 
ใน
สถานศึกษา
จังหวัดภูเก็ต 

ผลผลิต (Output)    
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต มีหลักสตูรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับ
บริบทของจังหวัดอย่างน้อย 
จ านวน  1  หลักสูตร 
ผลลัพธ์ (outcome)   
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
อาชีวศึกษา มีทางเลือกใน
การเข้าสู่การศึกษาในระดับ                    
ที่สูงข้ึน ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความต้องการ
และบริบทในพ้ืนท่ี                                     
2. จังหวัดภูเก็ตมรี้อยละของ
ผู้เรยีนสายอาชีพเพิ่มข้ึน 
 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
อาชีวศึกษา มีทางเลือกในการ
เข้าสู่การศึกษาในระดบัท่ี
สูงขึ้นที่หลากหลายสอดคล้อง
กับความต้องการและบริบท    
ในพื้นที่                                        
2. จังหวัดภูเก็ตมรี้อยละ                
ของผู้เรียนสายอาชีพเพิ่มข้ึน 

ผู้เรยีนที่ส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละ
ระดับ สามารถใช้
ความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้              
ในการประกอบอาชีพ
ได้ตามความถนดัและ
ความสนใจ 
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8. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมลูด้านลกูเสือ ยุวกาชาดและกจิการนักเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 

วัตถุประสงค ์
โครงการ 

กิจกรรม /                               
ระยะเวลาด าเนินงาน/                 

งบประมาณ 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
เชิงผลลัพธ ์

ดัชนีชี้วัดความส าร็จ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 

1. เพื่อให้ความรู้ระบบข้อมูล
สารสนเทศกับเจา้หน้าท่ีที่
รับผิดชอบ ผู้บังคับบญัชา
ลูกเสือและผู้บังคับบัญชา                 
ยุวกาชาดในจังหวัดภูเกต็                  
ในการจัดเก็บข้อมลูด้าน
ลูกเสือ ยุวกาชาดและ กิจการ
นักเรียน                                     
2. เพื่อให้มีการน าเข้าข้อมลูฯ
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถ
น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนาต่อไป                                                 
3. เพื่อส่งเสรมิให้มีการ
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาฯ                  
ในพื้นที่และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบใน
การจัดเก็บข้อมูลดา้นลูกเสือ 
ยุวกาชาดและ กิจการนักเรียน
ให้เป็นปัจจุบัน   

 
1. ประชุมคณะท างาน 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าข้อมลู 

 
 

1 มกราคม 2564 
 –                      

30 กันยายน  2564 
 
 

งบประมาณ  14,200 บาท 
 

เจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบงาน
ลูกเสือและ               
ยุวกาชาด 
ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือและ
ผู้บังคับบัญชา
ยุวกาชาด                    
ใน จ.ภูเก็ต 

ผลผลิต (Output)                             
เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบงาน
ลูกเสือและยุวกาชาด 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด                    
ใน จ.ภูเก็ต จ านวน40 คน   
ผลลัพธ์ (outcome)   
-เจ้าหน้าท่ีที่รับผดิชอบงาน                   
มีความรู้ความเข้าใจระบบ
ข้อมูลสารสนเทศในการ
จัดเก็บข้อมลูด้านลูกเสือฯ                                         
-มีการน าเข้าข้อมลูฯ เป็น
ปัจจุบัน ตลอดจนได้
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน   
ในสังกัดกระทรวงศึกษาฯ                       
ในพื้นที่และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ          
ในการจัดเก็บข้อมลู                                      
-สามารถน าข้อมลูสารสนเทศ
ไปใช้ในการวางแผนพัฒนา 

-เจ้าหน้าท่ีที่รับผดิชอบฯ 
มีความรู้ความเข้าใจระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ ในการ
จัดเก็บข้อมลูด้านลูกเสือ 
ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน                                  
-มีการน าเข้าข้อมลูฯ                 
ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
ตลอดจนได้ปฏิบัติงาน
ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการใน
พื้นที่และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่
รับผิดชอบในการจดัเก็บ
ข้อมูล                   -
สามารถน าข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาต่อไป 
จ านวน 40 คน (ร้อยละ 
100) 

1.เจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบฯ มีความรู้
ความเข้าใจระบบ
ข้อมูลสารสนเทศใน
การจัดเก็บข้อมูลดา้น
ลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรยีน              
และ สามารถน าเข้า
ข้อมูลฯ ที่ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน สามารถน า
ข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ในการวางแผนพัฒนา
ต่อไป                               
3.เจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบฯ ในจังหวัด
ภูเก็ตร่วมกัน
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในพื้นที่รับผิดชอบใน
การจัดเก็บข้อมูล  
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ส่วนที่ 6 

 การติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
 
 

 การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ                        
ได้ก าหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือให้สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับระบบงบประมาณ                  
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  ที่ ให้ความส าคัญกับผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์  Strategic  
Performance  และเพ่ือใช้ประโยชน์จากการายงานที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน   และ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การติดตาม ประเมินผล และการรายงาน ตามระเบียบต่าง ๆ ที่ก าหนด ซึ่งการติดตามการรายงานผล
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  
ด าเนินการดังนี้ 
 1. การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ                    
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548  ตามเอกสารการรายงาน ดังนี้ 
  1.1  แบบ สงป.301   เป็นแบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เป็นแบบติดตามรายงานความก้ าวหน้าที่แสดงความ
เชื่อมโยงแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน กับผลผลิต โครงการ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และประเด็น
ยุทธศาสตร์   
  1.2 แบบ สงป. 302  เป็นแบบจัดท าแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผบ
ผลิต/โครงการ  จ าแนกตามงบรายจ่าย เป็นแบบรายงานรายละเอียดของงบประมาณจ าแนกตามแผน
งบประมาณ  งบรายจ่าย และรายการ  
  1.3  แบบ สงป.302/1  เป็นแบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน เป็นแบบรายงานสถานภาพการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่ลง
นามสัญญา และการใช้จ่ายงบประมาณส าหรับรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรร
งบประมาณในงบลงทุน  
  1.4  แบบ สงป.302/2  เป็นแบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบเงินอุดหนุน  เป็นแบบรายงานสถานภาพการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่
ลงนามสัญญา และการใช้จ่ายงบประมาณส าหรับรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรร
งบประมาณในงบเงินอุดหนุน  
  1.5  แบบ สงป.302/3  เป็นแบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายอ่ืน   เป็นแบบรายงานสถานภาพการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
ที่ลงนามสัญญา และการใช้จ่ายงบประมาณส าหรับรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรร
งบประมาณในงบรายจ่ายอื่น  
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  ทั้งนี้ การรายงานข้างต้น  ก าหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี  และให้มี
การรายงานตามก าหนดระยะเวลา ดังนี้ 
   ไตรมาสที่ 1  ผลการด าเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม ของปีงบประมาณ 
   ไตรมาสที่ 2  ผลการด าเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน ของปีงบประมาณ 
   ไตรมาสที่ 3  ผลการด าเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ 
   ไตรมาสที่ 4   ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของปีงบประมาณ 
 2. . การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ       
ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562  ซึ่งเป็นการรายงานผ่านระบบสารสนเทศ เรียกว่า การรายงาน                  
ตามระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  เพ่ือเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานของรัฐใช้
รายงานผลการด าเนินการตามแผนระดับต่างๆ โดยน าเข้าข้อมูลผลการด าเนินงานรายไตรมาส ซึ่งเป็น
การรายงานผลความก้าวหน้า/ ผลการด าเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการที่ก าหนดไว้ใน                        
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน                     
ซ่ึงแนวทางการรายงานในแต่ละไตรมาส ก าหนดให้รายงานภายในวันที่ 15 นับจากสิ้นไตรมาสของแต่ละ
ไตรมาส  
 3. การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ                      
พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงานโครงการ  โดยด าเนินการ
จัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 4. การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นการประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุด       
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายของ
โครงการ    ที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการฯ เพื่อ
ใช้เป็นกรอบในการประเมินผล 
  2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
   - เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดท าขึ้น เพ่ือเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน                     
เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส ปีงบประมาณ 
   - รวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน 
  2.3 การจัดท ารายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ โดย
ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ  
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ค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต 

ที่  21 / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

 
 

 

   

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2562 มาตรา 7  ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน โดยค านึงยุทธศาสตร์ชาติ             
แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนที่เกี่ยวข้องและ                                
ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562  ข้อ 6 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกแห่งด าเนินการให้มีการรายงานผล                        
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบตามรายการและภายในระยะเวลา                     
ที่ก าหนด  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภูเก็ต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร  จึงแต่งตั้งคณะท ำงำน ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ   ประกอบด้วย 

1. ศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต                 ประธำนกรรมกำร 
2. รองศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต      รองประธำนกรรมกำร 

       3.   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม    กรรมกำร 
       4.   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน   กรรมกำรและเลขำนุกำร    

     5.   น.ส.ธันวำรัตน์ มณีพันธำนนท์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   
    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

     6.  สตต.หญิงกัญญำรัตน์  บุญรัตน์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   
    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

       7.  นำยจิรวัฒน์  เพชรกุล        นักวชิำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 
    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่ ให้ค ำปรึกษำ  ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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2. คณะกรรมการด าเนินงาน   ประกอบด้วย 
1. ศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต                 ประธำนกรรมกำร 
2. รองศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต      รองประธำนกรรมกำร 

       3.   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม    กรรมกำร 
       4.   บุคลำกรทุกกลุ่มในส ำนักงำน   กรรมกำร 
       5.   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน   กรรมกำรและเลขำนุกำร    

     6.   น.ส.ธันวำรัตน์ มณีพันธำนนท์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   
   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

     หน้ำที่    
1. วิเครำะห์สภำพองค์กร ตำมระเบียบ กฎหมำย นโยบำย  และ บริบทขององค์กร 
2.  จัดท ำแผนงำนโครงกำร กิจกรรม ของกลุ่ม ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์  และ นโยบำยที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดท ำโครงกำรตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย และหรือ ตำมภำรกิจงำนของกลุ่ม  

รวมรวมโครงกำรน ำเข้ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
       4. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรในแต่ละช่วงไตรมำส ให้ที่ประชุมได้รับทรำบ 

3. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ   ประกอบด้วย 

1. ศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต                 ประธำนกรรมกำร 
2. รองศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต      รองประธำนกรรมกำร 

       3.   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม    กรรมกำร 
       4.   บุคลำกรกลุ่มอ ำนวยกำรที่รับผิดชอบงำนงบประมำณ กรรมกำร 
       5.   บุคลำกรกลุ่มนโยบำยและแผนทุกคน  กรรมกำร 
       6.   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
       7.   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

     หน้ำที่   พิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมควำมจ ำเป็นในกำรจัดท ำโครงกำร   

4.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  พิธีการ  ประชาสัมพันธ์  และ อาหาร  ประกอบด้วย 
     1.  น.ส.ธันวำรัตน์ มณีพันธำนนท์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   

ประธำนกรรมกำร  
     2. นำยสุริยำ รัตนพลแสน นักจัดกำรงำนทั่วไป    กรรมกำร 

     3. นำยอำนูวำ ดีแม  พนักงำนขับรถยนต์                      กรรมกำร 
                     4. นำยประสิทธิ์ เพ็งสกุล   พนักงำนธุรกำร                กรรมกำร 

     5. นำยจิรวัฒน์ เพชรกุล นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร   
    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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หน้ำที่ ดูแลควำมเรียบร้อยสถำนที่/ห้องประชุม  ชุดเครื่องเสียง  อุปกรณ์ทัศนูปกรณ์    
ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนโครงกำร  จัดหำอำหำร  และ อ ำนวยควำมสะดวกกำรจัดกำร ประชุม  
ตลอดจนเสร็จสิ้นกำรประชุม      

5.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล   ประกอบด้วย 
     1.  รองศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต          ประธำนกรรมกำร 

            2.   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม      กรรมกำร 
     3.   ผู้รับผิดชอบโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรทุกคน   กรรมกำร  

       4.   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน      กรรมกำรและเลขำนุกำร  
     5.   น.ส.ธันวำรัตน์ มณีพันธำนนท์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   

       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
       6.  นำยจิรวัฒน์  เพชรกุล        นักวชิำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 

       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
           หน้ำที่ ออกแบบประเมินผล สรุปผล และจัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี   

          

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่ง  ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลัง                     
ควำมรู้ควำมสำมำรถ  เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

                      สั่ง ณ วันที่  20  มกรำคม   พ.ศ.  2564 
        

                                                   
                                                           
     (นำยทรงศักดิ์  โต๊ะทอง) 
     ศึกษำธิกำรจังหวัดภูเก็ต 
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