


คำนำ 

  

 

ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546

หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ไดกำหนดใหสวนราชการตองจัดทำแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา 

และแผนปฏิบัติราชการดังกลาวตองมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะตองใช 

ในการดำเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ

หนวยงาน และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2562 มาตรา7 กำหนดใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตน โดยคำนึงยุทธศาสตรชาติ 

พ.ศ. 2561-2580 และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ   รวมถึงเชื่อมโยงขอมูลสู ระบบติดตาม 

และประเมินผลแหงชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and 

country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบวาดวยการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการ 

ตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2562  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จึงไดจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหาร 

และบุคลากรในหนวยงานไดใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ฉบับนี้สำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค 

 

 

        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

                  กลุมนโยบายและแผน 

 



 
 
 
 
 
 
                      
          
 
 
 
  
  
 
                      
                       
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S3. การสรางความสามารถ                      

ในการแขงขัน 

 
1. สอดแทรกกิจกรรมสงเสริม

ความรู ความเขาใจ สรางความ

ตระหนักและรวมอนุรักษฟนฟู

คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมในสาระการเรียนรู

และพัฒนาผูเรียน 

2. สนับสนุนและสงเสริมกจิกรรม            

การจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม

ดวยกระบวนการมีสวนรวมจาก

ทุกภาคสวน 

3. สงเสริมการสรางจิตสำนึกใน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

 

1 . ส งเส ริมส นับสนุนสถานศึกษ าให

สามารถจัดการศึกษ าที่ ห ลากหลาย 

สนองตอบความตองการของผู เรียน      

ทุกกลุมให ได รับโอกาสทางการศึกษา      

ที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

2. สงเสริมทักษะการเรียนรู

ภาษาคอมพิวเตอร (Coding) และ                

พัฒนาภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะ

ภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและ

การอาชีพรูปแบบใหมผานระบบดิจิทัล 

3. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของ  

ทุกภาคสวนสังคมในการจัดการศึกษา                      

ภ า ย ใต ก า ร ก ำ กั บ ข อ ง รั ฐ ที่ ส ร า ง                        

ความเปนธรรม 

4. สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมบริหาร

และจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัย

ทางการศึกษา 

5. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะ

พ้ืนฐานดานอาชีพ และวางรากฐานทักษะ

อาชีพและคานิยมการเรียนเพ่ือมีงานทำ 

6. สรางเจตคติที่ดีตอการเรียนสายอาชีพ 

และวางแผนการเรียนเพ่ือประกอบอาชีพ

โด ย ใช ก ร ะ บ วน ก า ร แ น ะ แ น วที่ มี

ประสิทธิภาพ 
 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองคความรูแบบสะเต็มศึกษา 

2. สรางเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูที่สมวัย ทักษะอาชีพและ

ทักษะชีวิตที่เทากันและสามารถอยูรวมกันในสังคมศตวรรษที่ 21 

3. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางหลักคิดและทศันคต ิ 

ที่ถูกตอง ดานระเบยีบ วินัย คุณธรรมจริยธรรมจติสาธารณะ                    

ความเปนพลเมือง 

4. สงเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย โดยบูรณาการ

ใหบริการการศึกษาระดับตาง ๆ และหนวยงานที่เก่ียวของ 

5. สงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อสรางความรัก ความภูมิใจในชุมชน 

และพื้นที่ สืบสวนศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและคานิยมที่ดีงาม 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสอดคลอง                 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

7. พัฒนาศักยภาพผูบริหาร ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา

ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อใหสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ                  

ตามมาตรฐานสากล หรือบริบทของพื้นที ่

8. สงเสริมสนับสนุนระบบการทดสอบ วัดประเมินผลการเรียนรู                 

ตามมาตรฐานหลักสูตร ระบบการเทียบโอน การสะสมหนวยการเรียน

และประสบการณการทำงานเพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษา                        

ทั้งผูที่อยูในวัยเรียนและผูที่อยูในกำลังแรงงาน ตามมาตรฐานหลักสูตร

และมาตรฐานวิชาชีพ 

9. สงเสริมสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนของครูใหสามารถพัฒนา

ทักษะ ความรูความสามารถและสมรรถนะในวิชาชีพครู เพื่อใหผูเรียน

สามารถคิดวิเคราะห ใฝรูใฝเรียน และเรียนรูไดดวยตัวเองอยาง

ตอเน่ือง10. เสริมสรางและพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู                     

การจัดการศึกษาปฐมวัย 

 

1. สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา

เพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของ                        

สถาบันหลักของชาติ และกิจกรรมสงเสริม

ความรักและการธำรงรักษาสถานบันหลัก

ของชาติ ยดึมั่นในการปกครองระบบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข 

2. สงเสริม สนับสนุนการนอมนำพระราช

ปณิธาน พระราชกระแสดานการศึกษา

และโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

3. สงเสริมการจัดการเรียนรูการปลูกฝง

แ ล ะ เส ริ ม ส ร า ง วิ ธี ป ร ะ ช า ธิ ป ไต ย                      

ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี และ

ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 

4. สงเสริม สนับสนุนและดำเนินการ

เก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหา                  

ยาเสพติดในสถานศึกษา 

5. สงเสริมการจัดการเรียรูเพ่ือปองกัน 

และแกไขภัยคกคามในรูปแบบใหม 

6. ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติ      

ที่ ถูกต อ ง โดยใช กระบวนการลูก เสือ      

ยุวกาชาด 

 

 

พันธกิจ 

2. สงเสริม สนับสนุน ใหหนวยงาน สถานศึกษา
พัฒนา ผูบริหาร ครูอาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถในการ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

3. พฒันาระบบการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีและสภาพแวดลอมท่ี                   

เอื้อตอการเรียนรู 
 

1.สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงาน สถานศึกษา

จัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหใฝรู ใฝเรียน

มีคุณธรรม จริยธรรม  

 

วิสัยทัศน  

เปาประสงครวม 

(Goal : G) 

องคกรบูรณาการจัดการศึกษาสูระดับมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

มีความรูความสามารถ ในการ

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ 

 

S2. การพฒันาการศึกษา                         

เพื่อความมั่นคง 

 

 

1. หนวยงาน สถานศึกษาปลูกฝงผูเรียน

มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะ

ตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 

 

 

แผนผังความเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนปฏบิัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

 

 

4. สงเสริมสนับสนุนใหหนวยงาน สถานศึกษา 

นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช

ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู 

 

 

 
 

2 ทุกภาคสวน มีสวนรวมในการ

จัดการศึกษาเพื่อสรางสังคมแหง

การเรียนรูสูมาตรฐานสากล 

 

6. หนวยงานและสถานศึกษา                 

นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาบูรณาการ เพื่อใชในการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร 

(Strategy: S) 

5 . ส ง เส ริม  ส นั บ ส นุน ให ห น วย งาน 

สถ าน ศึ ก ษ า  พั ฒ น าระบ บ บ ริห าร         

จัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 
 

4 หนวยงานและสถานศึกษามีการ

สงเสริมใหผูเรียนสรางจิตสำนึกในการ

อนุ รักษ ท รัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 

5. สถานศึกษามีระบบการบริหาร

จัดการ เทคโนโลยี ตามแนวคิด ภูเก็ต 

Smart City และสภาพแวดลอมที่เอ้ือ

ตอการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

7. หนวยงาน และสถานศึกษามีระบบ

บ ริห ารจั ด ก ารศึ กษ าที่ ทั น ส มั ย

ส อ ด ค ล อ ง ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า                               

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

8.หนวยงานและสถานศึกษา 

มีเครือขายความรวมมือเพื่อ

สรางความเสมอภาคและ

โอกาสทางการศึกษา 

 

S4.การสรางโอกาศและความเสมอภาค

ทางการศึกษา 

 

S5การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสราง

คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 
1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษา               

ใน ระบบ  นอกระบ บ  และการศึ กษ า                     

ตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  และ

กลุมเปาหมาย 

2 .  ส ง เส ริ ม ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า                  

มาตรฐานห ลักสูตรวิชาชีพ มาตรฐาน

สถานศึกษา มาตรฐานสถานประกอบการ                     

มาตรฐานค รูผู สอนและค รูฝ กสอนใน                            

สถานประกอบการ เพ่ือประกันคุณภาพ

มาตรฐานหลักสูตร 

3. สงเสริมสนับสนุนสถานบันการศึกษาใน

การผลิตและพัฒนากำลังคนตามศักยภาพ

และความเช่ียวชาญและความเปนเลิศของ

แตละสถาบัน 

4. สงเสริมการจัดการศึกษาและเรียนรูใน

รูปแบบที่เหมาะสมและมีคุณภาพ เพ่ือสราง

โอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับ

ผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย 

5. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ เพ่ือใช

ประโยชนการบริหารจัดการ และการพัฒนา

ดานการศึกษา 

6 . ส งเส ริม  สนับสนุนพัฒ นาบุคลากร 

เพ่ือให เกิดการบูรณาการและเช่ือมโยง 

สามารถเขาถึงขอมูลที่ถูกตอง เปนปจจุบัน 

 

กลยุทธภายใต

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

 

S1. การพฒันาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

 

6. บูรณาการความรวมมือ และ

โอกาสทางการศึกษากับทุกภาคสวน 

 

 

 
 

S6การปรับสมดุลและพฒันาระบบการ

บริหารจัดการทางการศึกษา 

 

1. สงเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาประยุกตใชในการบริหารราชการ

และใหบริการประชาชน 

2. พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษาให

เปนเอกภาพ เชื่อมโยงกันเปนปจจุบัน และ

ทันตอการใชงาน 

3.  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะและ

สมรรถนะของภาคเครือขายประชาคม 

เก่ียวกับแนวคิดการจดัการศึกษา 4.0 การ

ขับเคล่ือนประเทศไทยสู 4.05. สงเสริม

สนับสนุนการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่บูรณาการ

เชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

6.สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาหรือ

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ

บุคคล ครอบครัว ชุมชน มูลนิธิ วัด องคกร

เอกชน สถานประกอบการ สถาบัน องคกร

ตาง ๆ ในสังคมใหเขามามีสวนรวมในการ

จัดการศึกษา 

 

ซ 



 

 
 
 
 

ระดับ 3 

นโยบายรฐับาล 
(พลเอก ประยุทธ จันทรโอชานายกรัฐมนตรี) 

นโยบายหลัก 

1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

2. การสรางความมั่นคงและความปลอดภัย 

ของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

นโยบายหลัก 

4. การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก 

5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการ

แขงขันของไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ ของประเทศ สูแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

ยุทธศาสตรชาติ  

(พ.ศ. 2561 – 2580) 
1. ความม่ันคง 

2. การสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขนั 

3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

4. การสร้างโอกาสและ 

ความเสมอภาคทางสงัคม 

นโยบายหลัก 

8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการ

พัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 

3. การทำนบำรงศาสนา ศิลปะและ

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิต 

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแมบทภายใต 

ยุทธศาสตรชาติ 

(23 ประเด็นพัฒนา) 

1. ประเดน็ความมัน่คง (แผนย่อยที ่3.1) 

การรกัษาความสงบภายในประเทศ (แผน

ย่อยที3่.2)  

การป้องกนัและแก้ไขปัญหาทีม่ผีลกระทบ

ต่อ 

ความมัน่คง  

 

6.พืน้ทีแ่ละเมอืงน่าอยู่อจัฉรยิะ (แผนย่อย

ที ่3.1) การพฒันาเมอืงน่าอยู่อจัฉรยิะ 

23. การวจิยัและพฒันานวตักรรม (แผน

ย่อยที ่3.4) การวจิยัและพฒันานวตักรรม

ดา้นองคค์วามรูพ้ ืน้ฐาน 

10. การปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม (แผนยอยที่ 3.1) 

ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิต

สาธารณะและการเปนพลเมืองที่ดี 

11. ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต (แผนยอยที่ 3.2)  

การพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย  

(แผนยอยที่ 3.3) การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน (แผนยอยที่ 

3.4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน       (แผน

ยอยที่ 3.5) การสงเสริมศักยภาพผูสูงอาย ุ

12. การพัฒนาการเรียนรู (แผนยอยที ่3.1) การปฏิรปู

กระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 

 

 

17. ความเสมอภาคและหลักประกันทาง

สังคม  

(แผนยอยท่ี 3.1) การคุมครองทางสังคมข้ัน

พ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกจิ สังคม 

และสุขภาพ 

18. การเติบโตอยางย่ังยืน (แผนยอยท่ี 3.5)  

การยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกำหนดอนาคต

ประเทศ 

 

นโยบายหลัก 

9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและ

หลักประกันทางสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(แผนยอยท่ี 3.1) การพัฒนาบริการประชาชน       

(แผนยอยท่ี 3.2) การบริหารจัดการการเงินการคลัง 

(แผนยอยท่ี 3.4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ  

(แผนยอยท่ี 3.5)การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

21. การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (แผนยอย

ท่ี 3.1) การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (แผนยอยท่ี 

3.1) การพัฒนากฎหมาย  

  

 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564) 

5. การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการ

พัฒนาประเทศสูความมั่นคงและย่ังยืน 

 

1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได 

อยางยั่งยืน 

7. การพัฒนาโครงการพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ

 

    

  

นโยบายหลัก 

10. การฟนฟูทรัพยากรธรรมาชาติและการรักษา 

สิ่งแวดลอมเพ่ือการสรางการเติบโตท่ีย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

2. การสรางความเปนธรรมและลดความ

เหลื่อมล้ำในสังคม 

 

4. การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือ

การพัฒนาอยางย่ังยืน 

 

6. การบริหารจัดการในภาครัฐการปองกันการ

ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

 

นโยบายหลัก 

11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

12. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิรูปประเทศ 
1 = ดานการเมือง 

2 = ดานการบริหารราชการแผนดิน 

3 = ดานกฎหมาย 

6 = ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

8 = ดานส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

9 = ดานสังคม 

11 = ดานการปองกนัและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

12 = ดานการศึกษา (1) – (7) 

ยุทธศาสตรแผนปฏิบัติ

ราชการฯ ศธ. ป 2565 

1.ดานการเมือง (1) การเสริมสรางวัฒนธรรมทาง

การเมืองและการมสีวนรวมของประชาชนใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข 

12.ดานการศึกษา (1) ปฏิรูประบบการศึกษาและ

การเรียนรูโดยรวม (2) ปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็ก

และเด็กกอนวัยเรียน (3) ปฏิรูปเพื่อลดความ

เหล่ือมล้ำทางการศึกษา (5) ปฏิรูปจัดการเรียน

การสอนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 

 

ยุทธศาสตรแผนปฏิบัติ

ราชการฯ สป. ป 2565 

12.ดานการศึกษา(7) ปฏิรูปการศึกษา

และการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวย

ระบบดิจิทัล  

 
 

 

 

9.ดานสังคม (5) การมีสวนรวม การเรียนรู การรับรู และ

การสงเสริมกิจกรรมทางสังคม 

12.ดานการศึกษา (1) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูของ

ประเทศ  1.1) – 1.3) 

(2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน  2.1) – 2.2) 

(4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนา  

ผูประกอบวิชาชีพครูอาจารย 4.1) – 4.5) 

(5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ

เปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 215.1) – 5.5) 

(7) การปฏิรูปการศึกษา/เรียนรูโดยพลิกโฉมระบบดิจิทัล 

8. ดานส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) ปฏิรูปการรูเทาทันส่ือของประชาชน 

2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสราง

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

12.ดานการศึกษา (3) การปฏิรูปเพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3.1) , 3.3)  

 

 

 

 

3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร

มนุษยใหมีคุณภาพ 

 

6.ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

(1) เสริมสรางระบบบริหารจัดการมลพิษท่ี

แหลงกำเนิดใหมีประสิทธิภาพ 
 

2.ดานการบริหารราชการแผนดิน (2) ระบบขอมูลภาครัฐ 

มีมาตรฐาน ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน กาวสูรัฐบาลดิจิทัล  

(3) โครงสรางภาครัฐกะทดัรัด ปรับตัวไดเร็วและระบบงาน 

มีผลสัมฤทธิสู์ง (4) กำลังคนภาครัฐขนาดเหมาะสมและมี

สมรรถนะสูง (๕) ระบบบริหารงานบคุคลดึงดูด สราง รักษาคนดี

คนเกง (6) จัดซ้ือจัดจางคลองตัว โปรงใส มีกลไกปองกันทุจริต 

3.ดานกฎหมาย (1) มีกลไกใหการออกกฎหมายเปนกฎหมาย 

ที่ดีและเทาที่จำเปน รวมทัง้มีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มี 

ผลบังคบัแลวฯ 

11.ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ (1) ดานการปองกันและเฝาระวงั (2) ดานการปองปราม 

12.ดานการศึกษา (1) การปฏรูิปการศึกษาและการเรียนรู 

ของประเทศ (6) การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบ

  

 

4. สรางโอกาสและความเสมอภาค                    

ทางการศึกษา 

1. . การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

777

 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นโยบายและแผนระดับชาติ 

วาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

(พ.ศ. 2562 - 2565) 
 

3.ผลิตและพัฒนากำลังคน  รวมท้ังงานวิจัย

ท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

1. เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 

2. สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ 

5. สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ 

8. เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความม่ันคงภายใน 

  
 

 

4. เพ่ิมโอกาสใหคนทุกชวงวัยเขาถึงบริการ

ทางการศึกษาอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

9. เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการ

ทุจริต 
 

 

 

 

 

 

 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และสงเสริม   

ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฌ 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ                           

ใหมีประสิทธิภาพ 

 
5. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการทางการศึกษา 

3. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพ

ชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

5. สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ือการศึกษา 

ยุทธศาสตรแผนปฏิบัติราชการฯ 

สนง.ศึกษาธิการ จ.ภูเกต็ ป 2565 

1. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

 

2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

 
3. การสรางความสามารถในการแขงขัน 

 

4. การสรางโอกาสและความเสมอภาค                  

ทางการศึกษา 
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บทสรุปสำหรับผูบริหาร  
 

 

  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 9 ไดกำหนดไววา การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐใหสวนราชการปฏิบัติ 

คือ (1) กอนจะดำเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทำแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา 

(2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม.(1).ตองมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา

และงบประมาณท่ีจะตองใช ในการดำเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 

และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เพ่ือใชในการบริหารจัดการศึกษาภายในองคกร และหนวยงานทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมือง ท่ีดี พ.ศ. 2546 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจึงไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตข้ึน เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการกำกับ 

เรงรัด ติดตาม ประเมินผลของผูบริหารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตและเปนกรอบแนวทาง 

ในการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
 

 

วิสัยทัศน 

“องคกรบูรณาการจัดการศึกษาสูระดับมาตรฐานสากล 

บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 

 

พันธกิจ  

1.สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงาน สถานศึกษาจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหใฝรู ใฝเรียน 

มีคุณธรรม จริยธรรม  

2. สงเสริม สนับสนุน ใหหนวยงาน สถานศึกษาพัฒนา ผูบริหาร ครูอาจารย และบุคลากร

ทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล   

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

4. สงเสริมสนับสนุนใหหนวยงาน สถานศึกษา นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาใชในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู 

5. สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงาน สถานศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล 

6. บูรณาการความรวมมือ และโอกาสทางการศึกษากับทุกภาคสวน 
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คานิยม SMART 

S   :   Service  Mind   การมีจิตมุงบริการ 

M  :   Modern           การเปนองคกรท่ีความทันสมัย 

A  :   Animation        การทำงานแบบมีชีวิตชีวา  

R  :   Responsibility   การมีความรับผิดชอบในหนาท่ี 

T  :   Transparency   การมีความโปรงใสในการทำงาน 

เปาประสงค 

1. หนวยงาน สถานศึกษา  ปลูกฝงผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะ             

ตามพระบรมราโชบาย รัชกาลท่ี 10 

2 ทุกภาคสวน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรูสูมาตรฐานสากล 

3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความสามารถ ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานสากล 

4 หนวยงานและสถานศึกษา มีการสงเสริมใหผู เรียนสรางจิตสำนึกในการอนุ รักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5. สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ เทคโนโลยี ตามแนวคิด ภูเก็ต Smart City และ

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิต 

6. หนวยงานและสถานศึกษา นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ         

เพ่ือใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

7.  หน วยงานและสถาน ศึกษา  มี ระบบบริหารจัดการศึกษา ท่ี ทันส มัยสอดคลอง                

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8.  หนวยงานและสถานศึกษา มีเครือขายความรวมมือเพ่ือสรางความเสมอภาคและโอกาส

ทางการศึกษา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 จากวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จึงกำหนด ยุทธศาสตร 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565  แยกตามประเด็น จำนวน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

 ยุทธศาสตรท่ี 3  การสรางความสามารถในการแขงขัน 

 ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางโอกาศและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

  1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองคความรูแบบสะเต็มศึกษา 

  2. สรางเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีสมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต

ท่ีเทาทันและสามารถอยูรวมกันในสังคมศตวรรษท่ี 21 

  3. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเสริมสรางหลักคิดและทัศนคติท่ีถูกตอง

ดานระเบียบ วินัย คุณธรรมจรยิธรรม จิตสาธารณะ ความเปนพลเมือง 

  4. สงเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย โดยบูรณาการใหบริการ

การศึกษาของสถานศึกษาระดับตาง ๆ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  5. สงเสริมการจัดการเรียนรูเพ่ือสรางความรัก ความภูมิใจในชุมชน และ 

พ้ืนท่ี สืบสานศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและคานิยมท่ีดีงาม 

  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล 

  7. พัฒนาศักยภาพผูบริหาร ครู อาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือใหสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล หรือบริบทของพ้ืนท่ี 

  8. สงเสริมสนับสนุนระบบการทดสอบ วัดประเมินผลการเรียนรูตามมาตรฐาน 

หลักสูตร ระบบการเทียบโอน การสะสมหนวยการเรียนและประสบการณการทำงานเพ่ือยกระดับคุณวุฒิ 

การศึกษา  ท้ังผูท่ีอยูในวัยเรียนและผูท่ีอยูในกำลังแรงงาน ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 

  9. สงเสริมสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนของครูใหสามารถพัฒนาทักษะ 

ความรูความสามารถและสมรรถนะในวิชาชีพครู เพ่ือใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห ใฝรูใฝเรียน และ

เรียนรูไดดวยตัวเองอยางตอเนื่อง 

10. เสริมสรางและพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรูการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

   1. สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของ 

สถาบันหลักของชาติ และกิจกรรมสงเสริมความรักและการธำรงรักษาสถานบันหลักของชาติ ยึดม่ัน 

ในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

   2. ส งเสริม สนับสนุนการนอมนำพระราชปณิ ธาน พระราชกระแส 

ดานการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

   3. สงเสริมการจัดการเรียนรูการปลูกฝงและเสริมสรางวิธีประชาธิปไตย 

ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี และตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 

   4. สงเสริม สนับสนนุและดำเนินการ การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในสถานศึกษา 

   5. สงเสริมการจัดการเรียรูเพ่ือปองกันและแกไขภัยคุกคามในรูปแบบใหม 

   6. ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกตอง โดยใชกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด 
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 ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความสามารถในการแขงขัน 

   1. สงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาใหสามารถจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย 

สนองตอบความตองการของผูเรียนทุกกลุมใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

   2. ส งเสริมทักษะการเรียนรูภาษาคอมพิวเตอร (Coding) และพัฒนา

ภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและการอาชีพรูปแบบใหมผานระบบดิจิทัล 

   3. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนสังคมในการจัดการศึกษา 

ภายใตการกำกับของรัฐท่ีสรางความเปนธรรม 

   4. สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนา

บุคลากรวิจัยทางการศึกษา 

   5. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะพ้ืนฐานดานอาชีพ และวางรากฐาน

ทักษอาชีพและคานิยมการเรียนเพ่ือมีงานทำ 

   6. สรางเจตคติท่ีดีตอการเรียนสายอาชีพ และวางแผนการเรียนเพ่ือประกอบ

อาชีพโดยใชกระบวนการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

   1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และกลุมเปาหมาย 

   2. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพ มาตรฐาน

สถานศึกษา มาตรฐานสถานประกอบการ มาตรฐานครูผูสอนและครูฝกสอนในสถานประกอบการ 

เพ่ือประกันคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร 

   3. สงเสริมสนับสนุนสถานบันการศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคน 

ตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญและความเปนเลิศของแตละสถาบัน 

   4. สงเสริมการจัดการศึกษาและเรียนรูในรูปแบบท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 

เพ่ือสรางโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย 

   5. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ เพ่ือใชประโยชนการบริหารจัดการ และ 

การพัฒนาดานการศึกษา 

   6. สงเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหเกิดการบูรณาการและเชื่อมโยง 

สามารถเขาถึงขอมูลท่ีถูกตอง เปนปจจุบัน 
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 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

   1. สอดแทรกกิจกรรมสงเสริมความรู ความเขาใจ สรางความตระหนักและ

รวมอนุรักษฟนฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในสาระการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน 

   2. สนับสนุนและส ง เสริม กิจกรรมการจัดการคุณ ภาพสิ่ งแวดลอม 

ดวยกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

   3. สงเสริมการสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 

   1. สงเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการบริหาร

ราชการ และใหบริการประชาชน 

   2. พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษาให เปนเอกภาพ เชื่อมโยงกัน 

เปนปจจุบันและทันตอการใชงาน 

   3.  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการ ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

   4. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของภาคีเครือขาย

ประชาคม เก่ียวกับแนวคิดการจัดการศึกษา 4.0 การขับเคลื่อนประเทศไทยสู 4.0 

   5. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาท่ีบูรณาการเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก 

   6. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาหรือการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน มูลนิธิ วัด องคกรเอกชน สถานประกอบการ สถาบัน องคกรตาง ๆ 

ในสังคมใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

 

งบ/งาน/ประเด็นยุทธศาสตร/กลุม/โครงการ  งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (หนวย : บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

รวมงบประมาณรวมท้ังสิ้น  
 

3,351,480 3,800,275 3,532,410 3,495,100 14,179,265 

งบบุคลากรภาครัฐ  
 

2,354,670 2,354,670 2,354,670 2,354,670 9,418,680 

งบลงทุน - - - - - 

งบดำเนินงาน 856,580 856,580 856,580 856,580 3,426,320 

   - คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ 701,755 701,755 701,755 701,755 2,807,020 

   - คาสาธารณูปโภค 88,000 88,000 88,000 88,000 352,000 

ประเด็นยุทธศาสตรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
 

140,230 589,025 321,160 283,850 1,334,265 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 

61,640 538,450 274,400 197,135 1,071,625 

1 โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดภเูก็ต 8,180 32,220 0 0 40,400 

2 โครงการจดัทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต 3,520 41,780 - 10,000 55,300 

3 โครงการสราง และสงเสรมิความเปนพลเมืองดีตามรอยพระ

ยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ 

0 91,450 91,800 92,175 275,425 

4 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคณุภาพการศึกษาของ

จังหวัดภูเก็ตโดยผานกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัด (กศจ.) 

41,840 14,500 13,500 21,060 90,900 

5 โครงการInnovation For Thai Education( IFTE) 

นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1,000 30,000 6,000 49,000 86,000 

6 โครงการการสงเสรมิเวทีและประชาคมเพ่ือการพัฒนา

หลักสตูรตอเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

0 6,000 65,000 1,000 72,000 

7 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย                   

ในระดับพ้ืนท่ี 

0 43,200 0 8,800 52,000 

8 โครงการนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาสังกัดเอกชน 

300 8,700 9,000 2,000 20,000 

9 โครงการการสงเสรมิศักยภาพการเรียนรูผูเรยีนในศตวรรษ    

ท่ี 21 โดยรูปแบบการเทียบโอนความรูจากโรงเรยีนเอกชน

นอกระบบสูการเรียนในโรงเรียนในระบบ 

3,300 11,000 22,000 2,200 38,500 
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งบ/งาน/ประเด็นยุทธศาสตร/กลุม/โครงการ  งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (หนวย : บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

10 โครงการ สงเสรมิการจัดการเรียนรูของโรงเรียนเอกชน          

สูวิถีชีวิตใหม (New  Normal) 

0 200,000 0 0 200,000 

11 โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน 500 11,500 11,500 0 23,500 

12 โครงการนิเทศการจดักิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา  0 2,800 3,500 3,700 10,000 

13 โครงการนิเทศการจดักิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  0 2,800 3,500 3,700 10,000 

14 โครงการสงเสริมการจดังานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  500 39,500 0 0 40,000 

15 โครงการหมูยุวกาชาดตนแบบ 0 0 7,000 0 7,000 

16 โครงการการพัฒนาสมรรถนะยุวกาชาด ดีเดน โล

พระราชทานฯ 

0 500 1,500 0 2,000 

17 โครงการโรงเรยีนดีวิถีลูกเสือ 0 0 9,000 0 9,000 

18 โครงการยกยองผูมผีลงานดเีดนตอการพัฒนากิจกรรม

ลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 

0 0 9,600 0 9,600 

19 โครงการสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ

สงเสริมความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา จังหวัดภูเก็ต 

2,500 2,500 21,500 3,500 30,000 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 

0 21,000 34,000 0 55,000 

1 โครงการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ี เพ่ือปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา                 

ปงบประมาณ 2565 

0 21,000 0 0 21,000 

2 โครงการสงเสริมศักยภาพการตรวจ ตดิตามความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา จ.ภูเก็ต ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

0 0 19,000 0 19,000 

3 โครงการการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก

พระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ในระดับพ้ืนท่ี 

0 0 15,000 0 15,000 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การสรางความสามารถในการแขงขนั      

        - 
 

     

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา      

        - 
 

     

ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม 

     

        - 
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งบ/งาน/ประเด็นยุทธศาสตร/กลุม/โครงการ  งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  (หนวย : บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ทางการศึกษา 
78,590 29,575 12,760 86,715 207,640 

1 โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2565 

68,030 3,300 3,300 35,260 109,890 

2 โครงการการสงเสรมิการบริหารขอมูลสารสนเทศ                     

ดานการศึกษาจังหวัดภูเก็ตปการศกึษา 2565 

0 3,750 0 12,000 15,750 

3 โครงการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย

และยุทธศาสตร 

10,560 22,000 4,500 22,940 60,000 

4 โครงการการจดัทำตัวช้ีวัดตามคำรบัรองการปฏิบัตริาชการ

ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต                               

ประจำป งปม พ.ศ.2565 

0 525 4,960 5,015 10,500 

5 โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบฐานขอมูลดานลูกเสือ    

ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำป 2565 

0 0 0 11,500 11,500 
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สารบัญ 

 

 
  หนา 

 คำนำ 

 บทสรุปสำหรับผูบริหาร  (ก)  

 สารบัญ  (1) 

สวนท่ี 1  บทนำ  

 - ความเปนมา       1 

 - วัตถุประสงค     1 

 - วิธีการดำเนินงาน     1 

 - ผลท่ีคาดวาจะไดรับ    2 

    สวนท่ี 2  ขอมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัดภูเก็ต   

                -  ขอมูลพ้ืนฐานทางกายภาพ                3 

  -  ขอมูลการปกครอง/ประชากร              4 

  -  แหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญ            5 

  -  ขอมูลดานสังคมและความม่ันคง              7 

             -  ขอมูลปญหาและความตองการท่ีสำคัญในภาพรวมของจังหวัดภูเก็ต        18 

    สวนท่ี 3  กรอบแนวคิด  

             - รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560          20 

  - ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580              21 

  - แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580           21 

  - แผนการปฏิรูปประเทศ              22 

  - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564         23 

  - นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2562-2565   24 

  - นโยบายรฐับาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรฐัมนตรี)          25 

  - เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน Sustainablle Development Goals : SDGs   26 

  - แผนการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2560-2579            27 

  - นโยบายการจดัการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  29 

  - แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ        34 

  - แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 35 
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สารบัญ (ตอ) 

 
 

        หนา 

 

  - แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561 – 2565       40 

  - แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562 – 2565     43  

  - อำนาจหนาท่ีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต     48

 - ผลวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภเูก็ต 49 

สวนท่ี 4  สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565          

  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  

       - วิสัยทัศน                            51 

      - พันธกิจ                                                51 

       - คานิยม                           52 

      - เปาประสงค                           52 

      - ประเด็นยุทธศาสตร                          52 

      - ตวัชี้วดั                           56 

สวนท่ี 5      - ตารางสรุปภาพรวมโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร                                  58 

     แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภเูก็ต 

   - ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565          62 

   - ตารางรายละเอียดโครงการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แยกตามยุทธศาสตร                  64 

   -  แผนการใชจายงบประมาณ การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ                          100 

      ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  

สวนท่ี 6   การติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565              113 

 

ภาคผนวก 

 - คำสั่งแตงตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

 

 

 

     



 
 

  

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา 1 

 

สวนท่ี 1 

บทนำ 
 

 

ความเปนมา 

  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 9  ไดกำหนดไววา การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐใหสวนราชการ

ปฏิบัติ คือ (1) กอนจะดำเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทำแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา 

(2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม.(1).ตองมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา 

และงบประมาณท่ีจะตองใชในการดำเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 

และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ 

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จึงไดจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต (แผนการใช

งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2565) ข้ึน เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการกำกับเรงรัด ติดตาม ประเมินผล 

ของผูบริหารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภู เก็ต และเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติ งาน 

ของหนวยงานในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

 ดังนั้นเพ่ือใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเปาหมายในแผนระดับ 1 

และแผนระดับ 2 รวมท้ังสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2560-2579 นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติ

ราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงขอมูลสูระบบติดตาม 

และประเมินผลแหงชาติ  (ElectronicMonitoring  and Evaluation System of National Strategy 

and country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบวาดวยการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

การดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562   สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดภูเก็ต จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้ึน 

วัตถุประสงค 

  เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการกำกับ เรงรัด ติดตาม ประเมินผลของผูบริหารของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 
 



 
 

  

แผนปฏิบัตริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา 2 

  

 

วิธีการดำเนินงาน 

  1. ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 และ ระเบียบกฎหมาย รวมถึง 

บริบทตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ   

  2. กำหนดกรอบ เคาโครง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.  2565  ใหมีความสอดคลองกับนโยบาย ภารกิจของหนวยงาน และบริบทตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

  3. ประชุมบุคลากรในสำนักงาน ทบทวนสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

  4. ประชุม ผอ.กลุม ในการรวมกันกำหนดตัวชี้วัด เพ่ือเปนเครื่องมือใชในการติดตาม

ประเมินผล และเพ่ือใหกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค สามารถนำไปวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต      

ไดตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 

  5. จัดทำขอมูลรายละเอียดงาน/โครงการท่ีจะดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565                   

ใหสอดคลองกับ นโยบาย ภารกิจ อำนาจหนาท่ีและนโยบายตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

  6. นำรางแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เสนอศึกษาธิการจังหวัด

ภูเก็ต เพ่ือขออนุมัติใชเปนแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  

  7. แจกจายเลมแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ใหกับผูรับผิดชอบ

โครงการ และ บุคลากรท่ีเก่ียวของเพ่ือประกอบในการดำเนินงาน 

  8. เผยแพรแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดภูเก็ต ท้ังในรูปแบบเอกสาร และเว็บไซต  

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  มีแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เปนเครื่องมือในการกำกับ เรงรัด ติดตาม ประเมินผลของผูบริหาร และเปนกรอบแนวทางในการ

ปฏิบั ติงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามโครงการและกิจกรรมของกลุมงานตาง ๆ                             

ไดตามเปาหมายท่ีกำหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 

 

 

 



  

 
         หนา 3 แผนปฏิบตัิราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

  สวนท่ี 2 

ขอมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัดภูเก็ต 
 

1. ขอมูลพ้ืนฐานทางกายภาพ 

       1) ท่ีตั้งและอาณาเขต 

 จังหวัดภูเก็ตตั้งอยูในภาคใตตอนบนของประเทศไทย  มีลักษณะเปนเกาะขนาดใหญท่ีสุดของ

ประเทศไทย ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของภาคใตในทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย รวมพ้ืนท่ี 543.034 ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ 339,396.25 ไร มีเกาะบริวาร 32 เกาะ เฉพาะเกาะมีพ้ืนท่ี 27 ตารางกิโลเมตรอยูหาง

จากกรุงเทพมหานครตามเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 และทางหลวงจั งหวัดหมายเลข 402 

รวมระยะทาง 867 กิโลเมตรหรือ 688 กิโลเมตรทางอากาศ มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 

  ทิศเหนือติดชองแคบปากพระ จังหวัดพังงา เชื่อมโดยสะพานเทพกระษัตรีและ

สะพานศรีสุนทร   

  ทิศตะวันออกติดทะเลเขตจังหวัดพังงา 

 ทิศใตติดทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย 

 ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตราประจาํจงัหวดัภเูกต็ 
 

ต้นไม้ประจาํจงัหวดัภเูกต็ 

ต้นประดู่บ้าน 

คาํขวญัจงัหวดัภเูกต็ 

ไข่มุกอนัดามนั สวรรคเ์มืองใต้ หาดทรายสีทอง  

สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม 
 

ดอกไมประจำจังหวัดภูเกต็            

ดอกเฟองฟา 



  

 
         หนา 4 แผนปฏิบตัิราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

2) ลักษณะภูมิประเทศ 

  จังหวัดภูเก็ตมีลักษณะเปนหมูเกาะ พ้ืนท่ีสวนใหญประมาณรอยละ 70 เปนภูเขา และ

ประมาณ รอยละ 30 เปนพ้ืนท่ีราบอยูตอนกลางและตะวันออกของเกาะพ้ืนท่ี ชายฝงดานตะวันออกเปนดิน

เลน และปาชายเลน สวนชายฝงทะเลดานตะวันตกเปนภูเขา และหาดทรายท่ีสวยงาม 

  3) ลักษณะภูมิอากาศ  

        จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนยสูตร อยูในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตก

เฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศรอนชื้นตลอดป  มี  2  ฤดู ประกอบดวย 

  ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือน เม.ย. –   พ.ย. / ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือน ธ.ค. – มี.ค.  

2. ขอมูลการปกครอง/ประชากร 
 จังหวัดภูเก็ตบริหารราชการแผนดินในรูปแบบการบริหารราชการสวนภูมิภาค แบงออกเปน 

3 อำเภอ ประกอบดวย อำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอกะทู และอำเภอถลาง มีตำบล 17 ตำบลมีการบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน จำนวน 19 แหง ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลนคร 1 แหง 

เทศบาลเมือง 2 แหง เทศบาลตำบล 9 แหง และองคการบริหารสวนตำบล (อบต.) 6 แหง 

ตารางขอมูลเขตการปกครอง 

ตารางขอมูลอำเภอ ตำบล จังหวัดภูเก็ต 

อำเภอ ตำบล 

เมืองภูเก็ต 
1. เกาะแกว 2. ฉลอง 3. วิชิต 4. รัษฎา 

5. ราไวย 6. กะรน 7. ตลาดเหนือ 8. ตลาดใหญ 

กะทู 1. กมลา 2. กะทู 3. ปาตอง  

ถลาง 
1. เชิงทะเล 2. เทพกระษัตร ี 3. ไมขาว 4. ปาคลอก 

5. ศรีสุนทร 6. สาคู   

ท่ีมา : แผนพัฒนาจังหวัดภเูก็ต พ.ศ.2561-2565 

อำเภอ 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 

ระยะหางจาก

จังหวัด 

(กิโลเมตร) 

จำนวนประชากร

(คน) 

จำนวน 

 ตำบล หมูบาน ชุมชน 

เมืองภูเก็ต 224.000 1 249,676 8 44 26 

กะทู 67.034 10 111,224 3 6 26 

ถลาง 252.000 19 57,155 6 46 9 

จังหวัดภูเก็ต 543.034  418,055 17 96 61 

ขอมูลประชากรจังหวัดภเูก็ต จำแนกรายอำเภอ/ตำบล ป 2564                                                                        

ท่ีมา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สิงหาคม 2564 



  

 
         หนา 5 แผนปฏิบตัิราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

3. แหลงทองเที่ยวที่สำคัญ 

         1) แหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเท่ียว จังหวัดภูเก็ตเปนศูนยกลางการทองเท่ียว

บริเวณสามเหลี่ยมอันดามัน มีแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเท่ียวมากมายหลายประเภทท้ังบนเกาะ

ภู เก็ตซ่ึงมีจุดขายหลัก คือ ชายหาดทรายและกิจกรรมการทองเท่ียวตางๆ โดยเฉพาะกิจกรรมบันเทิง 

นันทนาการและกีฬาทางน้ำ และการเชื่อมโยงการทองเท่ียวกับเกาะบริวารโดยรอบและเกาะในจังหวัด

ใกลเคียง สามารถจำแนกแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเท่ียวไดดังนี้  

          1.1) แหลงทองเท่ียวประเภทธรรมชาติ  

 1.2) แหลงทองเท่ียวประเภทประวัติศาสตร วัฒนธรรมและศาสนากระจาย 

อยูบนเกาะภูเก็ตทางตอนในของเกาะ  

     1 .3 ) แ ห ล งท อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี ม นุ ษ ย ส ร า ง ข้ึ น  ใน จั งห วั ด ภู เ ก็ ต มี ก า ร พั ฒ น า 

แหลงทองเท่ียวท่ีมนุษยสรางข้ึน (Man-made attraction) ท้ังในรูปแบบของสถานบันเทิง การแสดงโชว

ตางๆ สวนสาธารณะลักษณะพิเศษ (Theme park) พิพิธภัณฑเฉพาะทาง และสวนสนุก เพ่ือดึงดูด

นักทองเท่ียว กระจาย กันอยู ท่ัวไปตามชายหาดสำคัญและทางตอนในของเกาะ เชน ภูเก็ตแฟนตาซี 

ไซมอน คาบาเรย ในอำเภอกะทู ฟารมจระเขและสวนเสือภูเก็ต สวนผีเสื้อและ อควาเรียมภูเก็ต พิพิธภัณฑ

เป ลื อ กห อย  ได โน ป าร ค  สถาน แสด งพั น ธุ สั ต ว น้ ำ  ห มู บ าน ไท ยและส วน กล วย ไม ภู เก็ ต 

ในอำเภอเมือง และมีสวนสาธารณะท่ีเปนท่ีพักผอนหยอนใจของคนในจังหวัดและนักทองเท่ียวท่ีสะพานหิน

และเขารัง 

          1.4) แหลงทองเท่ียวประเภทกิจกรรมและความสนใจพิเศษ มีหลากหลายประเภท 

ท่ีเปนจุดขายทางการทองเท่ียวท่ีสำคัญของจังหวัดภูเก็ต ไดแก  

      ก) แหลงทองเท่ียวเชิงกีฬา  

     ข) แหลงดำน้ำบริเวณเกาะใกลเคียงมีท้ังกิจกรรมดำน้ำตื้นและดำน้ำลึก   

      ค) แหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ไดแก สปามีใหบริการตามโรงแรมระดับ 4-5 ดาว 

ศูนยบริการทางการแพทย (Medical health care center) 

      ง) แหลงซ้ือสินคา   

      จ) การลองเรือยอรชไปยังเกาะตางๆ ท่ีอยูใกลเคียง  

         2) การแบงกลุมแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเท่ียวตามพ้ืนท่ี จังหวัดภูเก็ต

สามารถแบงกลุมแหลงทองเท่ียวและรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวตามพ้ืนท่ีได ดังนี้  

         2.1) พ้ืนท่ีชายหาดรองรับกิจกรรมบันเทิงและนันทนาการเต็มรูปแบบ ไดแก บริเวณ

หาดปาตองมีกิจกรรมการทองเท่ียวตางๆ หลากหลายรูปแบบท้ังกิจกรรมกีฬาทางบกและทางน้ำ กิจกรรม

บันเทิงและนันทนาการ โดยเฉพาะสถานบันเทิงยามค่ำคืน และรานคาตางๆ รองรับตลาดตางชาติท่ีพักคาง

แรมเปนหลัก  

         2.2) พ้ืนท่ีชายหาดรองรับกิจกรรมบันเทิงและนันทนาการ ไดแก ชายหาดฝงตะวันตก

ของเกาะภู เก็ต ใน เขตอำเภอกะทู และอำเภอเมือง ซ่ึ งเน น กิจกรรมการพักผอนชายหาดและ 
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มีกิจกรรมการทองเท่ียวตางๆ เปนตัวเสริม มีท่ีพักแรมบริการ มีความคึกคักแตกตางกันไปในแตละหาด 

ไดแกหาดสุรินทร หาดกมลา หาดกะรน หาดกะตะ หาดในหาน  หาดราไวย 

        2.3) พ้ืนท่ีชายหาดแบบเงียบสงบและเปนสวนตัว ไดแก ชายหาดฝงตะวันตกทางตอน

เหนือของเกาะในเขตอำเภอถลาง ซ่ึงมีพ้ืนท่ีบางสวนอยูในเขตอุทยานแหงชาติสิรินาถ ไดแก หาดทรายแกว หาดไม

ขาว หาดในยาง หาดในทอน หาดลายันและหาดบางเทา เปนท่ีตั้งของโรงแรมท่ีพัก และบานพักตากอากาศ

รองรับ  กลุมผู มีรายไดสูงเปนสถานท่ีประกอบกิจกรรมการพักผอนชายหาดและกิจกรรมกีฬาและ

นันทนาการตาง ๆ ซ่ึงมีใหบริการครบครันในโรงแรม 

   2.4) พ้ืนท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศ ไดแก พ้ืนท่ีในเขตสถานีพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษ

สัตวปาเขาพระแทววนอุทยานน้ำตกโตนไทร อุทยานแหงชาติสิรินาถ พ้ืนท่ีปาชายเลนอาวภูเก็ต 

   2.5) พ้ืนท่ีทองเท่ียวในตัวเมืองภูเก็ต ไดแก บริเวณยานตัวเมืองเกาซ่ึงเปนการทองเท่ียว

ชมวิถีชีวิตของผูคน วัฒนธรรมประเพณีและสถาปตยกรรมท่ีเปนเอกลักษณ คือ อาคารเกาแกสไตล 

ชิโนโปรตุกีส บริเวณถนนถลาง ถนนดีบุก ถนนพังงา ถนนกระบี่ ถนนเยาวราช 

   2.6) พ้ืนท่ีทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ไดแก บริเวณตัวอำเภอถลาง 

ซ่ึงเปนท่ีตั้งของวัดพระนางสราง วัดพระทอง บริเวณอนุสาวรียวีรสตรีซ่ึงมีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง 

อยูใกลเคียง และวัดฉลองในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต 

    2.7) จุดชมทิวทัศน ไดแก แหลมพรหมเทพ จุดชมทิวทัศนหาดกะตะ-กะรน เขารัง 

แหลมพันวา เขาขาด 

    2.8) พ้ืนท่ีทาเรือเชื่อมโยงการทองเท่ียวเกาะท่ีอยูโดยรอบ ไดแก บริเวณอาวปอ อาว

บางโรง อาวสะป� อาวภูเก็ต อาวมะขาม อาวฉลอง เชื่อมโยงการทองเท่ียวกับเกาะบริวารของเกาะภูเก็ต

และเกาะท่ีอยูในเขตจังหวัดพังงาและกระบี่ เชน เกาะยาวใหญ เกาะยาวนอย หมูเกาะในอุทยานแหงชาติ

อาวพังงา หมูเกาะสุรินทร  หมูเกาะสิมิลัน หมูเกาะลันตาหมูเกาะพีพี หมูเกาะหอง เกาะปอดะ  
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4. ขอมูลดานสังคมและความมั่นคง 

 1) ดานการศึกษา 

ขอมูลประชากรจังหวัดภูเก็ต จำแนกรายอำเภอ/ตำบล ป 2564 

ท่ีมา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สิงหาคม 2564 
 

ลำดับท่ี จังหวัด/อำเภอ จำนวนประชากร(คน) 

1 จังหวัดภูเก็ต(รวม 3 อำเภอ) 418,055 

2 อำเภอเมืองภูเก็ต 249,676 

3 อำเภอถลาง 111,224 

4 อำเภอกะทู 57,155 

 

แผนภูมิแสดงจำนวนและสัดสวนของประชากรในจังหวัดภูเก็ตจำแนกรายอำเภอ 

แผนภูมิแสดงจำนวนและสัดสวนของประชากรในแตละอำเภอ 
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จำนวนสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ปการศึกษา 2564 จำแนกตามสังกัด 

หนวยงานตนสังกัด จำนวน(แหง) 

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 59 

  1.1 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 49 

  1.2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง 7 

  1.3 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 3 

       1.3.1 โรงเรียนเฉพาะความพิการ 1 

       1.3.2 ศูนยการศึกษาพิเศษ 1 

       1.3.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห 1 

2. สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 161 

   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 127 

         2.2.1 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทสรางเสริมทักษะชีวิต 11 

         2.2.2 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพ 64 

         2.2.3 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทศิลปะและกีฬา 12 

         2.2.4 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา 39 

         2.2.5 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทสอนศาสนา 1 

3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น 60 

   3.1 โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 25 

3.1.1 โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต 5 

3.1.2 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 18 

(1) เทศบาลนครภูเก็ต 7 

(2) เทศบาลตำบลรัษฎา 1 

(3) เทศบาลตำบลกะรน 1 

(4) เทศบาลตำบลเชิงทะเล 1 

(5) เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี 1 

(6) เทศบาลตำบลปาคลอก 1 

(7) เทศบาลตำบลศรีสุนทร 1 
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หนวยงานตนสังกัด จำนวน(แหง) 

(8) เทศบาลเมืองกะทู 2 

(9) เทศบาลเมืองปาตอง 3 

   3.1.3 องคการบริหารสวนตำบล 2 

(1) องคการบริหารสวนตำบลเชิงทะเล 1 

(2) องคการบริหารสวนตำบลกมลา 1 

   3.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 35 

4. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

   (นับเฉพาะศูนย กศน. อำเภอ) 

3 

5. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6 

6. กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม 4 

    6.1 สถาบันอุดมศึกษา 

         (มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต 

         มหาวิทยาลัยราชพฤกษ ศูนยการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง จังหวัดภูเก็ต) 

3 

    6.2 โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัย 1 

รวม 293 
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สรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษาในจังหวัดภูเก็ต จำแนกตามระดับการศึกษาแยกรายสังกัด/สถานศึกษา 

ปการศึกษา 2564 

ที่ สถานศึกษา/หนวยงาน กอนประถมศึกษา ประถมศึกษา ม.ตน ม.ปลาย 

1 สพป.ภูเก็ต  1,139   11,846   2,053   136  

2 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง  -     -     6,270   5,277  

3 การศึกษาพเิศษ  212   432   387   199  

4 โรงเรียนเอกชนสามัญ  3,681   8,714   2,311   1,074  

5 โรงเรียนเอกชนนานาชาต ิ  453   1,235   906   459  

6 โรงเรียนในสังกัด อปท.  4,454   10,828   3,116   580  

7 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 3,052   -     -     -    

8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  189   266   136   97  

9 กศน.จังหวัดภูเก็ต  -     194   2,078   2,678  

10 สถาบันอาชีวศึกษา  -     -     -     -    

11 สถาบันอุดมศึกษา  -     -     -     -    
 

รวม 13,180 33,515 17,257 10,500 
 

สรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษาในจังหวัดภูเก็ต จำแนกตามระดับการศึกษาแยกรายสังกัด/สถานศึกษา (ตอ 

ที่ สถานศึกษา/หนวยงาน 
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวม 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 สพป.ภูเก็ต - - - - - - 8,630 7,644 16,274 

2 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง - - - - - - 4,682 6,865 11,547 

3 การศึกษาพเิศษ - - - - - - 570 465 1,230 

4 โรงเรียนเอกชนสามัญ - - - - - - 7,883 7,897 15,780 

5 โรงเรียนเอกชนนานาชาต ิ - - - - - - 1,565 1,488 3,053 

6 โรงเรียนในสังกัด อปท. - - - - - - 9,899 9,079 18,978 

7 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- - - - - - 1,560 1,492 3,052 

8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย - - - - - - 374 314 688 

9 สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต - - - - - - 2,777 2,173 4,950 

10 สถาบันอาชีวศึกษา  4,363   3,385   7,748  - - -  4,363   3,385  7,748 

11 สถาบันอุดมศึกษา    -     3,761   6,888   10,649   3,761   6,888  10,649 

  รวม 4,363 3,385 7,748 3,881 7,033 10,914 46,064 47,690 93,949 
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สรุปจำนวนผูบริหาร ครู/อาจารย ของสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต จำแนกรายสังกัด/สถานศึกษา 

ปการศึกษา 2564 

ท่ี หนวยงาน/สถานศึกษา 
จำนวน (คน) 

ผูบริหาร ครู/อาจารย รวม 

1 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ต 

76 956 1,032 

2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง 

25 528 553 

3 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 9 123 132 

4 โรงเรียนเอกชนสามัญ 40 1,097 1,137 

5 โรงเรียนเอกชนนานาชาติ 22 453 475 

6 โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 34 770 804 

7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย - 50 50 

8 สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต 2 41 43 

9 สถาบันอาชีวศึกษา 22 282 304 

10 สถาบันอุดมศึกษา 3 503 506 

 รวม 233 4,803 5,036 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
         หนา 12 แผนปฏิบตัิราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

สัดสวนจำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 

กับจำนวนนักเรียนอาชีวศึกษาระดับ ปวช. ในจังหวัดภูเก็ต 

รายการ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย

สายสามัญ 

อาชีวศึกษา 

ระดับ ปวช. 
รวม 

จำนวนนักเรียน/

นักศึกษา (คน) 
7,363 5,420 12,783 

คิดเปนรอยละ 58% 42% 100% 

 

หมายเหตุ : ไมนับรวมจำนวนนักเรียนใน กศน. และโรงเรียนนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
         หนา 13 แผนปฏิบตัิราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

 

สาขาวิชาในสถาบันอาชีวศึกษาท่ีมีนักเรียน/นักศึกษา เรียนมากท่ีสุด ในปการศึกษา 2564 

เรียงลำดับจากสาขาวิชาท่ีมีจำนวนนักเรียน/นักศึกษา มากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด 

ที่ สาขาวิชา 
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา(คน) 

คิดเปนรอยละ 
ชาย หญิง ทั้งหมด 

1 ชางอุตสาหกรรม  1,563  235  1,798  23.21% 

2 อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 522 1233  1,755  22.65% 

3 พาณิชยกรรม-บริหาธุรกิจ 659 932  1,591  20.53% 

4 คหกรรม 481 702  1,183  15.27% 

5 ยานยนต 634 35 669 8.63% 

6 ศิลปหัตถกรรม/ศิลปกรรม 260 155 415 5.36% 

7 เทคโนโลยีและการสื่อสาร 225 57 282 3.64% 

8 พาณิชยนาวี 17 26 43 0.55% 

9 อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 2 10 12 0.16% 

   รวม   4,363   3,385   7,748  100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

สรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษาในจังหวัดภูเก็ต จำแนกตามระดับการศึกษาแยกรายสังกัด/สถานศึกษา ปการศึกษา 2564 

ที่ สถานศึกษา/หนวยงาน 
กอนประถมศึกษา ประถมศึกษา ม.ตน ม.ปลาย 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 สพป.ภูเก็ต  608   531   1,139   6,229   5,617   11,846   1,150   903   2,053   68   68   136  

2 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง  -   -   -     -   -   -     2,690   3,580   6,270   1,992   3,285   5,277  

3 การศึกษาพเิศษ  133   79   212   241   191   432   209   178   387   109   90   199  

4 โรงเรียนเอกชนสามัญ  1,839   1,842   3,681   4,399   4,315   8,714   1,198   1,113   2,311   447   627   1,074  

5 โรงเรียนเอกชนนานาชาต ิ  226   227   453   635   600   1,235   470   436   906   234   225   459  

6 โรงเรียนในสังกัดองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน 

 2,306   2,148   4,454   5,595   5,233   10,828   1,760   1,356   3,116   238   342   580  

7 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 1,560   1,492   3,052   -   -   -     -   -   -     -   -   -    

8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  99   90   189   144   122   266   91   45   136   40   57   97  

9 กศน.จังหวัดภูเก็ต  -   -   -     111   83   194   1,288   790   2,078   1,378   1,300   2,678  

10 สถาบันอาชีวศึกษา  -   -   -     -   -   -     -   -   -     -   -   -    

11 สถาบันอุดมศึกษา  -   -   -     -   -   -     -   -   -     -   -   -    

  รวม  6,771   6,409   13,180   17,354   16,161   33,515   8,856   8,401   17,257   4,506   5,994   10,500  

 

หนา 14 



 

 

  

 
       หนา 15 แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

สรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษาในจังหวัดภูเก็ต จำแนกตามระดับการศึกษาแยกรายสังกัด/สถานศึกษา 

(ตอ) 

 

ที่ สถานศึกษา/หนวยงาน 
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวม 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 สพป.ภูเก็ต - - - - - - 8,630 7,644 16,274 

2 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง - - - - - - 4,682 6,865 11,547 

3 การศึกษาพเิศษ - - - - - - 570 465 1,230 

4 โรงเรียนเอกชนสามัญ - - - - - - 7,883 7,897 15,780 

5 โรงเรียนเอกชนนานาชาต ิ - - - - - - 1,565 1,488 3,053 

6 โรงเรียนในสังกัดองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน 

- - - - - - 9,899 9,079 18,978 

7 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- - - - - - 1,560 1,492 3,052 

8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย - - - - - - 374 314 688 

9 สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต - - - - - - 2,777 2,173 4,950 

10 สถาบันอาชีวศึกษา  4,363   3,385   7,748  - - -  4,363   3,385  7,748 

11 สถาบันอุดมศึกษา    -     3,761   6,888   10,649   3,761   6,888  10,649 

  รวม 4,363 3,385 7,748 3,881 7,033 10,914 46,064 47,690 93,949 
 

 

ขอมูลประชากรกอนวัยเรียนจังหวัดภูเก็ต ป 2564 

ประชากรกอนวัยเรียนในท่ีนี้หมายถึงประชากรในกลุมอายุตั้งแตวัยแรกเกิด ถึง กลุมอายุ 2 ป 

 

จำนวนประชากรกอนวัยเรียน(แรกเกิด - 2 ป) ป 2564 จำแนกรายอำเภอ 
 

ลำดับ

ท่ี 
จังหวัด/อำเภอ 

จำนวนประชากร(คน) 
รวม 

นอยกวา1ป 1ป 2ป 

จังหวัดภูเก็ต(รวม3อำเภอ)  4,032   4,718   4,942  13,692  

1 อำเภอเมืองภูเก็ต  2,347   2,748   2,846   7,941  

2 อำเภอกะทู  543   645   717   1,905  

3 อำเภอถลาง  1,142   1,325   1,379   3,846  

 



 

 

  

 
       หนา 16 แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

 
 

สัดสวนจำนวนประชากรกอนวัยเรียน(คน) เปรียบเทียบ 3 อำเภอ 

 
ขอมูลประชากรวัยเรียนจังหวัดภูเก็ต ป 2564 

ประชากรวัยเรียน หมายถึง ประชากรในกลุมอายุ 3-17 ป และเพ่ือใหการจัดการศึกษา

เหมาะสมกับพัฒนาการของแตละชวงอายุนั้น จึงไดมีการแบงประชากรตามกลุมอายุวัยในแตละระดับ

การศึกษาดังนี้ 

กลุมอายุ 3-5 ป คือประชากรกลุมวัยเรียนระดับกอนประถมศึกษา 

กลุมอายุ 6-11 ป คือประชากรกลุมวัยเรียนระดับประถมศึกษา 

กลุมอายุ 12-14 ป คือประชากรกลุมวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

กลุมอายุ 15-17 ป คือประชากรกลุมวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

 
 



 

 

  

 
       หนา 17 แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

ขอมูลดานคุณภาพทางการศึกษา ในปการศึกษา 2563 

ผลการวิเคราะหคะแนนสอบ O-NET ปการศึกษา 2563 ของจังหวัดภูเก็ต 

 

ตาราง 1 เปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ปการศึกษา 2563 ของจังหวัดภูเก็ตกับ ระดับภาคใต และ  

           ระดับประเทศ 
วิชา  

 

ชั้น 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ 

จังหวัด 

ภาค 

ประเทศ 

จังหวัด 

ภาค 

ประเทศ 

จังหวัด 

ภาค 

ประเทศ 

จังหวัด 

ภาค 

ประเทศ 

จังหวัด 

ภาค 

ประเทศ 

ป.6 59.16 54.02 56.20 33.19 29.41 29.99 41.64 38.25 38.78 53.67 41.43 43.55 - - - 

ม.3 59.29 53.07 54.29 30.40 25.04 25.46 32.57 29.46 29.89 42.43 33.61 34.38 - - - 

ม.6 51.18 42.52 44.36 30.96 24.61 26.04 37.16 31.42 32.68 38.43 27.86 29.94 38.72 34.72 35.93 
 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา คะแนนเฉลี่ยผลการสอบ O-NET จังหวัดภูเก็ต ปการศึกษา 2563 รายวิชา

ภาษาไทย คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตรของท้ัง 3 ระดับ (ป.6  ม.3 และ ม.6) สูงกวาระดับ

ภาคใตและระดับประเทศ และรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ ม.6 ของจังหวัดภูเก็ตสูง

กวาระดับภาคใตและระดับประเทศ 

 

ตาราง 2 เปรียบเทียบผลการสอบ O-NET ระดับจังหวัดภูเก็ต ปการศึกษา 2563 และปการศึกษา 2562 
วิชา 

 

ชั้น 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาฯ 

ปฯ63 ปฯ62 สูง/ต่ำ 
ปฯ 

63 
ปฯ62 สูง/ต่ำ 

ปฯ 

63 
ปฯ62 สูง/ต่ำ ปฯ63 ปฯ62 สูง/ต่ำ ปฯ63 ปฯ62 สูง/ต่ำ 

ป.6 59.16 50.98 8.18 33.19 34.91 -1.72 41.64 37.20 4.44 53.67 40.20 13.47 - - - 

ม.3 59.29 58.34 0.95 30.40 29.86 0.54 32.57 30.82 1.75 42.43 39.28 3.15 - - - 

ม.6 51.18 46.51 4.67 30.96 29.95 1.01 37.16 31.34 5.82 38.43 36.15 2.28 38.72 37.77 0.95 
 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยผลการสอบ O-NET จังหวัดภูเก็ต ปการศึกษา 2563 รายวิชา

ภาษาไทย คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตรของท้ัง 3 ระดับ (ป.6 ม.3 และ ม.6) สูงกวาคะแนน

เฉลี่ยผลการสอบ O-NET ปการศึกษา 2562 ทุกรายวิชา  ยกเวนวิชาคณิศาสตร ชั้น ป.6 มีคะแนนเฉลี่ย 

ปการศึกษา 2563 ต่ำกวา ปการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
       หนา 18 แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

 

5.  ขอมูลปญหาและความตองการที่สำคัญในภาพรวมของจังหวดัภูเก็ตที่ผานมา  

            1) ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการคมนาคมขนสง มีการกระจายอยูในบางพ้ืนท่ี 

ของท้ัง 3 อำเภอ 

                  2) ปญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะพ้ืนท่ีในเขตชุมชน

และเมืองใหญของท้ัง 3 อำเภอ 

                  3) ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเท่ียว และประชาชน 

 มีการกระจายอยูในบางพ้ืนท่ีท้ังในยานเมืองและแหลงทองเท่ียวของท้ัง 3 อำเภอ 

                  4) ปญหาทางดานสิ่งแวดลอม แหลงทองเท่ียวเสื่อมโทรม การบริหารจัดการขยะ/น้ำเสีย 

มีการกระจายตามพ้ืนท่ีตาง ๆ ท้ังยานชุมชน/เมือง/สถานท่ีทองเท่ียวของท้ัง 3 อำเภอ 

                  5) ปญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีสาธารณะ พ้ืนท่ีชายหาด พ้ืนท่ีปา/ปาชายเลน กระจายไปตาม

พ้ืนท่ีตาง ๆ ของท้ัง 3 อำเภอ 

                  6) ปญหาน้ำทวมในพ้ืนท่ีและถนนสายหลัก ซ่ึงจะกระทบกับปญหาดานการจราจรและ

ปญหาอ่ืน ๆ ในบริเวณถนนสายหลักโดยเฉพาะถนนสาย 402 และถนนสายรองอ่ืน ๆ เชนยานเทศบาล

เมืองปาตอง ยานเมืองเกา (Old Town) เปนตน 

                   7) ปญหายาเสพติดและปญหาเก่ียวของตอเนื่อง ซ่ึงกระจายอยู ในบางพ้ืนท่ีของ 

ท้ัง 3 อำเภอ  

                   8) ปญหาแรงงานตางดาว โดยกระจายอยูตามพ้ืนท่ีตาง ๆ ของท้ัง 3 อำเภอ 

                   9) ปญหาการขาดแคลนบุคลากรดานการทองเท่ียวท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ ในพ้ืนท่ี

แหลงทองเท่ียวของท้ัง 3 อำเภอ  

                   10) ปญหาการบริหารจัดการภาครัฐ ท่ียังขาดความคลองตัวในการบริหารจัดการและ

แกไขปญหาตาง ๆ ซ่ึงเปนปญหาเชิงโครงสรางของจังหวัดภูเก็ตท่ีมีการเติบโตและพัฒนาอยางรวดเร็ว 
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สวนท่ี 3 

กรอบแนวคิด 
 
 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  ได

จัดทำภายใตกรอบแนวคิดของแผนระดับ 1 ระดับ 2 และแนวนโยบายของรัฐมนตรี แผนการศึกษาแหงชาติ 

นโยบาย ยุทธศาสตร จุดเนน  ผลการวิเคราะห SWOT ท่ีเก่ียวของกับภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ภูเก็ต รวมท้ังเชื่อมโยงขอมูลสูระบบติดตามและประเมินแหงชาติ (Electronic Monitoring and Evalution 

System of National strategy and contry Reform : eMENSCR   ดังนี้ 

  1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   

 2) ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580     

 3) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580 

 4) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ.2560-2564 

 6) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562-2565)   

 7) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยทุธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  

 8) เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

   9) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579  

   10) นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 

     11) แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

   12) แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

   13) แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561–2565  

   14) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบบัทบทวน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

   15) อำนาจหนาท่ีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

   16) ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดภูเก็ต 
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1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการ

ปกครองประเทศไดกำหนดหมวดสำคัญๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา การสงเสริมและสนับสนุนการจัด

การศึกษา และการเขารับบริการการศึกษาของประชาชน  

 หมวดหนาท่ีของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหนาท่ีเขารับการศึกษาอบรม

ในการศึกษาภาคบังคับ  

  หมวดหนาท่ีของรัฐ มาตรา 54 รัฐตองดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปน

เวลาสิบสองปตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 

รัฐตอง ดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือพัฒนา

รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคมและสติปญญา ใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชน เขามามีสวนรวมในการดำเนินการดวย รัฐตองดำเนินการให

ประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ รวมท้ังสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต

และจัดใหมีการรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 

ทุกระดับ โดยรัฐมีหนาท่ีดำเนินการ กำกับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมี

คุณภาพและไดมาตรฐานสากล  

  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ใหดำเนินการปฏิรูปประเทศในดานการศึกษา 

ใหเกิดผลดังตอไปนี้  

 (1) เริ่มดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาภาคบังคับ 

เพ่ือใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัยโดย 

ไมเก็บคาใชจาย  

 (2) ดำเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดต้ังกองทุนเพ่ือใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย 

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา และเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ใหแลว

เสร็จภายในหนึ่งปนับตั้งแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  

   (3) ใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและ

อาจารย   ใหไดผูมีจิตวิญญาณแหงความเปนครูมีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับคาตอบแทน 

ท่ีเหมาะสมกับความสามารถ และประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการ

บริหารงานบุคคลของผูประกอบวิชาชีพครู    

 (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนไดตาม

ความถนัด และปรับปรุงโครงสรางหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยสอดคลองกัน

ท้ังในระดับชาติ และระดับพ้ืนท่ีดังกลาว  
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2) ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580  

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ 

เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผน

ตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมาย 

 วิสัยทัศน “ประเทศไทย มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

 เปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ

พัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  

 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 6 ดาน และภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญท้ัง 6 ดาน ดังนี้ 

  1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง   

  2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

  3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

 4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ 

สิ่งแวดลอม  

 6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          

 

3) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิพ.ศ. 2561-2580 

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนแมบทเพ่ือบรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนดไว

ในยุทธศาสตรชาติ มีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมท้ังการ

จัดทำงบประมาณรายจายประจำปตองสอดคลองกับแผนแมบทดวย โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ประกอบดวย 23 ประเด็น 62 แผนยอย (ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ณ วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซ่ึงเก่ียวของกับภารกิจสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 12 ประเด็น 16 แผนยอย โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตไดรับจัดสรร

ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 2 ประเด็น 2 แผนยอย ดังนี้ 

  (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู  ใน 1  แผนยอย ไดแก  3 .1 การปฏิรูป

กระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

  (20)  ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 1  แผนยอย ไดแก 

3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ  
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4) แผนการปฏิรูปประเทศ  

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดใหรัฐจัดใหมียุทธศาสตรชาติ 

เพ่ือเปนเปาหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 กำหนดให

ทำการปฏิรูปประเทศเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาไปสูประเทศท่ีมีความสามัคคี ปรองดอง มีการพัฒนา 

อยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียม

กัน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี รวมท้ังมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข โดยจะตองดำเนินการปฏิรูปอยางตอเนื่องในชวงหาปขางหนา 

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไวในแผนการปฏิรูปแตละดาน รวม 13 ดาน ซ่ึงเก่ียวของกับภารกิจ

สำนักงานรวม 6 ดาน  

(1) แผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง ในเปาหมายท่ี 1 ใหประชาชนมีความรูความ 

เขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขฯ ประเด็น

ปฏิรูปท่ี 1 การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชนในระบอบประชาธปิไตยฯ 

  (2) แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน ใน 5 ประเด็นปฏิรูป 

ไดแก ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน กาวสูรัฐบาลดิจิทัล 

ประเด็นปฏิรูป ท่ี 3 โครงสรางภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

ประเด็นปฏิรูปท่ี 5 ระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถดึงดูด สราง และรักษาคนดีคนเกงไวในภาครัฐ 

ประเด็นปฏิรูปท่ี 6 การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ คลองตัว โปรงใส และมีกลไกปองกันการทุจริตทุกข้ันตอน 

  (8) แผนการปฏิรูปประเทศดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเปาหมาย 

ท่ี 2 สื่อเปนโรงเรียนของสังคม ในการใหความรูแกประชาชน ปลูกฝงวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝง

ทัศนคติท่ีดี ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 การปฏิรูปการรูเทาทันสื่อของประชาชน 

  (9) แผนการปฏิรูปประเทศดานสังคม ในเปาหมาย คนไทยมีการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมไปสูการมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน ประเด็นการปฏิรูปท่ี 5 การมีสวนรวม การเรียนรู การรับรู 

และการสงเสริมกิจกรรมทางสังคม 

  (11) แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ 

ประพฤติ มิชอบในเปาหมาย ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 

Perceptions Index : CPI)  อยู ใน  20 อันดับแรกของโลกในป  2579 ประเด็นการปฏิรูป ท่ี  1 

ดานการปองกันและเฝาระวัง และประเด็นการปฏริูปท่ี 2 ดานการปองปราม 

  (12) แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ใน 5 เรื่อง รวม 15 ประเด็น  

   เรื่องท่ี  1 การปฏิ รูประบบการศึกษาและการเรียนรู โดยรวมของประเทศ 

ประเด็ น 1.2) การสร างความรวม มือระหว างรั ฐ  องค กรปกครองส วนท อง ถ่ินและเอกชน 
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เพ่ือการจัดการศึกษา ประเด็น ท่ี  1.3) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเอง 

และการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

   เรื่องท่ี  2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน ประเด็นท่ี  2.1) 

การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนา รางกาย จิตใจ 

วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาให สมกับวัย ประเด็นท่ี 2.2) การสื่อสารสังคมเพ่ือสรางความเขาใจ 

ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

   เรื่องท่ี  3 การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ประเด็นท่ี  3.1) 

การดำเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ประเด็นท่ี 3.3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ในพ้ืนท่ีหางไกล หรือในสถานศึกษา ท่ีตองมีการยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน 

   เรื่องท่ี 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผูประกอบ

วิชาชีพครูอาจารย ประเด็นท่ี 4.1) การผลิตครู และการคัดกรองครู เพ่ือใหไดครูท่ีมีคุณภาพตรงกับความ

ตองการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเปนครู ประเด็นท่ี 4.2) การพัฒนาวิชาชีพครู 

ประเด็นท่ี 4.3) เสนทางวิชาชีพครู เพ่ือใหครูมีความกาวหนาไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม 

ประเด็นท่ี 4.4) การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 

   เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 ประเด็นท่ี 5.1) การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ 

การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ประเด็นท่ี 5.2) การจัดการศึกษา 

เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม ประเด็นท่ี 5.3) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติ

และระบบคัดเลือกเขาศึกษาตอ ประเด็นท่ี 5.4) การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา  

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง (พ.ศ. 2560-2564)  

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทำแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง (พ.ศ.2560-2564) สำหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทย 

ในระยะ 5 ป  ซ่ึงเปนการแปลงยุทธศาสตรชาติ  ระยะ 20 ป  สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

เพ่ือเตรียมความพรอมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว  

มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตรการพัฒนา 9 ยุทธศาสตร โดยมี 5 ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 

พ .ศ . 2561-2580 และอ ีก 4 ย ุทธศาสตร ที ่เป นป จจ ัยสน ับสน ุน  ซึ ่งภารก ิจสำน ักงานปล ัด 

กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนให บรรล ุเป าหมายรวม 10 ยุทธศาสตร ไดแก ย ุทธศาสตรที ่  

1) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  ยุทธศาสตร ท่ี  2) การสรางความเปนธรรม 

ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตรท่ี 4) การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน ยุทธศาสตรท่ี 5) การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ันค่ังและ
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ยั่งยืน ยุทธศาสตรท่ี 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย ยุทธศาสตรท่ี 7) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ยุทธศาสตรท่ี 8) การ

พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตรท่ี 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจ 10) ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

6) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562-2565)   

 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ  (พ.ศ. 2562-2565) 

ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพ่ือเปนแผนหลักของชาติ

ท่ีเปนกรอบทิศทาง การดำเนินการปองกัน แจงเตือน แกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธำรงไว 

ซ่ึงความม่ันคงแหงชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด 16 นโยบาย 19 แผน ซ่ึงภารกิจสำนักงานมีสวนเก่ียวของ 

7 นโยบาย 6 แผน ไดแก 

 นโยบายท่ี 1) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สอดรับดวย แผนท่ี 3) แผนการเสริมสรางความม่ันคง

ของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

 นโยบายท่ี 2) สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ 

สอดรับดวย แผนท่ี 6) แผนการสรางความสามัคคีปรองดอง  

 นโยบายท่ี 5) สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ  

 นโยบายท่ี 8) เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความม่ันคงภายใน สอดรับดวย 

แผนท่ี 10) แผนการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

 นโยบายท่ี 9) เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับดวย แผนท่ี 11) 

แผนการเสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต  

 นโยบายท่ี 10) เสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร สอดรับดวย แผนท่ี 15) แผนการ

ปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงทางไซเบอร 
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7) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  

 นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ  

เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเรงดวน ซ่ึงเก่ียวของภารกิจ 

รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเรงดวน ดังนี้  

  นโยบายหลักท่ี 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย  

  นโยบายหลักท่ี 2 การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบ

สุขของประเทศ  

  นโยบายหลักท่ี 3 การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝงคานิยม 

และวัฒนธรรมท่ีดี  ท้ังดานคุณธรรม จริยธรรม กตัญู ความซ่ือสัตย การมีวินัย เคารพกฎหมาย 

มีจิตสาธารณะและการมีสวนรวมทำประโยชนใหประเทศ และการเปนพลเมืองดี) 

  นโยบายหลักท่ี 4 การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สรางความเปนปกแผน 

ของอาเซียน)  

  นโยบายหลักท่ี  5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย 

(5.3 พัฒนาภาคเกษตร 5.4 พัฒนาภาคการทองเท่ียว)  

  นโยบายหลักท่ี 6 การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภู มิภาค 

(6.1 สงเสริมพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 สงเสริมและเรงรัด 

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะนาอยูท่ัวประเทศ)  

  นโยบายหลักท่ี 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทย 

ทุกชวงวัย (8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย 8.7 จัดทําระบบปริญญา

ชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น)  

  นโยบายหลักท่ี  9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 

(9.4 สรางหลักประกันทางสังคม)  

  นโยบายหลักท่ี 10 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสราง

การเติบโตอยางยั่งยืน  

  นโยบายหลักท่ี 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  

  นโยบายหลักท่ี 12 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

กระบวนการยุติธรรม  

  นโยบายเรงดวนท่ี 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต  

  นโยบายเรงดวนท่ี 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21  

  นโยบายเรงดวนท่ี 8 การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  
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  นโยบายเรงดวนท่ี 9 การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพ้ืนท่ี 

ชายแดนภาคใต  

  นโยบายเรงดวนท่ี 10 การพัฒนาระบบการใหบรกิารประชาชน 

8) เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เปาหมายท่ี 4 

สรางหลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริมโอกาส 

ในการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับทุกคน  

 ประเทศไทยไดรวมรับรองเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development 

Goals : SDGs) ในการประชุมสุดยอดสหประชาชาติสมัยสามัญ (UN General Assembly) ครั้งท่ี 70 

ณ กรุงนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2558 ซ่ึงประกอบดวย 17 เปาหมาย (Goals) 

169 เปาประสงค (Targets) มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2558-2573 (ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2030) 

และประเทศไทยไดมีการดำเนินการกำหนดและจัดทำกรอบแนวทางตามกลไกติดตามเปาหมาย 

การพัฒนาท่ียั่ งยืน เพ่ือให เกิดกลไกการติดตามผลการดำเนินงานท่ีเปนรูปธรรม โดยแตงตั้ ง

คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (กพย.) โดยมีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน และคณะอนุกรรมการ

ภายใตคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (กพย.) 3 คณะ 

     เปาหมายท่ี 4 เปนเปาหมายดานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเปนผูรับผิดชอบหลัก

เพียงกระทรวงเดียวและมีหนวยงานอ่ืนมีบทบาทเปนหนวยงานสนับสนุน     

      ภารกิจของสำนักงาน มีสวนเก่ียวของกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เปาหมายท่ี 4 

สรางหลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริมโอกาสในการเรียนรู

ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน (SDG4) ใน 6 เปาประสงค ดังนี้ 

  เปาประสงคท่ี 4.1 (SDG 4.1) : สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จ

การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ เทาเทียม และไมมีคาใชจาย นำไปสูผลลัพธ

ทางการเรียนท่ีมีประสิทธิผล ภายในป พ.ศ.2573  

  เปาประสงคท่ี 4.2 (SDG 4.2) : สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเขาถึงการ

พัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ ภายใน 

ป 2573 เพ่ือใหเด็กเหลานั้นมีความพรอมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา  

  เปาประสงคท่ี 4.3 (SDG 4.3) : สรางหลักประกันใหชายและหญิงทุกคนเขาถึงการศึกษา

ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีสามารถจายได  

      เปาประสงคท่ี 4.7 (SDG 4.7) : สรางหลักประกันวาผูเรียนทุกคนไดรับความรูและทักษะ 

ท่ีจำเปน  สำหรับสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอยางยั่งยืน 

และการมีวิ ถีชีวิตท่ียั่ งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหวางเพศ การสงเสริมวัฒนธรรม 
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แหงความสงบสุขและไมใชความรุนแรง การเปนพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรมและการมีสวนรวมของวัฒนธรรมตอการพัฒนาท่ียั่งยืน ภายในป 2573  

  เปาประสงคท่ี 4.A  (SDG 4.A) : สรางและยกระดับอุปกรณและเครื่องมือทางการศึกษา 

ท่ีออนไหวตอเด็ก ผูพิการ และเพศภาวะ และใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนรูท่ีปลอดภัย ปราศจาก 

ความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสทิธิผลสำหรบัทุกคน  

    เปาประสงคท่ี 4.C  (SDG 4.C) : เพ่ิมจำนวนครูท่ีมีคุณวุฒิ  รวมถึงการดำเนินการ 

ผานทางความรวมมือระหวางประเทศในการฝกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ในประเทศพัฒนานอยท่ีสุด และรัฐกำลังพัฒนาท่ีเปนเกาะขนาดเล็ก ภายในป 2573  

9) แผนการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2560-2579  

   แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เปนแผนท่ีวางกรอบเปาหมายและทิศทาง 

การจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาค

ในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนใหมีสมรรถนะ

ในการทำงานท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัด

การศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษาประกอบดวย หลักการจัดการ

ศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียม และท่ัวถึง (Inclusive 

Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวม 

ขอ งสั งคม  (All For Education) อี ก ท้ั งยึ ด ต าม เป าห มายการ พั ฒ น า ท่ี ยั่ งยื น  (Sustainable 

Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคน

ชวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได 

และวิกฤติดานสิ่งแวดลอม โดยนำยุทธศาสตรชาติมาเปนกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผน 

การศึกษาแหงชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

   วิสัยทัศน  : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 

ดำรงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก

ศตวรรษท่ี 21 

   ยุทธศาสตรแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579  ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 

ซ่ึงเก่ียวของกับภารกิจของสำนักงาน ท้ัง 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

   ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  

     เปาหมาย 1) คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและ

ปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 
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   ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสราง 

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

   เปาหมาย 1) กำลังคนมีทักษะท่ีสำคัญจำเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาด

งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีจัดการศึกษาผลิต

บัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรู  

และนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   

   ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

   เปาหมาย 1) ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ

คุณลักษณะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 2) คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะ 

ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 3) สถานศึกษา

ทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรไดอยางมี คุณภาพ 

และมาตรฐาน 4) แหลงเรียนรู สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน 

และประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจำกัดเวลาและสถานท่ี 5) ระบบและกลไกการวัด การติดตาม 

และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐาน

ระดับสากล 7) ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

   ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

   เปาหมาย 1) ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษา 

ท่ีมีคุณภาพ 2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย 

3) ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน เพ่ือการวางแผน 

การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 

   ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

   เปาหมาย 1) คนทุกชวงวัย มีจิตสำนึกรักษสิ่ งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม 

และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ  2) หลักสูตร แหลงเรียนรู  

และสื่อการเรียนรูท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนำ

แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรู  

และนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

   ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบรหิารจัดการศึกษา 

   เปาหมาย 1) โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว 

ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผล

ตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนอง

ความตองการของประชาชนและพ้ืนท่ี 4)  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากร 
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ทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกำลังแรงงาน 

ของประเทศ 5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม 

สรางขวัญกำลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 

10) นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  

     หลักการตามนโยบาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

1. สราง “TRUST” หรือ “ความเชื่อม่ัน ไววางใจ” ใหกับสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็ก

และผูปกครอง โดยทุกหนวยงานสามารถท่ีจะเปนหลัก หรือเปนท่ีพ่ึงได  

   T (Transparency)  หมายถึง ความโปรงใส  

   R (Responsibility)  หมายถึง ความรับผิดชอบ 

   U (Unity)   หมายถึง ความเปนอันหนึ่งอันเดียว 

   S (Student-Centricity)  หมายถึง ผูเรียนเปนเปาหมายแหงการพัฒนา 

   T (Technology)  หมายถึง เทคโนโลย ี

2. ใหทุกหนวยงานนำรูปแบบการทำงาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การทำงาน

รวมกันเปนหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และนำ “TRUST” ซ่ึงเปนรูปแบบในการทำงานท่ีจะทำ

ใหครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง ผูเรียน และประชาชน กลับมาใหความไววางใจในการทำงาน

ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเปนสวนเสริมในเรื่องความโปรงใส ท้ังในเชิงกระบวนการทำงานและ

กระบวนการตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ  

3. สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจดวยความรับผิดชอบตอ

ตนเององคกร ประชาชน และประเทศชาติ ใหความสำคัญกับการประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน 

โดยผานกลไกการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานท่ีเปนประโยชนตอการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา   

ดังนั้น จึงกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 

  นโยบายการจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

   1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง

ของโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษาใหมีความรู ทักษะและคุณลักษณะท่ี

เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย  

   2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

และอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือใหครูและอาจารยไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ

ท้ังดานการจัดการเรียนรูดวยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใชสื่อทันสมัย 

และมีความรับผิดชอบตอผลลัพธทางการศึกษาท่ีเกิดกับผูเรียน 
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   3. การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ 

(NDLP) และการสงเสริมการฝกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพ่ือใหมีหนวยงานรับผิดชอบพัฒนา

แพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ ท่ีสามารถนำไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัยและ

เขาถึงแหลงเรียนรูไดอยางกวางขวางผานระบบออนไลน และการนำฐานขอมูลกลางทางการศึกษามาใช

ประโยชนในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

   4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการสงเสรมิสนับสนุน

สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช

จังหวัดเปนฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแหงชาติท่ีไดรับการปรับปรุงเพ่ือกำหนดใหมี

ระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสรางหนวยงานใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนใหมี

คุณภาพ สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัด

เปนฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

   5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พรอมจัดทดสอบ

วัดความรู และทักษะท่ีจำเปนในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให

ร ะ บ บ ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก าร ศึ ก ษ า ทุ ก ระดั บ แ ล ะระบ บ ก ารป ระ กั น คุ ณ ภ าพ ก าร ศึ ก ษ า 

ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย ตอบสนองผลลัพธทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม 

   6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให ท่ัวถึงทุกกลุม เป าหมาย รวมถึง 

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากความรวมมือทุกภาคสวน เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากร 

ทางการศึกษามีความเปนธรรมและสรางโอกาสใหกลุมเปาหมายไดเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพทัดเทียม

กลุมอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรท้ังบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีไดอยางท่ัวถึง 

   7. การนำกรอบคุณวุฒิแหงชาติ National Qualifications Framework (NQF) และ

ก ร อ บ คุ ณ วุ ฒิ อ า ง อิ ง อ า เ ซี ย น  ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) 

สูการปฏิบัติ เปนการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใชกรอบคุณวุฒิแหงชาติ 

เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการอาชีพ โดยใชกลไกการเทียบโอนประสบการณดวยธนาคารหนวยกิต 

และการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาท่ีสามารถอางอิงอาเซียนได  

   8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพ่ือพัฒนา

รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย เพ่ือเปนการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการ

พัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สูการปฏิบัติเปนรูปธรรม  โดย

หนวยงานท่ีเก่ียวของนำไปเปนกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการ

ติดตามความกาวหนาเปนระยะ 
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   9. การศึกษาเพ่ืออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

เพ่ือใหผูจบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีพและ

คุณภาพชีวิตท่ีดี มีสวนชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกได 

   10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยดวยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมา

ใชในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือใหสถาบันการศึกษาทุกแหงนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยมาใชในการจัดการศึกษาผานระบบดิจิทัล 

   11 . การเพ่ิมโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาส 

ทางการศึกษา และผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเขาถึงการศึกษา 

ท่ีมีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา และผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ 

   12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู

ตลอดชีวิตและการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

ของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษาและผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ 

   นโยบายระยะเรงดวน (Quick Win)  

   1. ความปลอดภัยของผูเรียน โดยจัดใหมีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุข และไดรับการปกปองคุมครอง

ความปลอดภัยท้ังดานรางกายและจิตใจ รวมถึงการสรางทักษะใหผูเรียนมีความสามารถในการดูแล

ตนเองจากภัยอันตรายตาง ๆ ทามกลางสภาพแวดลอมทางสังคม 

   2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุงเนนการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายโดยยึดความสามารถ

ของผูเรียนเปนหลัก และพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีตองการ 

   3. ฐานขอมูล Big Data มุงพัฒนาการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและไมซ้ำซอน  

เพ่ือใหไดขอมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถวน สมบูรณ ถูกตองเปนปจจุบัน และ

สามารถนำมาใชประโยชนไดอยางแทจริง 

   4. ขับเคลื่อนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน

การดำเนินงานของศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเปนเลิศของ

แตละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนท่ี สอดคลองกับความตองการของประเทศท้ังในปจจุบันและ

อนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนดวยเครื่องมือท่ีทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน 

   5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีเนนพัฒนาทักษะอาชีพของ

ผูเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ 

   6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกชวงวัยใหมี

คุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแตละชวงวัยไดรับการศึกษาตามความตองการอยางมีมาตรฐาน 
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เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมเพ่ือเตรียม

ความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงวัย 

   7. การจัดการศึกษาสำหรับผูท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ สงเสริมการจัดการศึกษา

ใหผูท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอยางมี

เกียรติ ศักดิ์ศรีเทาเทียมกับผูอ่ืนในสังคม สามารถชวยเหลือตนเอง และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

นโยบายและจุดเนนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
 1.1 เรงสรางสถานศึกษาปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันของสังคม และปองกันจากภัย

คุกคามในชีวิตรูปแบบใหม และภัยอ่ืน ๆ โดยมีการวางมาตรการดานความปลอดภัยใหแกนักเรียน ครู
และบุคลากรในสถานศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เชน จัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety zone in school 
(SSS) หรือ การจัดกิจกรรม Safety School Success จัดใหมีการฉีดวัคซีนเพ่ือปองกันโรคติดตอ การ
จัดการความรุนแรงเก่ียวกับรางกาย จิตใจ และเพศ เปนตน 

   1.2 เรงพัฒนาบรรจุตัวชี้ วัด เรื่องความปลอดภัยใหอยู ในเกณฑมาตรฐานของ
สถานศึกษาและหนวยงานทุกระดับ 

 1.3 เรงพัฒนาใหมีหนวยงานดานความปลอดภัยท่ีมีโครงสรางและกรอบอัตรากำลัง
อยางชัดเจนในทุกสวนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 2.1  เรงจัดทำและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) 

โดยรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย ศึกษาวิเคราะห วิจัยความเหมาะสมความเปนไปไดและ
ทดลองใชกอนการประกาศใชหลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565   

   2.2 จัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาสมรรถนะแบบผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง มุงเนน
กระบวนการเรียนรูแบบถักทอความรู ทักษะคุณลักษณะผูเรียนเขาดวยกันดวยการลงมือปฏิบัติจริง 
(Active Learning) มุงเนนใหผูเรียนสามารถเขาใจและเรียนรูอยางมีความสุข และพัฒนาความเปน
มนุษยท่ีสมบูรณ รวมท้ังการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ   

    2.3 พัฒนาชองทางการเรียนรูผานดิจิทัลแพลตฟอรมท่ีหลากหลายและมีแพลตฟอรม
การเรียนรูอัจฉริยะท่ีรวบรวมขอมูลเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนรู สื่อการสอนคุณภาพสูง และการ
ประเมินและพัฒนาผูเรียน เพ่ือสงเสริมการเรียนรูเปนรายบุคคล (Personalized Learning) สำหรับ
ผูเรียนทุกชวงวัย 

 2.4  มุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม 
ใหมีความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ควบคูไปกับการเรียนรูประวัติศาสตร
ของทองถ่ินและการเสริมสรางวิถีชีวิตของความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง  

 2.5  สงเสริมใหความรูดานการเงินและการออม (Financial Literacy) ให กับผู เรียน 
โดยบูรณาการการทำงานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน ผานโครงการตาง ๆ เชน โครงการสถานศึกษาสงเสริมวินัยการออมกับ กอช. 
โครงการธนาคารโรงเรียน และการเผยแพรสื่อแอนิเมชันรอบรูเรื่องเงิน 
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 2.6  พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular 
System)  ท่ีมีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการ
อาชีวศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคี รวมท้ังการจัดการเรียนรูแบบตอเนื่อง (Block Course) 
เพ่ือสะสมหนวยการเรียนรู (Credit Bank) รวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอยาง
เขมขนเพ่ือการมีงานทำ 

    2.7 ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความสำเร็จในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา ของพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา เพ่ือเปนแนวทาง
ใหหนวยงาน สถานศึกษา และผูเก่ียวของนำไปประยุกตใชใหเหมาะสม 

3. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษาทุกชวงวัย  
 3.1  ดำเนินการสำรวจและติดตามเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคัน เพ่ือนำเขาสูระบบ

การศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ  
    3.2 สงเสริมสนับสนุนให เด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ ต้ังแต 3 ป ข้ึนไปทุกคน เขาสูระบบ

การศึกษาเพ่ือรับการพัฒนาอยางรอบดาน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและตอเนื่องอยางเปนระบบ 
โดยบูรณาการรวมงานกับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

    3.3 มุงแกปญหาคนพิการในวัยเรียนท่ีไมไดรับการศึกษาเขาสูระบบการศึกษา โดย
กำหนดตำแหนง (ปกหมุด) บานเด็กพิการท่ัวประเทศ   

 3.4  ใหความชวยเหลือโรงเรียนหางไกลกันดารไดมีโอกาสเรียนรูในยุคโควิด โดยการสรางความ
พรอม  ในดานดิจิทัลและดานอ่ืน ๆ 

     3.5 สงเสริม และสนับสนุนความรวมมือการจัดการศึกษารวมกับหนวยงาน องคกรท้ัง
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถาบันสังคมอ่ืน  

4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
 4.1 ขับเคลื่อนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และ

สงเสริมการผลิตกำลังคนท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 
 4.2 สงเสริม สนับสนุนให มีการฝกอบรมอาชีพท่ีสอดคลองกับความถนัด ความสนใจ 

โดยการ Re-skill,  Up-skill ,New skill เพ่ือใหทุกกลุมเปาหมายมีการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน พรอมท้ัง
สรางชองทางอาชีพในรูปแบบท่ีหลากหลายใหครอบคลุมผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย รวมท้ังผูสูงอายุท่ีมีความ
สนใจ โดยมีการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

 4.3 จัดตั้งศูนยใหคำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย Start up) ภายใตศูนยพัฒนาอาชีพ
และการเปนผูประกอบการ และพัฒนาศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการสงเสริม และ
พัฒนาผูประกอบการดานอาชีพท้ังผูเรียนอาชีวศึกษาและประชาชนท่ัวไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. 
และสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีสอดคลองกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม  

 4.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน เพ่ือสนับสนุนชางพันธุ R อาชีวะซอมท่ัวไทย โดยการ 
นำรองผานการใหบริการของศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it Center) จำนวน 100 ศูนย ใหครอบคลุมการ
ใหบริการแกประชาชน 
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5. การสงเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    5.1 พัฒนาหลักเกณฑการประเมินวิทยฐานะแนวใหม Performance Appraisal (PA) 

โดยใชระบบการประเมินตำแหนงและวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA)   

 5.2 พัฒนาสมรรถนะทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดทำกรอบระดับสมรรถนะ
ดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และระดับอาชีวศึกษา  

 5.3 ดำเนินการแกไขปญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ควบคูกับการ 
ใหความรูดานการวางแผนและการสรางวินัยดานการเงินและการออม 

6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
 6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียน

ประวัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส 
 6.2 ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินคาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณการเรียน 

ผานแอปพลิเคชัน “เปาตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผูปกครองโดยตรง 
7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแหงชาติ  
 จัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแหงชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติควบคูกับการสรางการรับรูใหกับประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถึง  

11) แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

    กระทรวงศึกษาธกิาร ไดกำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำป งบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 วิสัยทัศน 

 “พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีคุณธรรม มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะอาชีพ 

และมีทักษะการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปญญา”  

 พันธกิจ  

 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐาน 

 2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 3. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให มีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร 

เพ่ิมความคลองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล 

 เปาประสงครวม  

 1. ผูเรียนมีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

   2. ผู เรียนไดรับการปลูกจิตสำนึกท่ี ถูกตองเก่ียวกับความม่ันคง และรู เทาทันตอ 

ภัยคุกคามรูปแบบใหม 
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   3. ผูเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการท่ีสมวัย 

    4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 5. ผู เรียนทุกคนได รับโอกาสเข าถึงบริการทางการศึกษาท่ี มี คุณภาพอยางท่ั วถึ ง  

และเหมาะสมกับชวงวัย 

   6. มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลพหุปญญาของผูเรียน 

 7. กำลังคนมีทักษะอาชีพ สมรรถนะ สอดคลองกับความตองการของตลาด แรงงาน 

   8. องคความรู สิ่งประดิษฐ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำไปใชประโยชน

ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม   

   9. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสนับสนุน

การจัดการศึกษาท่ีหลากหลายในระดับพ้ืนท่ี ตอบสนองความตองการของผูเรียน 

 ประเด็นยุทธศาสตร 

 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล (7 แผนงาน) 

 2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ (5 แผนงาน)  

   3. เพ่ิมโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (5 

แผนงาน)     

   4. สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (5 แผนงาน)     

    5.  ผลิตกำลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ (7 แผนงาน) 

   6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

(6 แผนงาน) 

12) แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

  ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ไดกำหนดใหสวนราชการตองจัดทำแผนปฏิบัติราชการไวเปน

การลวงหนา และแผนปฏิบัติราชการดังกลาวตองมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณ

ท่ีจะตองใชในการดำเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสำเร็จ

ของภารกิจหนวยงาน และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 กำหนดใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตน หรือสมควร 

ท่ีจะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการตอไปหรือไม โดยคำนึงยุทธศาสตรชาติ 

พ.ศ. 2561-2580 (แผนระดับ 1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 

(แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา และแผน  อ่ืนท่ีเก่ียวของ รวมถึงกำลังเงิน
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งบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณ อ่ืนประกอบกัน กอรปกับมติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบใหหนวยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 

ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ นั้น 

 ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเปาหมายในแผนระดับ 1 

และแผนระดับ 2 รวมท้ังสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2560-2579 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงขอมูลสูระบบติดตาม และ

ประเมินผลแห งชาติ  (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy 

and country Reform : eMENSCR)  ตามระเบียบวาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตาม

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) ข้ึน เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารและหนวยงานใน

สังกัดใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน 

“การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผูเรียนไดรับการ

เรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพและมีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21” 

    พันธกิจ 

1. สงเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพ้ืนท่ี

อยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

2. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยใหสอดคลองกับทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

3. สงเสริม สนับสนุนการสรางโอกาส และความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาอยาง

ท่ัวถึง ตามศักยภาพของผูเรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

4. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของ

ขาราชการ คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีสงผลตอการพัฒนาทักษะท่ีจำเปนของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 
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  เปาประสงครวม 

  1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณา

การ   ตามหลักธรรมาภิบาล 

  2. ผู เรียนมีการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะท่ีจำเปนใน

ศตวรรษท่ี 21 

  3. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 

  4. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษท่ี 21 

ประเด็นยุทธศาสตร 

   1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

   2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

   3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

   4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   

   5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

 เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร 

  1. ผู เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรูท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

สอดคลองเหมาะสมกับการเสริมสรางความม่ันคงในแตละบริบท 

  2. ผูเรียน ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะท่ีตอบสนองความ

ตองการของตลาดแรงงานและการแขงขันของประเทศ 

  3. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรูท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

  4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานท่ีสงผลตอการพัฒนา

ทักษะท่ีจำเปนของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

  5. หนวยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและปรับ 

เปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  6. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อยางท่ัวถึง และเสมอภาคดวย

รูปแบบท่ีหลากหลาย 

  7. หนวยงานมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการ 

ของผูรับบริการไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
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 กลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร  

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

  กลยุทธ 

  1.1 ปลูกฝงคานิยมและหลักคิดท่ีถูกตองเพ่ือเสริมสรางเสถียรภาพสถาบันหลัก 

ของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข นอมนำ เผยแพรศาสตร

พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียและแนวทางพระราชดำริ 

  1.2 ยกระดับและสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะ    

การเรียนรู/วิชาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูง 

พ้ืนท่ี   ตามตะเข็บชายแดน และพ้ืนท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ  ศาสนา 

และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบและแรงงานตางดาว) 

  1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการปองกันและแกไขปญหา 

ภัยคุกคามรูปแบบใหม (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม ฯลฯ) 

  1.4 พัฒนาความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพ 

และโอกาสทางการศึกษา 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสรางความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ 

  กลยุทธ 

  2.1 พัฒนาทักษะแรงงงานฝมือตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในพ้ืนท่ีและ

ภูมิภาค (อาทิ พ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน)  

     2.2 สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากร

วิจัยทางการศึกษา 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

  กลยุทธ 

  3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองคความรูแบบสะเต็มศึกษา 

  3.2 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบผาน

ประสบการณตรงจากการลงมือปฏิบัติ 

  3.3 สรางเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีสมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 

ท่ีเทาทันและสามารถอยูรวมในสังคมศตวรรษท่ี 21 

  3.4 สรางแพลตฟอรมดิจิทัลรองรับการเรียนรูรูปแบบใหม 

  3.5 พัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาตางประเทศและสมรรถนะท่ีจำเปนของผูเรียน 

คร ูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
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  3.6 บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู ท่ี เสริมสรางหลักคิดและทัศนคติ ท่ี ถูกตอง 

ดานระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปนพลเมือง 

  3.7 พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใชภาษาไทย ภาษาถ่ิน (ภาษาแม) ตอยอดการ

เรียนรูและการประกอบอาชีพ  

  3.8 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  3.9 สงเสริมกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอมดวยกระบวนการมีสวนรวม 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   

  กลยุทธ 

  4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัย   ใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรูท่ีมีคุณภาพไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุก

พ้ืนท่ี และกลุมเปาหมาย 

  4.2 สงเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกตและสื่อการเรียนรูผานระบบดิจิทัลออนไลน 

แบบเปดท่ีเหมาะสมตอการเขาถึงและพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

  กลยุทธ 

  5.1 สงเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการบริหาร

ราชการ/บริการประชาชน 

  5.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด ภาค และฐานขอมูลกลางดานการศึกษาใหเปน

เอกภาพ เชื่อมโยงกัน เปนปจจุบัน และทันตอการใชงาน 

  5.3 สรางและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการบูรณา

การเชื่อมโยงทุกระดับ รวมท้ังการมีสวนรวมกับทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

  5.4 เรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับใหสอดคลอง และ

เหมาะสมกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

  5.5 ปรับปรุงโครงสรางและอำนาจหนาท่ีของหนวยงานใหมีความยืดหยุน คลองตัว

ไมซ้ำซอน และทันสมัย เอ้ือตอการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองคกร 

  5.6 พัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบใหมีสวนรวมจัดกิจกรรม

รณรงคเฝาระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 

  5 .7 พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข าราชการพลเรือน 

เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
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13) แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ.2565  

 

“ศูนยกลางการทองเท่ียว การศึกษา นวัตกรรมบริการ ในระดับมาตรฐานนานาชาติ และ        

การพัฒนาท่ียั่งยืน” 

(A hub of international standard for sustainable development of tourism, education,  

and innovationin service providing) 
 

กรอบนิยามของเปาหมายการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในชวงป พ.ศ. 2561 – 2565 

ภูเก็ตเมืองทองเท่ียวระดับนานาชาติ หมายถึง อุตสาหกรรมการทองเท่ียวท่ีมีการ

บริหารจัดการท่ีไดมาตรฐานสากล มีศักยภาพในการเปนแหลงทองเท่ียวทางทะเลระดับโลก การเพ่ิมข้ึน

ของ        การทองเท่ียวคุณภาพเติบโตอยางตอเนื่อง สามารถสรางเศรษฐกิจ สรางงานอาชีพแก

ประชาชน รายไดชุมชน อยางท่ัวถึง   

ภูเก็ตเมืองแหงการศึกษาระดับนานาชาติ หมายถึง จังหวัดภูเก็ตเปนศูนยกลางระดับ

นานาชาติในการพัฒนาคน และสังคมแหงการเรียนรู มีโรงเรียนนานาชาติในระดับอนุบาล ประถม 

มัธยม อุดมศึกษา ในระดับมาตรฐานโลก เปนแหลงเรียนรู การศึกษาตอเนื่องในระดับนานาชาติ มีระบบ

การศึกษาระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงอาเซียนและ

ประชาคมโลก เสริมสรางขีดความสามารถประชาชนภูเก็ตในการเปนพลเมืองของประเทศ พลเมือง

อาเซียน พลเมืองของโลก ท่ีมีอัตลักษณอยางเขมแข็ง และเปนศูนยกลางของการเรียนรู การวิจัย ใน

ระดับโลก สามารถสรางรายไดแกจังหวัดภูเก็ตผานการศึกษาท่ีเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

นวัตกรรมการบริการในระดับนานาชาติ หมายถึง ความสมบูรณของการเปนเมือง

ดิจิทัล การพัฒนาเมืองใหเติบโตดวยนวัตกรรมบริการสูความเปนเมืองท่ีมีความเจริญท้ังการพัฒนา

บริการในระบบ    การคมนาคม และโลจิสติกสของจังหวัดภูเก็ตท่ีเชื่อมโยงการเดินทาง ท้ังทางบก ทาง

อากาศ ทางน้ำ และทางราง เพ่ือรองรับการเปนเมืองนานาชาติ การเปนตนแบบของประเทศของการ

พัฒนาใหเปนเมืองนาอยู     ท้ังดานเศรษฐกิจ การทองเท่ียว การรักษาพยาบาล ความปลอดภัย 

สิ่งแวดลอม การศึกษา (Mobility and smart city) 

  การพัฒนาท่ีย่ังยืน หมายถึง การบริหารจัดการ และการสรางสรรคนวัตกรรมบริการ

ทางการเกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการของจังหวัดภูเก็ต ใหมีศักยภาพท่ีแขงขัน

ไดมีแบรนดท่ีเปนเอกลักษณของจังหวัดภูเก็ต พัฒนาชุมชนใหสามารถพ่ึงตนเองไดบนพ้ืนฐานของหลัก

ปรัชญา  ของเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือรักษาสมดุล

ของระบบนิเวศ และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความคุมคา ยั่งยืนและเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอ้ม 
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  เปาประสงค 

1) เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตมีการเติบโตอยางตอเนื่องและม่ันคง มีศักยภาพเอ้ือตอ        

การลงทุน และมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรมโดยทุกภาคสวนไดรับประโยชน 

2) เปนศูนยกลางการศึกษา การแพทย และการประชุม ท่ีมีมาตรฐานระดับสากล 

3) เปนเมืองนวัตกรรมการบริการ มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจำเปน ประชาชน และ

นักทองเท่ียวมีความเชื่อม่ันในมาตรฐานความปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

4) มีระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

  พันธกิจ (Mission) 

1) เสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจจากฐานการทองเท่ียวทางทะเล และ

วัฒนธรรมระดับโลก โดยกำหนดทิศทางการทองเท่ียวควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรม

และสิ่งแวดลอม ผานการมีสวนรวมของภาคีทุกภาคสวนท้ังระดับชุมชนและจังหวัดสูความรวมมือ

ระดับประเทศและมาตรฐานการทองเท่ียวระดับโลก 

2) สรางภาพลักษณท่ีดีของภูเก็ต โดยเสริมสรางความม่ันคงในสังคม ตลอดจนระบบ        

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและนักทองเท่ียว ใหเปนเมืองแหงความสันติสุข  

3) บริหารจัดการเมืองเพ่ือรองรับการเปนเมืองท่ีพัฒนาแลวในทุกมิติท้ังการพัฒนา

สังคม    การเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม 

รองรับการเปนศูนยกลาง และพัฒนาสูเมือง Smart City 

4) ยกระดับขีดความสามารถของบริการแหงรัฐและบริการของภาคธุรกิจในทุก ๆ                 

ดานใหมีความพรอมตอการจัดบริการท่ีเปนสากลเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และรักษาไวซ่ึงเอกลักษณในสิ่ง

ท่ีดีงามของจังหวัดภูเก็ต 

 

จุดยืนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2561-2565) 

จุดเนนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561- 2565 ฉบับทบทวน ไดกำหนดข้ึนมาจาก       

การวิเคราะหปจจัยนำเขาเชิงนโยบายความตองการของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียและสถานการณของภารกิจ 

ท่ีเปนอยูในปจจุบัน และควรจะเปนในอนาคตจนไดความตองการทางยุทธศาสตร จากนั้นจึงนำมา

วิเคราะหความสำคัญตอภารกิจ ความเรงดวนตอปญหา ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ความเปน

ประโยชนตอทุกกลุมในพ้ืนท่ี และความเชื่อมโยงกับนโยบายของจังหวัด ทิศทางการพัฒนาประเทศ      

จนทำใหไดความตองการทางยุทธศาสตรท่ีเปนหัวใจหลักสำคัญของจังหวัดภูเก็ต ประกอบดวย 5 จุดเนน

ทางยุทธศาสตร ภายใตการพัฒนาสูจังหวัดท่ีพัฒนาแลว ดังนี้ 
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1) การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ในการเปนแหลงทองเท่ียวทางทะเล ทาง

ธรรมชาติ และวัฒนธรรมระดับโลก 

2) การสรางเศรษฐกิจมูลคาสูง โดยการเปนศูนยกลางทางการศึกษา การแพทย และ        

การประชุม ในระดับนานาชาติ 

3) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค เพ่ือการเปน Smart City และเปน

เมืองทองเท่ียวระดับโลก  

4) การเสริมสรางขีดความสามารถในการเปนศูนยกลางการพัฒนาใหเปนเมืองนาอยูใน

ระดับนานาชาติ  

5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือรักษาสมดุลของระ 

นิเวศ  

6) การพัฒนาศักยภาพของคน รวมท้ังคุณภาพชีวิตและเสริมสรางอัตลักษณท่ีโดดเดน 
 

   ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 

1) การพัฒนาสูเมืองเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม และบริการมูลคาสูงระดับ

นานาชาติ (Value based economy and high value service) 

2) การพัฒนาเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตท่ีทันสมัย และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Smart City)       

3) การพัฒนาคน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความม่ันคง ความปลอดภัยและ

ความสงบเรียบรอย (Human resource, Social development and Security Management) 
 

  แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพสูง ทางดานธรรมชาติ วัฒนธรรม 

และ MICE สูศูนยกลางเมืองทองเท่ียวระดับโลก 

2)  สรางนวัตกรรมทางการเกษตรของจังหวัดท่ีมีศักยภาพท่ีแขงขันได 

3) สงเสริมใหจังหวัดภูเก็ตเปนเมืองศูนยกลางของการศึกษาในระดับนานาชาติ 

4) เสริมสรางขีดความสามารถของจังหวัดในการเปนศูนยกลางทางการแพทยรองรับ         

การทองเท่ียว 

5) พัฒนาขีดความสามารถจังหวัดภูเก็ต ใหเปนศูนยกลางการพัฒนาการบริการดาน

กีฬา แบบครบวงจรระดับนานาชาติ (International Sport Complex) 

6) พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือรักษาสมดุลของ

ระบบนิเวศ และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความยั่งยืน 

7) พัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลแบบบูรณาการ ระบบการคมนาคมและโลจิสติกส                

(ทางบก ทางน้ำ ทางราง  และทางอากาศ) ของจังหวัดภูเก็ตท่ี เพ่ือรองรับการเปนเมืองนานาชาต 
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8) สงเสริมการพัฒนาเมืองสีเขียว การใชพลังสะอาด และสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

อยางมีประสิทธิภาพ ท่ีเทาทันการเปลี่ยนแปลง 

9) พัฒนาสภาพแวดลอมเมือง ภูมิทัศนเมืองใหเปนเมืองท่ีนาอยู ยั่งยืน ทันสมัย ระดับ

สากล (Smart City) 

10) พัฒนาศักยภาพคนสูสังคมสุขภาวะและพหุสังคม สรางโอกาสในการเขาถึงสิทธิ

และสวัสดิการทางสังคมในทุกกลุมวัยอยางเทาเทียม สังคมตื่นรูและทันการเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยง

อาเซียนและประชาคมโลก 

11) พัฒนาศักยภาพระบบการจัดการความสงบเรียบรอยสูเมืองแหงความปลอดภัย 

12)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหมีสมรรถนะสูง มีระบบบริการท่ีมี

คุณภาพ ทันสมัย และไดมาตรฐาน 

14) แผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ.2565)  

วิสัยทัศน   

ประชากรในจังหวัดภูเก็ตไดรับการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานสากลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ  

 1. สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงาน สถานศึกษาจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหสอดคลอง 

เทาทัน และสามารถอยูรวมกันในสังคมในศตวรรษท่ี 21 

2. สงเสริม สนับสนุน ใหหนวยงาน สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาเพ่ือสรางความม่ันคง 

ของสถาบันหลักของชาติ 

3. สงเสริม สนับสนุน ใหหนวยงาน สถานศึกษาจัดการศึกษาท่ีสามารถแขงขันไดในระดับ

นานาชาติ 

4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายและทุกพ้ืนท่ี 

5. สนับสนุนสงเสริมสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 

6. สนับสนุนสงเสริมพัฒนาระบบบริหาร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงและการสรางภาคีเครือขายเพ่ือการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 
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เปาประสงค  

 1. หนวยงานและสถานศึกษาจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองเทาทันและสามารถ 

อยูรวมกันในสังคมในศตวรรษท่ี 21 

2. หนวยงานและสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาเพ่ือสรางความม่ันคงของสถาบนัหลักของชาติ 

3. หนวยงานและสถานศึกษาจัดการศึกษาท่ีสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ 

4. หนวยงานและสถานศึกษาสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย/พ้ืนท่ี 

5. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 

6  หนวยงานและสถานศึกษาพัฒนาระบบบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงและการสรางภาคีเครือขายเพ่ือการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 
 

ยุทธศาสตร   

 1. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

3. การสรางความสามารถในการแขงขัน 

4. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

1. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 

หนวยงานและสถานศึกษาจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองเทา

ทันและสามารถอยูรวมกันในสังคมในศตวรรษที่ 21 

2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง หนวยงานและสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา สรางความมั่นคงของสถาบัน 

หลักของชาต ิ

3. การสรางความสามารถในการแขงขัน หนวยงานและสถานศึกษาจดัการศึกษาที่สามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ

4. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทาง

การศึกษา 

หนวยงานและสถานศึกษาสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายและทุกพื้นที่ 

5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพ

ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

สถานศึกษามีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 

6. การป รับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการทางการศึกษา 

หนวยงานและสถานศึกษาพัฒนาระบบบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล                    

บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสรางภาคีเครือขาย

เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 



  

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา 45 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

เปาประสงค หนวยงานและสถานศึกษาจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองเทาทันและสามารถ

อยูรวมกันในสังคมในศตวรรษท่ี 21   

กลยุทธ 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองคความรูแบบสะเต็มศึกษา 

2. สรางเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีสมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตท่ีเทาทันและ

สามารถอยูรวมในสังคมศตวรรษท่ี 21  

3. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเสริมสรางหลักคิดและทัศนคติท่ีถูกตอง ดานระเบียบ วินัย  

คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปนพลเมือง และตามแนวคิดอัตลักษณคนภูเก็ต“ตงหอ” 

4. สงเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัยโดยบูรณาการการใหบริการการศึกษาของ

สถานศึกษาระดับตาง ๆ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

5. สงเสริมการจัดการเรียนรู เพ่ือสรางความรักความภู มิใจในชุมชน และพ้ืนท่ี สืบสาน

ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและคานิยมท่ีดีงาม 

6. พัฒนาศักยภาพผูบริหาร ครู อาจารย  และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

เพ่ือใหสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  และหรือบริบทของพ้ืนท่ี 

7. สงเสริมสนับสนุนระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูตามมาตรฐานหลักสูตรระบบการ

เทียบโอน การสะสมหนวยการเรียนและประสบการณการทำงาน เพ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษา ท้ังผูท่ี

อยูในวัยเรียนและผูท่ีอยูในกำลังแรงงาน ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 

8. สงเสริมสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนของครูใหสามารถพัฒนาทักษะความรูความสามารถ

และสมรรถนะในวิชาชีพครู เพ่ือใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห ใฝรูใฝเรียน และเรียนรูไดดวยตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

9. เสริมสรางและพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรูการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

เปาประสงค  หนวยงานและสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาเพ่ือสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 

กลยุทธ 

1. สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและ

กิจกรรมสงเสริมความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยเปนประมุข  

2. สงเสริม สนับสนุนการนอมนำพระราชปณิธาน พระราชกระแสดานการศึกษา และโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
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3. สงเสริมการจัดการเรียนรูการปลูกฝงและเสริมสรางวิธีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท 

สันติวิธีและตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 

4. สงเสริม สนับสนุนและดำเนินการเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

5. สงเสริมการจัดการเรียนรูเพ่ือปองกันและแกไขภัยคุกคามในรูปแบบใหม 

6. ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย  ทัศนคติท่ีถูกตอง  โดยใชกระบวนการลูกเสือ  ยุวกาชาด  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความสามารถในการแขงขัน 

เปาประสงค   หนวยงานและสถานศึกษาจัดการศึกษาท่ีสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ  

กลยุทธ 

1. สงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาใหสามารถจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย สนองตอบความตองการ

ของผูเรียนทุกกลุมใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

2. สงเสริมทักษะการเรียนรูภาษาคอมพิวเตอร(Coding) และพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ 

อยางนอย 2 ภาษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและสงเสริมให จ.ภูเก็ตเปนเมืองศูนยกลางของการศึกษา 

ในระดับนานาชาติ 

3. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนสังคมในการจัดการศึกษา ภายใตการกำกับ

ของรัฐท่ีสรางความเปนธรรม  

4. สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัย 

ทางการศึกษา 

5. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะพ้ืนฐานดานอาชีพ และวางรากฐานทักษะอาชีพและ

คานิยมการเรียนเพ่ือมีงานทำท่ีสอดคลองกับธุรกิจการทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 

6. สรางเจตคติท่ีดีตอการเรียนสายอาชีพ และวางแผนการเรียนเพ่ือประกอบอาชีพ โดยใช

กระบวนการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

เปาประสงค  หนวยงานและสถานศึกษาสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาครอบคลุม 

ทุกกลุมเปาหมายและทุกพ้ืนท่ี 

กลยุทธ 

 1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและกลุมเปาหมาย 

 2. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพ มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐาน

สถานประกอบการมาตรฐานครูผูสอนและครูฝกสอนในสถานประกอบการ เพ่ือประกันคุณภาพ

มาตรฐานหลักสูตร 
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 3. สงเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคนตามศักยภาพและ 

ความเชี่ยวชาญและความเปนเลิศของแตละสถาบัน 

 4. สงเสริม การจัดการศึกษาและเรียนรูในรูปแบบท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ เพ่ือสรางโอกาส 

และพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย 

 5. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ เพ่ือใชประโยชนเพ่ือการบริหารจัดการ และการพัฒนา 

ดานการศึกษา  

 6. สงเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหเกิดการบูรณาการและเชื่อมโยง สามารถเขาถึง

ขอมูลท่ีถูกตอง เปนปจจุบัน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค  สถานศึกษามีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 

กลยุทธ 

1. สอดแทรกกิจกรรมสงเสริมความรู ความเขาใจ สรางความตระหนักและรวมอนุรักษ 

ฟนฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในสาระการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน  

2. สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยกระบวนการมีสวนรวมจากทุก

ภาคสวน  

3. สงเสริมการสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 

เปาประสงค หนวยงานและสถานศึกษาพัฒนาระบบบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสรางภาคีเครือขายเพ่ือการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0  

กลยุทธ 

1. สงเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต ใชในการบริหารราชการและ

ใหบริการประชาชน 

2. พัฒนาระบบฐานขอมูล ดานการศึกษาใหเปนเอกภาพ เชื่อมโยงกันเปนปจจุบันและทันตอ

การใชงาน 

3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับ

สมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของภาคีเครือขายภาคประชาสังคม 

เก่ียวกับแนวคิดการจัดการศึกษา 4.0 การขับเคลื่อนประเทศไทยสู 4.0 
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5. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ท่ีบูรณาการ

เชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก 

6. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา หรือการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน มูลนิธิ วัด องคเอกชน สถานประกอบ สถาบัน องคกรตาง ๆ ในสังคมใหเขามามีสวน

รวมในการจัดการศึกษา 

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล 

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหมีสมรรถนะสูง มีระบบบริการ ท่ีมีคุณภาพ ทันสมัย 

และไดมาตรฐาน 
 

15) อำนาจหนาท่ีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  จัดตั้งตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ ท่ี 19/2560 เรือ่ง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ราชกิจจานุเบกษา 

เลม 134 ตอนพิเศษ 96 ง หนา 16 และหนา 134 วันท่ี  3 เมษายน 2560)  

    “ข อ 11 ให มี สำนั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ดสั งกั ดสำนั กงานปลั ดกระทรวง 

กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัด

การศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนดการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ี นโยบาย และยุทธศาสตรของสวน

ราชการตางๆ ท่ีมอบหมายและใหมีอำนาจหนาท่ีในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้ 

     1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการ 

เชิงยุทธศาสตร คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน 

รวมท้ังปฏิบัติงานราชการท่ีเปนไปตามอำนาจและหนาท่ีของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 

     2) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 

     3) สั่ งการ กำกั บ ดู แล เร งรั ด ติ ดตาม และประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งาน 

ของสวนราชการหรือหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไปตามนโยบาย 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

     4) จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศและ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

     5) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผูดอยโอกาส และผู มี

ความสามารถพิเศษ 

     6) ดำเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
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     7 ) ส งเสริม สนั บสนุ น และดำเนิ นการเก่ียวกับงานด านวิชาการ การนิ เทศ 

และแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมท้ังติดตามและประเมินผลระบบบริหาร 

และการจัดการศึกษา 

     8) ดำเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชี  

ของสวนราชการหรือหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

     9) สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือ

การศึกษา 

     10) สงเสริม สนับสนุน และดำเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาเอกชน 

     11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามท่ีไดรับ

มอบหมาย รวมท้ังปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับราชการประจำท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานตางๆ 

ในจังหวัด      

   “ขอ 5 ให มีสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวนสิบแปดภาค สังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ฯ  โดยมีหนาท่ี 3) กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการ

ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  4) สนับสนุนการตรวจราชการ และ

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ 5) ประสานการบริหารงานระหวางราชการสวนกลางและสวนภู มิภาคให เกิดการพัฒนา 

อยางบูรณาการในระดับพ้ืนท่ีของหลายจังหวัด โดยยึดการมีสวนรวมและประโยชนและประโยชนสุข 

ของประชาชนเปนหลกั 

16) ผลวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

   จุดแข็ง (Strengths) 

   1. เปนหนวยงานท่ีมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

อยูในระดับท่ีสูงตามเกณฑ (ITA)   

   2. เปนหนวยงานท่ีเปนกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและแผนสูการปฏิบัติระดับจังหวัด

และมีกลไกการประสานงานการบริหารการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 

   3. มีเครือขายพัฒนาความรวมมือดานการศึกษา 

4. มีแหลงเรียนรูสงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ทำใหประชาชนไดรับโอกาส

ทางการศึกษาและการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

      5. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการศึกษา เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน เสริมสราง

โอกาส และยกระดับการศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและเขาถึงกลุมเปาหมาย 

     6. มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดท่ีมีผูวาราชการเปนประธาน ทำใหการขับเคลื่อน

การศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีการบูรณาการทำงานรวมกันท้ังภาครัฐและเอกชน 



  

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา 50 

 

 จุดออน (Weaknesses) 

1. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

   2. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษายังไมเชื่อมโยงเปนเอกภาพ  

    3. โครงสรางการบริหารองคการมีความซ้ำซอนกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ทำใหการปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพ 
 

 โอกาส (Opportunities) 

   1. ยุทธศาสตรชาติ ใหความสำคัญดานการศึกษา การเสริมสรางศักยภาพคนทุกชวงวัย

ใหมีคุณภาพ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ระบบภาครัฐโปรงใส นำระบบ

ดิจิทัลมาปรับใชในการปฏิบัติงาน และบริหารราชการแบบบูรณาการ กระจายอำนาจในระดับพ้ืนท่ี 

     2. ภาคธุรกิจระดับพ้ืนท่ีไดใหความรวมมือการเชื่อมโยงระบบการศึกษาระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

     3. ยุทธศาสตรชาติ ดานสรางความสามารถในการแขงขัน มุงนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

มาสงเสริมเชื่อมโยงเครือขาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ บริการและเรียนรูสูสังคม 

แหงปญญา 

   4. มีสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือรองรับ

การพัฒนาในทุกดาน 
 

 ภัยคุกคาม (Threats)   

     1. ปญหาอาชญากรขามชาติ การหลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมาย โรคติดตอสายพันธุใหม 

ท่ีมากับนักทองเท่ียวตางชาติ แรงงานตางดาว มีผลกระทบตอความม่ันคง คุณภาพชีวิต และคุณภาพ

การศึกษา 

     2. กระบวนการการปรับปรุง แกไขกฎหมายระดับชาติ บางสวนลาชา ไมครบถวน 

ไมสอดคลอง กับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เปนขอจำกัดในการสงเสริมการมีสวนรวม 

การจัดการศึกษาเอกชนกับภาคสวนตางๆ ดวยกลไกประชารัฐ 

     3 . งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติ งานการบริหารงานบุคคลขาราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษา การขับเคลื่อนแผนพัฒนา/แผนยุทธศาสตร ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน

ตามอำนาจหนาท่ี กศจ. พัฒนาแผนและยุทธศาสตรในพ้ืนท่ีใหเกิดประสิทธิภาพตามท่ีคาดหวดั 
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สวนท่ี 4 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ไดศึกษาวิเคราะหบริบทท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580 , แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ(พ.ศ. 2561-2580) , 

แผนการปฏิรูปประเทศ , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564 , 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562-2565), นโยบายรัฐบาล 

(พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา) แถลงตอรัฐสภา เม่ือวันท่ี  25 กรกฎาคม 2562,  เปาหมายการพัฒนา

ท่ียั่งยืน (Sustainable  Development Goals : SDGs),  เปาหมายท่ี 4 เปาหมายดานการศึกษา 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 , นโยบายและการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2565, แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเปนกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
 

 

 

วิสัยทัศน 

“องคกรบูรณาการจัดการศึกษาสูระดับมาตรฐานสากล 

บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
 

พันธกิจ  

1.สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงาน สถานศึกษาจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหใฝรู ใฝเรียน 

มีคุณธรรม จริยธรรม  

2. สงเสริม สนับสนุน ใหหนวยงาน สถานศึกษาพัฒนา ผูบริหาร ครูอาจารย และบุคลากร

ทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล   

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

4. สงเสริมสนับสนุนใหหนวยงาน สถานศึกษา นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใชในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู 

5. สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงาน สถานศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล 

6. บูรณาการความรวมมือ และโอกาสทางการศึกษากับทุกภาคสวน 
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คานิยม SMART 

S : Service  Mind การมีจิตมุงบริการ 

M : Modern การเปนองคกรท่ีความทันสมัย 

A : Animation การทำงานแบบมีชีวิตชีวา  

R : Responsibility การมีความรับผิดชอบในหนาท่ี 

T : Transparency การมีความโปรงใสในการทำงาน 
 

เปาประสงค 

1. หนวยงาน สถานศึกษา  ปลูกฝงผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะตาม 

พระบรมราโชบาย รัชกาลท่ี 10 

2 ทุกภาคสวน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรูสูมาตรฐานสากล 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความสามารถ ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล 

4 หนวยงานและสถานศึกษา มีการสงเสริมใหผู เรียนสรางจิตสำนึกในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5. สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ เทคโนโลยี ตามแนวคิด ภูเก็ต Smart City และ

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิต 

6. หนวยงานและสถานศึกษา นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ 

เพ่ือใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

7. หนวยงานและสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีทันสมัยสอดคลองตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8. หนวยงานและสถานศึกษา มีเครือขายความรวมมือเพ่ือสรางความเสมอภาคและโอกาส

ทางการศึกษา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 จากวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จึงกำหนด ยุทธศาสตร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แยกตามประเด็น จำนวน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนษุย 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความสามารถในการแขงขัน 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาศและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษ 
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ยุทธศาสตร/กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองคความรูแบบสะเต็มศึกษา 

2. สรางเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีสมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตท่ีเทากันและ

สามารถอยูรวมกันในสังคมศตวรรษท่ี 21 

3 . บู รณ าการจัดกระบวนการเรียนรู ท่ี เส ริมสร างหลั ก คิ ดและทัศนคติ ท่ี ถู กต อ ง 

ดานระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปนพลเมือง 

4. สงเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย โดยบูรณาการใหบริการการศึกษาของ

สถานศึกษาระดับตาง ๆ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

5. สงเสริมการจัดการเรียนรูเพ่ือสรางความรัก ความภูมิใจในชุมชน และพ้ืนท่ี สืบสาน

ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและคานิยมท่ีดีงาม 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล 

7. พัฒนาศักยภาพผูบริหาร ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

เพ่ือใหสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล หรือบริบทของพ้ืนท่ี 

8. สงเสริมสนับสนุนระบบการทดสอบ วัดประเมินผลการเรียนรูตามมาตรฐานหลักสูตร 

ระบบการเทียบโอน การสะสมหนวยการเรียนและประสบการณการทำงานเพ่ือยกระดับคุณวุฒิ

การศึกษา ท้ังผูท่ีอยูในวัยเรียนและผูท่ีอยูในกำลังแรงงาน ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 

9. สงเสริมสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนของครูใหสามารถพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ

และสมรรถนะในวิชาชีพครู เพ่ือใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห ใฝรูใฝเรียน และเรียนรูไดดวยตัวเอง

อยางตอเนื่อง 

10. เสริมสรางและพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรูการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

 1. สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถานบันหลักของชาติ 

และกิจกรรมสงเสริมความรักและการธำรงรักษาสถานบันหลักของชาติ ยึดม่ันในการปกครองระบบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

 2. สงเสริม สนับสนุนการนอมนำพระราชปณิธาน พระราชกระแสดานการศึกษาและโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 3. สงเสริมการจัดการเรียนรูการปลูกฝงและเสริมสรางวิธีประชาธิปไตยความสามัคคี 

สมานฉันท สันติวิธี และตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 

 4. สงเสริม สนับสนุนและดำเนินการเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา 

 5. สงเสริมการจัดการเรียรูเพ่ือปองกันและแกไขภัยคกคามในรูปแบบใหม 

 6. ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกตอง โดยใชกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด 
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 ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความสามารถในการแขงขัน 

 1. สงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาใหสามารถจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย สนองตอบความ

ตองการของผูเรียนทุกกลุมใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

 2. สงเสริมทักษะการเรียนรูภาษาคอมพิวเตอร (Coding) และพัฒนาภาษาตางประเทศ 

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและการอาชีพรูปแบบใหมผานระบบดิจิทัล 

 3. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนสังคมในการจัดการศึกษา ภายใตการกำกับ

ของรัฐท่ีสรางความเปนธรรม 

 4. สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัย

ทางการศึกษา 

 5. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะพ้ืนฐานดานอาชีพ และวางรากฐานทักษอาชีพและ

คานิยมการเรียนเพ่ือมีงานทำ 

 6. สรางเจตคติท่ีดีตอการเรียนสายอาชีพ และวางแผนการเรียนเพ่ือประกอบอาชีพโดยใช

กระบวนการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และกลุมเปาหมาย 

 2. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพ มาตรฐานสถานศึกษา มาตรฐาน

สถานประกอบการ มาตรฐานครูผูสอนและครูฝกสอนในสถานประกอบการเพ่ือประกันคุณภาพ

มาตรฐานหลักสูตร 

 3. สงเสริมสนับสนุนสถานบันการศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคนตามศักยภาพและ 

ความเชี่ยวชาญและความเปนเลิศของแตละสถาบัน 

 4. สงเสริมการจัดการศึกษาและเรียนรูในรูปแบบท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ เพ่ือสรางโอกาส

และพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย 

 5. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ เพ่ือใชประโยชนการบริหารจัดการ และการพัฒนาดาน

การศึกษา 

 6. สงเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหเกิดการบูรณาการและเชื่อมโยง สามารถเขาถึง

ขอมูลท่ีถูกตอง เปนปจจุบัน 
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 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 1. สอดแทรกกิจกรรมสงเสริมความรู ความเขาใจ สรางความตระหนักและรวมอนุรักษฟนฟู

คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในสาระการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน 

 2. สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  ดวยกระบวนการมีสวนรวม

จากทุกภาคสวน 

 3. สงเสริมการสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 

 1. สงเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการบริหารราชการและ

ใหบริการประชาชน 

 2. พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษาใหเปนเอกภาพ เชื่อมโยงกันเปนปจจุบัน และทัน 

ตอการใชงาน 

 3.  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือยกระดับ

สมรรถนะการปฏิบัติงาน 

 4. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของภาคีเครือขายประชาคม เก่ียวกับ

แนวคิดการจัดการศึกษา 4.0 การขับเคลื่อนประเทศไทยสู 4.0 

 5. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีบูรณาการ

เชือ่มโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก 

 6. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาหรือการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน มูลนิธิ วัด องคกรเอกชน สถานประกอบการ สถาบัน องคกรตาง ๆ ในสังคม 

ใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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ตัวช้ีวัด   

เปาประสงค/ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ป 2565 
กลุม

รับผิดชอบ 

1. หนวยงาน สถานศึกษาปลูกฝงผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะตามพระบรมราโชบาย รัชกาลท่ี 10 

1. จำนวนโครงการท่ีจัดกิจกรรมไดมีการปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม   ไมนอยกวา 5 โครงการ ลูกเสือฯ 

2. จำนวนสถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                    

พุทธศักราช 2560 

รอยละ 85 นิเทศฯ 

3. จำนวนสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ท่ีสะทอนความรักและ                        

การธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ  และการยึดมั่นในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขเพ่ิมข้ึน 

ไมนอยกวา 22 โรงเรยีน พัฒนาฯ 

4.หนวยงานและสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรมตามแนวคิดลักษณคนภูเก็ต “ตงหอ”    

ไมนอยกวา 4 โรงเรียน พัฒนาฯ 

5.หนวยงานและสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรมการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติเพ่ิมข้ึน  

รอยละ 80 ลูก พัฒนาฯ

เสือฯ 

2. ทุกภาคสวน มีสวนรวมในการจดัการศึกษาเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรูสูมาตรฐานสากล 

1.ผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมข้ึน รอยละ 3 นิเทศฯ 

2.ประชากรไดรับโอกาสทางการศกึษาในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ไมนอยกวาระดับประเทศ พัฒนาฯ 

3.มีโครงการท่ีทุกภาคสวนมสีวนรวมในการจัดการศึกษาเพ่ือสรางสังคมแหงการ

เรียนรู                      สูมาตรฐานสากล 

ไมนอยกวา 5 โครงการ ส ช . /ศ น . /

พัฒนา/แผน/

ลูกเสือ 

3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความสามารถ ในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

1.มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู ทักษะ และสมรรถนะ 

ของผูเรียนทุกระดับการศึกษา และทุกกลุมเปาหมายมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 80 นิเทศฯ 

2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ประเภท ไดรับการพัฒนาตามมาตรฐาน

วิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 90 บุคคลฯ 

3.ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับความ

ตองการจัดการศึกษาและมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานสากล 

รอยละ 80 บุคคลฯ 

4.สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึน รอยละ 80 นิเทศฯ 

4. หนวยงานและสถานศึกษา มีการสงเสริมใหผูเรียนสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1.ผูเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความตระหนักในความสำคัญของการดำรงชีวิต 

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

รอยละ 80 ลูกเสือ 

5. สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ เทคโนโลยี ตามแนวคิด ภูเก็ต Smart City และสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูตลอด

ชีวิต 

1.หนวยงาน สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีและสภาพแวดลอมท่ี

เอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิต 

รอยละ 70 พัฒนา 
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6. หนวยงานและสถานศึกษา นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพ่ือใชในการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู 

1.หนวยงาน สถานศึกษา นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ                     

เพ่ือใชบริหารจัดการศึกษา 

รอยละ 80 ลูกเสือ 

2.นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมตามโครงการนองนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 80 ลูกเสือ 

7. หนวยงานและสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีทันสมัยสอดคลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.จำนวนสถานศึกษาพอเพียงท่ีไดรับการพัฒนาใหสมารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรม 

เพ่ิมข้ึน 

3 แหง ลูกเสือ 

8.  หนวยงานและสถานศึกษา มีเครือขายความรวมมือเพ่ือสรางความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา 

1.ประชากรวัยแรงงาน (15-59ป) มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน 

ไมนอยกวาระดับประเทศ 

(เพ่ิมข้ึน 0.21) 

พัฒนา 

2.เครือขายท่ีเขามามีสวนรวมการสรางความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา ไมนอยกวา 6 เครือขาย ลส.1 

นิเทศ 1 

สช. 1 

พัฒนา 3 

3. การจัดเก็บขอมูลตามประเด็นการจัดเก็บขอมูลของคณะอนุกรรมการบริหารขอมูล

สารสนเทศดานการศึกษาจังหวัด  ในปการศึกษาปจจุบัน  ไดครบถวน 

รอยละ 90 แผน 
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สวนท่ี 5  
ตารางสรุปภาพรวมโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร 

แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

(แผนการใชงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2565) 
 

 

 

ท่ี โครงการ  งบประมาณ 

(บาท) 

กลุม

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

รวม  27  โครงการ  งบประมาณท้ังหมด 
 

         1,334,265 บาท 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  (จำนวน 19 โครงการ งบประมาณ 1,071,625บาท) 
 

 

1 พัฒนาบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  
 

40,400 อำนวยการ  

2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570) 55,300 นโยบาย

และแผน 

 

3 สรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท                   

ดานการศึกษาสูการปฏิบัติ 
 

275,425  พัฒนฯ  

4 ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต                          

โดยผานกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
 

90,900 นิเทศฯ  

5 Innovation For Thai Education( IFTE) นวัตกรรมการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

86,000  นิเทศฯ  

6 การสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง

เชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
 

72,000  นิเทศฯ  

7 การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ี 
 

52,000  นิเทศฯ  

 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

สังกัดเอกชน 
 

20,000 นิเทศฯ  

9 การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูผูเรียนในศตวรรษท่ี 21                           

โดยรูปแบบการเทียบโอนความรูจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ                    

สูการเรียนในโรงเรียนในระบบ 
 

38,500  เอกชน   
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ท่ี โครงการ  งบประมาณ 

(บาท) 

กลุม

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

10 สงเสริมการจัดการเรียนรูของโรงเรียนเอกชนสูวิถีชีวิตใหม                     

New Normal 
 

200,000 เอกชน  

11 ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน 
 

23,500  ลูกเสือฯ  

12 นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำป 2565 
 

10,000  ลูกเสือฯ  

13 นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำป 2565 10,000  ลูกเสือฯ  

 

14 สงเสริมการจัดงานวันคลายวนัสถาปนายวุกาชาดไทย ประจำป 2565 
 

40,000  ลูกเสือฯ  

15 หมูยุวกาชาดตนแบบ 
 

7,000  ลูกเสือฯ  

16 การพัฒนาสมรรถนะยุวกาชาด ดีเดน โลพระราชทานฯ 
 

2,000  ลูกเสือฯ  

17 โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 
 

9,000  ลูกเสือฯ  

18 ยกยองผูมีผลงานดีเดนตอการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

9,600  ลูกเสือฯ  

19 สงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสงเสริม 

ความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา จังหวัดภูเก็ต 
 

30,000  ลูกเสือฯ  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง     (จำนวน 3 โครงการ  งบประมาณ 55,000 บาท) 
 

 

1 ขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ี เพ่ือปองกันและแกไขปญหา 

ยาเสพติดในสถานศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

21,000  พัฒนฯ  

2 สงเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียน 

และนักศึกษาจังหวัดภูเก็ต  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

19,000  ลูกเสือฯ  

3 ขั บ เค ลื่ อ น ก า ร ด ำ เนิ น ง า น ส ว น พ ฤ ก ษ ศ า ส ต ร โ ร ง เรี ย น                                

ในโครงการอนุรักษ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ            

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระดับพ้ืนท่ี 
 

 

15,000  ลูกเสอืฯ  
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ท่ี โครงการ  งบประมาณ 

(บาท) 

กลุม

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การสรางความสามารถในการแขงขัน 
 

 

1 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570) 55,300 นโยบาย

และแผน 

ยุทธฯ รอง 

2 Innovation For Thai Education( IFTE) นวัตกรรมการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

86,000  นิเทศฯ ยุทธฯ รอง 

3 สงเสริมการจัดการเรียนรูของโรงเรียนเอกชนสูวิถีชีวิตใหม                     

New Normal 
 

 

200,000 เอกชน ยุทธฯ รอง 

4 การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูผูเรียนในศตวรรษท่ี 21                           

โดยรูปแบบการเทียบโอนความรูจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ                    

สูการเรียนในโรงเรียนในระบบ 
 

38,500  เอกชน  ยุทธฯ รอง 

 

  

     

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

 

1 ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดภเูก็ต                          

โดยผานกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
 

90,900 นิเทศฯ ยุทธฯ รอง 

2 การสงเสริมการบริหารขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

ปการศึกษา 2565 
 

15,750  นโยบาย

และแผน 

ยุทธฯ รอง 

3 สงเสริมและพัฒนาระบบฐานขอมูลดานลูกเสือ ยุวกาชาดและ                

กิจการนักเรียน ประจำป 2565 
 

11,500  ลูกเสือฯ ยุทธฯ รอง 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 

 

1 ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน 
 

23,500  ลูกเสือฯ ยุทธฯ รอง 

2 ขับเคลื่อนการดำเนนิงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน                                

ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ            

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระดับพ้ืนท่ี 
 

 

15,000  ลูกเสอืฯ ยุทธฯ รอง 
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ท่ี โครงการ  งบประมาณ 

(บาท) 

กลุม

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 

(จำนวน 5 โครงการ  รวมงบประมาณ 207,640 บาท) 
 

1 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 109,890  นโยบาย

และแผน 

 

2 การสงเสริมการบริหารขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

ปการศึกษา 2565 
 

15,750  นโยบาย

และแผน 

 

3 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร 
 

60,000  นิเทศฯ  

4 จัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ                           

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประจำป งปม พ.ศ. 2565 
 

10,500  นิเทศฯ  

5 สงเสริมและพัฒนาระบบฐานขอมูลดานลูกเสือ ยุวกาชาดและ                

กิจการนักเรียน ประจำป 2565 
 

11,500  ลูกเสือฯ  
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ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศธจ.ภูเก็ต 

 
ท่ี                                  ระยะเวลา 

   ชื่อโครงการ 

ตค. 

64 

พย. 

64 

ธค. 

64 

มค. 

65 

กพ. 

65 

มีค. 

65 

เมย. 

65 

พค. 

65 

มิย. 

65 

กค. 

65 

สค. 

65 

กย. 

65 

ยุทธศาสตท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

1 พัฒนาบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดภเูก็ต             

2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภเูก็ต 

 (พ.ศ.2566-2570) 
            

3 สรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดตีามรอย 

พระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบตัิ 
            

4 ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา จ.ภูเก็ต โดย

ผานกลไกของ กศจ. 

            

5 Innovation For Thai Education( IFTE) นวัตกรรม 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
            

6 สงเสริมเวทแีละประชาคมเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร

ตอเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษา 

            

7 ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ในระดับพ้ืนที ่

            

8 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาสังกัดเอกชน 

            

9 สงเสริมศักยภาพการเรยีนรูผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

โดยรูปแบบการเทียบโอนความรูจากโรงเรียนเอกชน 

นอกระบบ สูการเรยีนในโรงเรียนในระบบ 

            

10 สงเสริมการจดัการเรียนรูของโรงเรยีนเอกชน            

สูวิถีชีวิตใหม New Normal 

            

11  ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน             

12 นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 

ประจำป 2565 

            

13 นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

ประจำป 2565 
            

14 สงเสรมิการจดังานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย             

15 หมูยุวกาชาดตนแบบ             

16 พัฒนาสมรรถนะยุวกาชาด ดีเดน โลพระราชทานฯ             

17 โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ             

18 ยกยองผูมีผลงานดีเดนตอการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
            

19 สงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ

สงเสริมความประพฤต ินักเรียนและนักศึกษา 

จังหวัดภเูก็ต 
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ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศธจ.ภูเก็ต (ตอ) 

 
ท่ี                                  ระยะเวลา 

   ชื่อโครงการ 

ตค. 

64 

พย. 

64 

ธค. 

64 

มค. 

65 

กพ. 

65 

มีค. 

65 

เมย. 

65 

พค. 

65 

มิย. 

65 

กค. 

65 

สค. 

65 

กย. 

65 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

1 ขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบตัิในพ้ืนที่ เพ่ือปองกัน

และแกไขปญหายาเสพตดิในสถานศึกษา 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

            

2 สงเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา จังหวัดภูเก็ต ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565  

            

3 ขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีนใน

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก

พระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในระดับพ้ืนที ่  

            

ยุทธศาสตรที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 
1 จัดทำแผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565              

2 สงเสริมการบริหารขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 

จังหวัดภเูก็ต ปการศึกษา 2565 

            

3 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและ

ยุทธศาสตร 

            

4 จัดทำตัวชี้วดัตามคำรบัรองการปฏบิตัริาชการของ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวดัภเูก็ต ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565  

            

5 สงเสริมและพัฒนาระบบฐานขอมูลดานลูกเสือ 

ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำป 2565 
            

 

 

หมายเหตุ   

ยทุธศาสตร์ รองฯ ยทุธศาสตร์ท่ี 3 , 4 และ 5  ไม่ปรากฏอยูใ่นปฏิทินการดาํเนินงาน เน่ืองจากปรากฎในยทุธศาสตร์หลกัแลว้ 

 



 
 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดภูเก็ต 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 

 

 

 

วัตถุประสงค 

โครงการ 
กิจกรรม /งบประมาณ กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 

ดัชนีชี้วัด

ความสำเร็จ 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สอดคลองยุทธฯ 

ศธจ./ 

ศธภ6 

สป. 

1. เพ่ิมความรูความเขาใจ ความคิด 

ความสัมพันธในการทำงาน และการทำงาน

เปนทีม รวมคิด รวมทำ   

2. ชวยกระตุนใหเกิดการเรียนรูรวมกัน 

รวมท้ังแลกเปล่ียนประสบการณ มุมมอง

ความคิดเห็นตาง  ๆรวมกันในสถานการณ  

3. ทำใหไดเห็นถึงเทคนิควิธีการ 

ในการนำมาปรับใชหรือแกไขปญหา     

อันท่ีกอใหเกิดประโยชนในการทำงาน  

4. เปนการเปดมุมมองเปดประสบการณ

ใหกับบุคลากรและนำประสบการณท่ีไดมา

ใชในการทำงาน  

5. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร มีความ

กระตือรือรนในการศึกษาคนหาความรู    

มีความคิด เชิงระบบมีความสามารถรับรู 

เรียนรูและนำไปใช กาวทันการ

เปล่ียนแปลง   

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ  

2. แลกเปล่ียนเรียนรู 

ศึกษาดูงาน 

 

งปม. 40,400 บาท 

สำนักงาน

ศึกษาธิการ 

จังหวัดภูเก็ต และ

หนวยงาน

ทางการศึกษา ,

นักเรียน 

นักศึกษา และ

ประชาชนท่ัวไป 

1 ต.ค. 64 

ถึง 

  1 ก.ย. 65 

ผลผลิต (Output)    

กิจกรรมท่ี 1 บุคลากร                  

สนง.ศธจ.ภูเก็ต รวมอบรม     

เชิงปฏิบัติการ  29 คน 

 (ไมนอยกวารอยละ 85) 

กิจกรรมท่ี 2 บุคลากร สนง.ศธจ.

ภูเก็ต  14คน (กลุมละ 2 คน)  

(ไมนอยกวารอยละ 85)  

ผลลัพธ (outcome)   

1.บุคลากรมีทัศนคติท่ีดี และ    

มีความรักองคกร สงผลใหงาน

ประสบความสำเร็จ มีคุณภาพ   

2.บุคลากรทำงานเปนทีม                  

มีความสามัคคี เอื้ออาทร                  

ตอกัน มีปฏิสัมพันธและ 

ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ทำใหงาน             

มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ   

บุคลากรมี              

ความรัก สามัคคี 

รวมขับเคล่ือน

ภารกิจงาน    

ของสำนักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัดภูเก็ต 

บรรลุตาม

เปาหมาย 

1 บุคลากรไดเพ่ิมพูนความรู  

ในระเบียบแนวปฏิบัติงานท่ี

เกี่ยวของและนำความรูท่ีไดรับ

มาใชในการปรับปรุงพัฒนา

งานในหนาท่ีและการทำงาน  

ใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

2 บุคลากรปฏิบัติงานไดเต็ม

ตามศักยภาพ โดยยึดม่ันใน

ระเบียบวินัย จรรยาบรรณ

อยางมีมาตรฐานวิชาชีพและ

ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

และวิสัยทัศนองคกร  

3 บุคลากร มีความรู                 

ความเขาใจ มีความพึงพอใจ 

เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ

หนาท่ีราชการตอไป    

1 3 
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2. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570) 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 

วัตถุประสงค 

โครงการ 
กิจกรรม/ประมาณ กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

 

เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สอดคลองยุทธฯ 

ศธจ./

ศธภ6 
สป. 

1. เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

จังหวัด ฉบับทบทวน ประจำป 

งปม. พ.ศ. 2565 ใหสอดคลองกับ

สภาพท่ีเปนจริงและสถานการณ 

ดานการศึกษาของจังหวัดในชวงป 

งปม. พ.ศ. 2564-2565 กำหนด

ทิศทางดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ.2565 และเปนขอมูลประกอบ 

การตัดสินใจการวางแผนในป 

ตอๆ ไป  

2.เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

จังหวัด พ.ศ.2566-2570  ท่ีมีการ

กำหนดทิศทางเปาหมายระยะ 

เวลาท่ีชัดเจน มีความสอดคลอง

ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท และ 

ระเบียบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ    

3. เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชขการ 

ประจำป งปม. พ.ศ. 2566   

(คำของบประมาณ)   

1.ประชุมทบทวน

แผนพัฒนาการศึกษาป 

งปม.พ.ศ. 2565 และ 

ประชุมจัดทำ

แผนพัฒนาการศึกษา  

ป 2566 - 2570 

2.ประชุมคณะ 

อนุกรรมการเกี่ยวกับ

การบริหารเชิง

ยุทธศาสตร พิจารณา

รางกรอบแผนพัฒฯ 

ฉบับทบทวน ป 2565 

และ แผนฯ ป 2566 - 

2570 

 

1. หนวยงาน

การศึกษาในจังหวัด  

2. ผูเรียนทุกชวงวัย

ในจังหวัด  

3. สถานศึกษาทุก

ระดับทุกประเภทใน

จังหวัด  

4. หัวหนา

หนวยงาน/

ผูบริหาร/บุคลากร 

ท่ีเกี่ยวของดานการ

วางแผน/ตัวแทน

ผูปกครอง/ตัวแทน

ครูผูสอน/ตัวแทน

นักเรียน /ตัวแทน

องคกรเอกชน   

1 ต.ค. 64 

ถึง  

31 ก.ค. 65 

ผลผลิต (Output)    

1. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

ฉบับทบทวนปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 จำนวน  1 ฉบับ  

2. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

ภูเก็ต  พ.ศ. 2566-2570  

จำนวน  1 ฉบับ   

3. แผนปฏิบัติราชการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2566 (คำขอ

งบประมาณ) จำนวน  1 ฉบับ  

ผลลัพธ (outcome)   

1. สำนักงาน ศธจ.ภูเก็ต                  

นำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

ฉบับทบทวนป งปม.พ.ศ.2565 

เปนกรอบแนวทางในการ

ขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติลงสู

การปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี และ

เปนขอมูลฐานในการจัดทำคำ

ของบประมาณประจำป  

เชิงปริมาณ  

1. จำนวนแผนพัฒนา

การศึกษาจังหวัด ฉบับ

ทบทวน ป งปม.  พ.ศ. 2565 

 (จำนวน 1 ฉบับ)  

2. จำนวนแผนพัฒนา

การศึกษาจังหวัดภูเก็ต              

พ.ศ. 2566-2570                        

จำนวน 1 ฉบับ   

3. จำนวนแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำป งปม. พ.ศ. 2566 

(คำของบประมาณ)  1 ฉบับ  

เชิงคุณภาพ  

1. สำนักงาน ศธจ.ภูเก็ต               

มีแผน พัฒนาการศึกษา

จังหวัด  ฉบับทบทวนป งปม. 

พ.ศ. 2565 ท่ีสอดคลองกับ

เปาหมายทุกระดับ เปนกรอบ

แนวทางในการขับเคล่ือน 

1. ประชากรวัยเรียนใน

พ้ืนท่ีทุกจังหวัดไดรับ

การพัฒนาศักยภาพ

อยางเทาเทียม เปนคนดี 

คนเกง คุณภาพ 

มีทักษะท่ีจำเปนสำหรับ

วิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

เขาถึงการศึกษาท่ีมี

คุณภาพอยางเทาเทียม

และเรียนรูตลอดชีวิต  

2 . หนวยงานและสถาน 

ศึกษาในจังหวัดทุก

จังหวัด 

มีสภาพแวดลอมท่ีเอื้อ

และสนับสนุนตอการ

พัฒนาการศึกษาของ

ประชาชนไดเขาถึง

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

1 3 
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 2. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570)  ตอ 

  

 

 

 

 

วัตถุประสงค 

โครงการ 

กิจกรรม /

ประมาณ 
กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

 

เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

สอดคลองยุทธฯ 

ศธจ./

ศธภ6 
สป. 

 3. นำรางกรอบ

แผนพัฒนาฯ  

ตามขอ 1 และ 2 

ประชุม กศจ.เพ่ือ

พิจารณาเห็นชอบ 

และ 

ประชาสัมพันธ

แจง 

 

งปม. 55,300 บาท 

  2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ภูเก็ตมีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

พ.ศ. 2566-2570  เปนกรอบ

แนวทางในการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท    

ลงสูการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพประชากร

จังหวัดภูเก็ตใหมีทักษะ สมรรถนะ

และมีความพรอมทักษะท่ีจำเปนใน

ศตวรรษท่ี 21 

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ภูเก็ตมีแผนปฏิบัติการประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2566-2570      

ในการจัดต้ังงบประมาณ  

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ภูเก็ต มีแผนพัฒนาการศึกษา

จังหวัด พ.ศ. 2566-2570         

เปนกรอบแนวทางในการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท   

ลงสูการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพประชากร

จังหวัดในดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

สามารถนำสูการปฏิบัติไดจริง  

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ภูเก็ต จัดทำคำของบประมาณ

เปนไปตามกรอบแนวทางของแผน 

ปฏิบัติการ ประจำป งปม. พ.ศ. 

2566-2570 
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3. โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 

วัตถุประสงค 

โครงการ 

กิจกรรม / 

ระยะเวลาดำเนินงาน/ 

ประมาณ 

กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินการ เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สอดคลองยุทธฯ 

ศธจ./

ศธภ6 
สป. 

1.เพ่ือสงเสริมใหผูเรียน

ไดศึกษาเรียนรู 

พระราชกรณียกิจของ

บูรพกษัตริยไทย และ

พระมหาธิคุณท่ีมีตอ

ประชาชนคนไทย และ

ชาวจังหวัดภูเก็ต  

2.เพ่ือสงเสริมใหผูเรียน 

มีเจตคติท่ีดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย และ

บานเมือง มีโอกาสทำ

หนาท่ีเปนพลเมืองดี 

มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง

และมีคุณธรรม  

3.เพ่ือสงเสริมใหผูเรียน 

ไดเรียนรูถึงนวัตวิถีของ

ทองถิ่น และชุมชนมี

จิตสำนึกรัก และภูมิใจ

ในทองถิ่นชุมชนเมือง

ภูเก็ต 

1.ขั้นคนหาองคความรูท่ีสงเสริมการสราง

จิตสำนึก/นวัตวิถี/ความภูมิใจของ ทองถิ่น 

(Knowledge Search Step) 

2.ขั้นสรุป และสังเคราะหองคความรู 

(Summary and synthesis of 

knowledge Step) 

3.ขั้นจัดทำส่ือเพ่ือการเรียนรู (Preparation 

of media for Learning) ประกอบดวย  

3.1 จัดทำส่ือวิดีทัศน (online ofline)  

3.2 จัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู  

3.3 จัดทำเอกสารคูมือประกอบการเรียนรู 

4.ขั้นการเรียนรู (Learning Step )  

4.1) การสรางความรูความเขาใจ 

ในชุดความรู การใชส่ือ และเอกสาร

ประกอบการเรียนรู จัดประชุมครู  

หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษา เพ่ือนำเสนอ

ชุดความรู วิธีการใชการใชส่ือ และเอกสาร

ประกอบการเรียนรู   เพ่ือการถายทอดแก

นักเรียน/ นักศึกษา 

สถานศึกษา 

ในระบบและ

นอกระบบ 

จำนวน ๒๒ แหง  

1 ม.ค. 65 

ถึง  

1 ก.ย. 65 

 

ผลผลิต (Output)    

1.รอยละ 80 ของผูเรียน 

มีจิตสำนึกรัก และภูมิใจ 

ในทองถิ่น และชุมชนของ

ตนเอง 

2. รอยละ 80 ของผูเรียน

มีความรูความเขาใจท่ี

ถูกตอง และมีเจตคติท่ีดี

ตอสถาบัน

พระมหากษัตริย   

ผลลัพธ (outcome)   

1. สถานศึกษาในจังหวัด

ภูเก็ตมีชุดความรูในการ 

จัดการศึกษาเพ่ือสงเสริม

เจตคติท่ีดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย บานเมือง 

และนวัตวิถีชุมชน  

2. ชุมชนมีชุดความรู และ

แหลงเรียนรู เพ่ือการพัฒนา  

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  

ระยะท่ี 1 นักเรียนนักศึกษา

สถานศึกษา ในระบบ และ 

นอกระบบ จำนวน 16 แหง 

นักเรียนนักศึกษา ในระบบ 

และนอกระบบ  

จำนวน 240 คน 

 ระยะท่ี 2 สถานศึกษาในระบบ

และนอกระบบในพ้ืนท่ีจังหวัด

ภูเก็ต จำนวน115 แหง     

แหลงเรียนตามอัธยาศัย 

จำนวน 5 แหง 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   

ระยะท่ี 1 นักเรียนนักศึกษาใน

ระบบ และนอกระบบ มีความรู 

เกิดจิต สำนึกรัก มีความภูมิใจ 

ในทองถิ่น ชุมชนของตนเอง 

และมีเจตคติท่ีดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

 

1. ผูเรียนไดศึกษาชุดความรู

ท่ีมาจากทุนทางปญญาของ

ชุมชนเมืองภูเก็ต ในพระราช

กรณียกิจของบูรพกษัตริยไทย  

และพระมหากรุณาธิคุณท่ีมี

ตอประชาชนคนไทย และ

ชาวจังหวัดภูเก็ต  

2. ผูเรียนไดรับสงเสริมให

เกิดความรู ความเขาใจ และ

มีเจตคติท่ีดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย และ

บานเมืองท่ีเพ่ิมขึ้น อันจะ

เปนการสรางพลเมืองท่ีดี  

ท่ีมีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง และ

มีคุณธรรม ตอไป 

 3. ผูเรียนเกิดจิตสำนึกรัก 

และภูมิใจในทองถิ่นภูเก็ต

เพ่ิมขึ้น มีองคความรูท่ีเปน

ทุนในการพัฒนาตนเองหรือ 
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3. โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ (ตอ) 

 

วัตถุประสงค 

โครงการ 

กิจกรรม / 

ระยะเวลาดำเนินงาน/ 

ประมาณ 

กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินการ เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

สอดคลองยุทธฯ 

ศธจ./

ศธภ6 
สป. 

 4.2 การเรียนรูชุดความรู “เรื่องเลาของบานเรากับ

ในหลวง” ความผูกพันท่ีมีมายาวนาน และ      

ความประทับใจท่ีไมเคยลืมเลือน 

5.ข้ันสะทอนกลับ และประเมินผลการเรยีนรู  

5.1 เครื่องมือวัดเชิงปริมาณ ใชแบบวัดความรู   

ความเขาใจ หลักการเรียนชุดความรู “เรื่องเลาของ

บานเรากับในหลวง” ความผูกพันท่ีมีมายาวนาน 

และความประทับใจท่ีไมเคยลืมเลอืน  

5.2 เครื่องมือวัดเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณกลุม 

(Group Interview) ประกอบดวย ตัวแทนกลุม

ผูเรยีนในระบบ ตัวแทนกลุมผูการเรียนการศึกษา

นอกระบบ ตัวแทนกลุมผูการเรยีนรูตามอัธยาศัย 

6.การสรุปโครงการระยะท่ี 1 (Summary of 

Phase 1 Project)  

6.1 รูปเลม  

6.2 รายงานผลตอผูบังคับบัญชา 

  ชุมชนในรูปแบบน

วัตวิถีชุมชน 

ระยะท่ี 2 นักเรียนนักศึกษา

ในระบบและนอกระบบ      

มีความรู เกิดจิตสำนึกรัก    

มีความภูมิใจในทองถิ่น 

ชุมชนของตนเอง และมี     

เจตคติท่ีดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย ผูเรียนตาม

อัธยาศัยมีแหลงเรียนรูและ

สื่อการเรียนท่ีสงเสรมิ

ความเขาใจจิตสำนึกรัก    

มีความภมูิใจในทองถ่ินของ

ตนเองและมเีจตคติท่ีดีตอ

สถาบันพระมหากษัตรย 

ตอยอดเพ่ือ

สรางนวัตวิถี 

ในทองถิ่น

ของตนเอง 

ในอนาคต 
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3. โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ (ตอ) 

 

วัตถุประสงค 

โครงการ 
กิจกรรม /ประมาณ กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ  
เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

สอดคลองยุทธฯ 

ศธจ./

ศธภ6 
สป. 

 7.สถานศึกษา ในระบบ และนอกระบบ ในพ้ืนท่ี 

จ.ภูเก็ต 115 แหง นำชุดความรู “เรื่องเลาของ

บานเรากับในหลวง”ความผูกพันท่ีมีมายาวนาน 

ความประทับใจท่ีไมลมืเลือน ไปจดัการศึกษา 

7.1 จัดกระบวนการเรียนรูแกนักเรียนในระบบ 

กลุมสาระ สังคมฯ ศาสนาและวัฒนธรรม  

7.2 จัดกระบวนการเรียนรูแกนักศึกษา นอกระบบ 

กลุมสาระการพัฒนาสังคม 

8.เผยแพรทางแหลงเรียนตามอัธยาศัย 5 แหง  

   -จัดกระบวนการเรียนรูตามอัธยาศัยในหองสมุด

ประชาชน 

9.ข้ันสรุป และรายงานผลโครงการ (Summary 

of Project Step)  

9.1 รูปเลม  

9.2 รายงานผลตอผูบังคับบัญชา  

9.3 เผยแพรผลของโครงการ (ITA) 
 

งปม.275,425 บาท 
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4. โครงการ ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสทิธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผานกลไก กศจ. 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 

วัตถุประสงค 

โครงการ 

กิจกรรม / 

ระยะเวลาดำเนินงาน/

ประมาณ 

กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินการ เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

สอดคลองยุทธฯ 

ศธจ./

ศธภ6 
สป. 

1.เพ่ือจัดทำแนวทางการ       

ยก ระดับคุณภาพการศึกษา  

โดยผานกลไก กศจ.ภูเก็ต  

2.เพ่ือสงเสริมสนับสนุนให

สถานศึกษาจัดการเรียนรูแบบ

เชิงรุกท่ีเนนพัฒนาผูเรียนใหมี

ทักษะการเรียนรูและทักษะ 

ท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

3.เพ่ือกำหนดกรอบการประเมิน 

ผลการปฏิบัติงานและตัวช้ีวัด

รวมของหนวยงานทางการศึกษา 

ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ของจังหวัดภูเก็ต 

4.เพ่ือนิเทศ กำกับ ติดตาม    

ใหสถานศึกษานำแนวทางการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

โดยผานกลไก กศจ.ภูเก็ตไปสู

การปฏิบัติ 

1.ประชุมผูมีสวนเกี่ยวของ 

เพ่ือกำหนดแนวทางการ

ยกระดับคุณภาพ 

การศึกษาและกรอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติ 

งานและตัวช้ีวัดรวมฯ 

2.ประชุมวางแผนกำกับ 

ติดตาม การนำแนวทางฯ 

และตัวชี้วัดรวมไปสูการ

ปฏิบัติ 

3.ดำเนินการกำกับ 

ติดตาม ฯ ระยะท่ี 1 

4.ดำเนินการกำกับ 

ติดตาม ระยะท่ี 2 

5.ประชุมสะทอนผล

และสรุป รายงานผล 

 

งปม. 90,900 บาท 

สถานศึกษา 

ครูผูสอน และ

นักเรียน 

1 ต.ค. 64 

ถึง 

 1 ก.ย. 65 

 

ผลผลิต (Output)    

1.มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

โดยผานกลไก กศจ.ภูเก็ต  

2.สถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรูแบบ   

เชิงรุกท่ีเนนพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรู 

และทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

3.มีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ งานและ

ตัวช้ีวัดรวมของหนวยงานทางการศึกษาใน

สังกัดกระทรวง ศึกษาธิการของจังหวัดภูเก็ต 

4.มีแผนการนิเทศ กำกับ ติดตามการนำ                

แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา     

โดยผานกลไก กศจ.ภูเก็ต ไปสูการปฏิบัติของ

สถานศึกษา 

ผลลัพธ (outcome)   

1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใน

สถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ตสูงขึ้น  

2.ผูเรียนรับการพัฒนาใหมีทักษะการเรียนรู

และทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

3.มีการทำงานเชิงบูรณาการแบบมีสวนรวม

ของผูเกี่ยวของการการจัดการศึกษา 

1.รอยละของผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนท่ีผานเกณฑ

รอยละ 50 ขึ้นไป 

2.จำนวนกิจกรรมโครงการ 

ท่ีเปนแบบอยางในการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

3.รอยละของหนวยงาน

ทางการศึกษาท่ีนำแนว

ทางการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาไปสูการปฏิบัติ 

4.รอยละของนักเรียน

กลุมเปาหมายท่ีผานเกณฑ

การประเมินการมีทักษะ

การเรียนรูและทักษะ 

ท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

5.จำนวนครั้งในการนิเทศ 

กำกับ ติดตามใหสถาน 

ศึกษานำแนวทางการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

โดยผานกลไก กศจ.ภูเก็ต

ไปสูการปฏิบัติ 

1. มีการทำงาน

เชิงบูรณาการ

ระหวางหนวยงาน 

ทางการศึกษาใน

จังหวัด  

2. สถานศึกษา 

ในจังหวัดภูเก็ตมี

ความตระหนัก 

ในการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 

1 3 
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5. โครงการ Innovation For Thai Education( IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

วัตถุประสงค 

โครงการ 
กิจกรรม /ประมาณ กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สอดคลองยุทธฯ 

ศธจ./

ศธภ.6 

สป. 

 

1.เพ่ือสงเสริม สนับสนุน 

พัฒนา นวัตกรรมการ

บริหารจัดการ การจัด 

การเรียนรู และการนิเทศ 

การศึกษา รวมท้ังยก 

ระดับคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาอยางบูรณา

การรวมกันของหนวย 

งานท่ีเกี่ยวของ 

2.เพ่ือพัฒนาศูนยกลาง

ขอมูลสนเทศทางการ 

ศึกษาอยางบูรณาการ 

ดานนวัตกรรม และการ

วิจัยทางการศึกษาใน

ระดับจังหวัด  

3. เพ่ือสรางเครือขาย

ความรวมมือในการ

พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  

 

1.วิเคราะห สภาพ

ปจจุบันปญหาดาน

คุณภาพการจัด

การศึกษาระดับจังหวัด 

2.พัฒนา ผูบริหาร คร ู

ผูสอน เพ่ือใหเกิดการ

พัฒนานวัตกรรมดาน

การบริหาร นวัตกรรม

ดานการจัดการเรียนรู 

และนวัตกรรมดานการ

นิเทศการศึกษา /

จัดสรรงบประมาณ

สนับสนุน 

3.ครูผูสอนนำแผนการ

จัดการเรียนรูท่ีไดมา

ปรับปรุงแกไข และ

นำเสนอผูเชียวชาญกอน

ไปสอนจริงในชั้นเรียน 

 

1. โรงเรียนท่ีรวม

โครงการ จำนวน 12 โรง  

2. ผูบริหาร ครูผูสอน 

และบุคลากรของ

โรงเรียน 72 คน  

3. ผูเรียนทุกคนใน

ระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา

ตอนตนของโรงเรียนท่ี

รวมโครงการ 

4. ศึกษานิเทศก/

คณะทำงาน  

จำนวน 10 คน 

1 ต.ค. 64 

ถึง  

1 ก.ย. 65 

 

ผลผลิต (Output)    

1.จังหวัดและโรงเรียนท่ีรวม

โครงการมีรูปแบบ/แนวทางการ

พัฒนานักเรียน หรือแนวทางการ

พัฒนานวัตกรรมการบริหาร 

การจัดการเรียนรู และการนิเทศ

การศึกษา รวมท้ังการยกระดับ

คุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษา 

2.จังหวัดมีศูนยกลางขอมูล

สารสนเทศทางการศึกษา 

นวัตกรรม และการวิจัยทาง

การศึกษาในระดับจังหวัด 

3.จังหวัดมีเครือขายความรวมมือ

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. ครูผูสอนของโรงเรียนท่ีรวม

โครงการไดรับการพัฒนาการ

ออกแบบหนวยการเรียนรูแบบ 

Active Learning เนนพัฒนา

ผูเรียนใหเกิดทักษะในศตวรรษท่ี 

21 โดยใชโครงงานเปนฐาน 

เชิงปริมาณ  

1.มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนา

หรือแนวทางพัฒนานวัตกรรม

การบริหารจัดการเรียนรู และ

นิเทศการศึกษายกระดับคุณภาพ

ประสิทธิผลประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาของจังหวัด  

2.รอยละของ ร.ร.ท่ีมีรูปแบบ/

แนวทางพัฒนานักเรียน หรือ

แนวทางพัฒนานวัตกรรมการ

บริหาร จัดการเรียนรู และนิเทศ

การศึกษา และยกระดับคุณภาพ

และประสิทธิภาพจัดการศึกษา  

3.จังหวัดมีศูนยกลางขอมูล

สารสนเทศการศึกษานวัตกรรม

และการวิจัยทางการศึกษาใน

ระดับจังหวัด ท่ีมีความ

ครอบคลุม ชัดเจน เปนปจจุบัน 

สามารถนำไปใชในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

1..เกิดความรวมงานของ

หนวยงานทางการศึกษา

ของจังหวัดในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของ

จังหวัด 

 2. โรงเรียนมีความ

เขมแข็งในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  

3. ครูผูสอนมีความ

ตระหนักและเห็น

ความสำคัญของการ

พัฒนาวิชาชีพครู 

4. ผูเรียนมีทัศนคติท่ีตอ

การจัดการเรียนรูแบบ 

Active Learning โดยใช

โครงงานเปนฐาน 

5. นักเรียนเปนผูท่ี

สามารถดำรงตนอยางเปน

สุขโดยใชทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21  

1 3 
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5. โครงการ Innovation For Thai Education( IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตอ) 

 

วัตถุประสงค 

โครงการ 
กิจกรรม /ประมาณ กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

ผลท่ีคาดวา

จะไดรับ 

สอดคลองยุทธฯ 

ศธจ./

ศธภ.6 

สป. 

 

4.เพ่ือพัฒนาครูผูสอนให

ออกแบบหนวยการเรียนรู

แบบ Active Learning 

โดยใชโครงงานเปนฐานเพ่ือ

พัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

4.Open Class และ 

lesson study การ

นิเทศ ติดตามและ

สะทอนผลการสังเกต

ชั้นเรียนผานกระบวน 

การศึกษาชั้นเรียน

และและการ PLC 

5.การประกวด

นวัตกรรม ระดับ

จังหวัด ระดับภาค 

และระดับประเทศ 

6.สรุปและเขียน

รายงานโครงการ 

 

งปม.86,000 บาท 

   ผลลัพธ (outcome)   

1.จังหวัดและโรงเรียนท่ีรวม

โครงการมีรูปแบบ/แนวทางการ

พัฒนานักเรียน หรือแนวทางการ

พัฒนานวัตกรรมการบริหาร การ

จัดการเรียนรู และการนิเทศ

การศึกษาท่ีเหมาะสมกบับริบทของ

ตนเองและใชไดจริงในระดับพ้ืนท่ี  

2.ขอมูลสารสนเทศการการศึกษา 

นวัตกรรม และการวิจัยทาง

การศึกษาในระดับจังหวัด มีความ

ครอบคลุม ชัดเจน เปนปจจุบัน 

สามารถนำไปใชในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3.จังหวัดสามารถสรางเครือขาย

ความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

4.นักเรียนในโรงเรียนกลุมเปาหมาย 

ไดรับการพัฒนาใหเกิดทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 

4.จังหวัดมีเครือขายความรวมมือในการ 

บูรณาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตามบริบทของพ้ืนท่ี  

5. รอยละของโรงเรียนท่ีรวมโครงการมี

หนวยการเรียนรูแบบ Active Learning 

เนนพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะในศตวรรษ

ท่ี 21 โดยใชโครงงานเปนฐาน  

6. รอยละของนักเรียนในโรงเรียนท่ีรวม

โครงการท่ีไดรับการพัฒนาใหเกิดทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21  

เชิงคุณภาพ 

1. มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาท่ีมี

ความถูกตอง ครอบคลุม ชัดเจน และเปน

ปจจุบัน  

2. ผูเรียนในโรงเรียนท่ีรวมโครงการไดรับ

การพัฒนาใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

และประยุกตใชในชีวิตประจำวันได  

3. ครูผูสอนสามารถออกแบบหนวยการ

เรียนรูแบบ Active Learning เนน

พัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะในศตวรรษท่ี 

21 โดยใชโครงงานเปนฐานได  
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6.โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขัน้พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

วัตถุประสงค 

โครงการ 
กิจกรรม /ประมาณ กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สอดคลองยุทธฯ 

ศธจ./

ศธภ.6 
สป.  

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมี

ความเช่ือมโยงการ                     

จัดการเรียนรูในระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

ท่ีสอดคลองกับบริบทของ

พ้ืนท่ีอยางบูรณาการ 

2. เพ่ือสงเสริมใหหนวยงาน

ในระดับพ้ืนท่ีรวมกันใน

การบูรณาการหลักสูตร

ตอเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษา

อยางยั่งยืน อันจะนำไปสู

การสงเสริมการมีอาชีพและ

การมีงานทำ 

 

1.ประชุมคณะกรรมการ 

วิทยากรเพ่ือกำหนด

หลักสูตร เน้ือหาสาระ 

จำนวน ๑๕ คน 

2.กิจกรรมหลักสูตร

ระยะส้ัน รายวิชาความรู

เกี่ยวกับอาหารและ

เครื่องด่ืม 

3.รายงานสรุปผล 

 

 

งปม.72,000 บาท 

นักเรียน : ครูผูสอน 

จำนวน 

25 : 10 คน 

1 ต.ค. 64  

ถึง  

1 ก.ย. 65 

 

ผลผลิต (Output)    

1.เพ่ือสงเสริมทางเลือกการศึกษา

ตอและเพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีพ 

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

ระยะส้ันเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะเกี่ยวกับ

ความรูเกี่ยวกับอาหารและเครื่องด่ืม 

2. ในจังหวัดมีรอยละของผูเรียน 

ตอสายอาชีพเพ่ิมขึ้น 

ผลลัพธ (outcome)   

1.หลักสูตรตอเน่ืองเชื่อมโยงการ 

ศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษาในระดับมีคุณภาพ

สามารถใชเทียบโอนหนวยกิต 

ในระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและ

มหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2. นักเรียนมีการเตรียมความพรอม

ในการเรียนหลักสูตรระยะส้ันเพ่ือ

เพ่ิมพูนทักษะความรูเกี่ยวกับอาชีพ 

เพ่ือเตรียมเขาสูโลกอาชีพของ

ธุรกิจบริการ 

สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดภูเก็ต มีหลักสูตร

ตอเน่ืองเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษาท่ีสอดคลอง

กับบริบทของจังหวัด 

อยางนอย 

จำนวน 1 หลักสูตร 

1.สงเสริมทางเลือก

การศึกษาตอใหกับนักเรียน 

นักศึกษา และเพ่ิมปริมาณ

ผูเรียนสายอาชีพ  

2.นักเรียน นักศึกษาได

เรียนในหลักสูตรระยะส้ัน

ในรายวิชาความรูเกี่ยวกับ

อาหารและเครื่องด่ืม  
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7. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ี 

           ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

วัตถุประสงค 

โครงการ 
กิจกรรม /ประมาณ กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สอดคลองยุทธฯ 

ศธจ./

ศธภ.6 

สป. 

 

1.เพ่ือสงเสริม สนับสนุนให

เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการ

ดูแลและพัฒนาดานการ              

จัดการศึกษาอยางมี

มาตรฐาน เหมาะสมและ

เต็มตามศักยภาพ ไดรับการ

พัฒนารางกาย จิตใจ วินัย 

อารมณสังคม สติปญญา 

และทักษะการเรียนท่ีสมวัย 

มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง

เขมแข็ง  

2.เพ่ือสงเสริม สนับสนุน

และพัฒนาสถานศึกษา/

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

และผูปฏิบัติงานดานการ   

จัดการศึกษาปฐมวัยใหมี

ความรู ความเขาใจและ 

 

1.ประชุมปฏิบัติการ

คณะทำงานขับเคล่ือน

การศึกษาปฐมวัยและ                 

การจัดทำขอมูลตามระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศการ

พัฒนาเด็กปฐมวัยตาม

มาตรฐานสถานพัฒนา                    

เด็กปฐมวัยแหงชาติ 

จำนวน 30 คน 1 วัน 

2.สรางการรับรูแก

ผูรับผิดชอบในการ                         

จัดประสบการณ                     

จำนวน 1 วัน 

จำนวน 50 คน 

ครูผูสอน 

ผูบริหาร ผูท่ีมี

สวนเกี่ยวของกับ

การจัดประสบ 

การณใหกับเด็ก

ปฐมวัยในจังหวัด

ภูเก็ตอยางนอย 

 80 คน (ตัวแทน 

ครูผูสอน 

ผูบริหาร ผูท่ีมี

สวนเกี่ยวของ) 

1 ต.ค. 64 

ถึง 

 1 ก.ย. 65 

ผลผลิต (Output)   

เปาหมายเชิงปริมาณ  

1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ป) 

ไดรับการการดูแล พัฒนา 

จัดประสบการณเรียนรู และ

จัดการศึกษาใหมีพัฒนาการ

สมวัยในทุกดาน  

2.สถานศึกษา/สถานพัฒนา

เด็กปฐมวัย ทุกแหงไดรับ

การสงเสริม สนับสนุนและ

พัฒนาใหมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ.2561 

3. ผูบริหาร ครูผูปกครอง 

ผูดูแลเด็ก ผูรับบริการและ  

ผูมีสวนเกี่ยวของ                           

ทุกภาคสวน  

1. เด็กปฐมวัย(อายุ 3-6ป) 

ทุกคนไดรับการดูแล พัฒนา 

จัดประสบการณเรียนรูและ

จัดการศึกษาใหมีพัฒนาการ

สมวัยในทุกดาน  

2.รอยละ80 ของสถานศึกษา 

/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

มีคุณภาพระดับผานเกณฑ

ขั้นตนตามมาตรฐานสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ

พ.ศ. 2561  

3.ผูบริหาร ครูผูปกครอง 

ผูดูแลเด็ก ผูรับบริการและ 

ผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน 

ไดรับการสงเสริมสนับสนุน

และพัฒนาใหมีความรู 

๑.เด็กปฐมวัย(อายุ ๓ – ๖ ป) 

ทุกคนไดรับการสงเสริม 

สนับสนุน และพัฒนาใหมี

พัฒนาการสมวัย มีพฤติกรรม

ทางสังคม และสุขภาพท่ีพึง

ประสงค มีความพรอมสำหรับ

การเรียนในระดับประถมศึกษา  

๒.ผูบริหาร/ครูผูสอนปฐมวัย 

พอแมผูปกครอง และผูมี

สวนเกี่ยวของ มีความรูความ

เขาใจ เกิดความตระหนัก 

เล็งเห็นความสำคัญของการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย และ                  

มีบทบาทในการสงเสริม 

สนับสนุนการดูแล พัฒนา  
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7. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ี (ตอ) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 

วัตถุประสงค 

โครงการ 
กิจกรรม /ประมาณ กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สอดคลองยุทธฯ 

ศธจ./

ศธภ.6 

ศธจ./

ศธภ.6 

มีคุณภาพตามมาตรฐาน

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แหงชาติ พ.ศ. 2561                  

3.เพ่ือสงเสริมสนับสนุนและ

พัฒนาเครือขายขับเคล่ือน

การพัฒนาการจัดการศึกษา

ปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ี อยาง

บูรณาการทุกภาคสวนโดย

สอดคลองตามบริบทของ

พ้ืนท่ี 

4.เพ่ือพัฒนาครูผูสอนให

ออกแบบหนวยการเรียนรู

แบบ Active Learning 

โดยใชโครงงานเปนฐานเพ่ือ

พัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

 

3.การคัดเลือกหรือสรรหา

รูปแบบ/วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

จัดเวทีคัดเลือกผลงานท่ีเปน

เลิศ (Best Practices) ใน

การพัฒนาการจัดการศึกษา

ปฐมวัย ระดับจังหวัดเพ่ือ

ขยายผล/ตอยอด 

4.จัดทำเอกสารรายงาน

สรุปผลการดำเนินงานร

โครงการ ฯ 

 

งปม. 52,000 บาท 

  ไดรับการสงเสริม สนับสนุน

และพัฒนาใหมีความรู ความ

เขาใจ มีความตระหนักและเขา

มามีสวนรวมในการดูแล 

พัฒนา และจัดการศึกษาให

เด็กปฐมวัย อยางบูรณาการ 

ผลลัพธ (outcome)  

เปาหมายเชิงคุณภาพ  

1 เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ป) มี

พัฒนาการสมวัยในทุกดาน  

2.สถานศึกษา/สถานพัฒนา

เด็กปฐมวัยมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2561 

ความเขาใจ มีความตระหนัก

และเขามามีสวนรวมในการ

ดูแล พัฒนาและจัด

การศึกษาใหเด็กปฐมวัย 

อยางบูรณาการ 

 

และการจัดการศึกษา

สำหรับเด็กปฐมวัยใน

ระดับพ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้น               

3. สถานศึกษา/สถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยไดรับ

การพัฒนาใหมีคุณภาพ

และความพรอมในการ

จัดการศึกษาตาม

มาตรฐานสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัยแหงชาติ

อยางตอเน่ือง  
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8. โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเอกชน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 

 

 

วัตถุประสงค 

โครงการ 
กิจกรรม /ประมาณ กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 

ดัชนีชี้วัด

ความสำเร็จ 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สอดคลองยุทธฯ 

ศธจ./

ศธภ.6 

สป. 

 

1 เพ่ือใหสถานศึกษา

ไดรับการนิเทศ ติดตาม 

ตรวจสอบจาก

คณะกรรมการตรวจ 

ติดตาม และศึกษานิเทศก

ผูรับผิดชอบอยางท่ัวถึง 

ตอเน่ืองเปนระบบและมี

คุณภาพ  

2 เพ่ือสงเสริม สนับสนุน 

และประเมินผลการจัด

การศึกษาทุกชวงวัยท่ีเทา

เทียมกันและการเรียนรู

ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ

  

 

1.จัดทำสำเนาเอกสาร

เครื่องมือการนิเทศ

สำหรับศึกษานิเทศก

ออกนิเทศ 

2.จัดทำเอกสาร 

รายงานสรุปเปนรูปเลม 

 

งปม.20,000 บาท 

สถานศึกษา

สังกัดเอกชน

ประเภทสามัญ

ศึกษา 

1 พ.ย. 64 

ถึง  

1 ก.ย. 65 

 

ผลผลิต (Output) 

เชิงปริมาณ ผลผลิต               

รอยละ 100 ความสำเร็จ

ของสถานศึกษาในการ

ดำเนินงาน ผลผลิต  

2.สถานศึกษาสามารถ

สงเสริมการจัดการเรียน

การสอนและพัฒนา

กระบวนการคิดอยาง    

เปนระบบผาน

ประสบการณตรงจาก

การปฏิบัติจริง 

ผลลัพธ (outcome)   

รอยละ 100 ของ

สถานศึกษาสังกัดเอกชน

ในจังหวัดภูเก็ตไดรับการ

นิเทศ อยางเปนระบบ

  

สถานศึกษาใน

สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด

ภูเก็ตไดรับการ

พัฒนาใหสามารถ

บริหารจัดการ 

ศึกษาไดอยางมี

คุณภาพอยางนอย

รอยละ ๘๕

  

ผลผลิต สถานศึกษาสังกัด

เอกชนมีการจัดการศึกษา

อยางเปนระบบ  

ผลลัพธ ครู ผูบริหาร

สถานศึกษาในสังกัดเอกชน

ของจังหวัดภูเก็ต สามารถ

พัฒนาการจัดการศึกษาให

ผูเรียนเปนคนดี เกงและ 

มีคุณภาพ  
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9. การสงเสริมศักยภาพการเรียนรูผูเรียนในศตวรรษท่ี 21  

โดยรูปแบบการเทียบโอนความรูจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ  สูการเรียนในโรงเรียนในระบบ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 

 

 

วัตถุประสงค 

โครงการ 
กิจกรรม/ประมาณ กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินการ  

เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 

ดัชนีชี้วัด

ความสำเร็จ 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สอดคลองยุทธฯ 

ศธจ./

ศธภ.6 

สป. 

 

1. เพ่ือสงเสริมการจัดทำ

หลักสูตรและรูปแบบการ

เรียนรูท่ีหลากหลายใหกับ

ผูเรียน  

2. เพ่ือสงเสริมศักยภาพ

ผูเรียนใหมีขีดความสามารถ

ในการแขงขันในระดับสากล 

3.เพ่ือสงเสริมมาตรฐาน

องคกรแหงการเรียนรู

เอกชนนอกระบบใหมี

มาตรฐานระดับสากล 

1.การแตงต้ัง

คณะทำงาน 

2.การขับเคล่ือนการ

ดำเนินการบูรณาการ 

การจัด การเรียนรู

การจัดทำขอตกลง

ระหวางกันการ

ประเมินโครงการ 

 

งปม.38,500 บาท 

โรงเรียนเอกชนนอก

ระบบและโรงเรียน

เอกชนในระบบ 

1 ธ.ค. 64 

ถึง  

1 ก.ย. 65 

ผลผลิต (Output)    

1. หลักสูตร/รูปแบบ การเรียนรูท่ีเสริมสราง

ศักยภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ

หลากหลาย มากกวา 3 หลักสูตร  

2. ผูเรียนมีขีดความสามารถเขาแขงขันใน

ระดับตางๆ อยางมีประสิทธิผล รอยละ 80 

ของผูเขารวมโครงการ 

 3. โรงเรียนเอกชนนอกระบบมีการบริหาร

จัดการเรียนรูไดระดับมาตรฐานสากล รอยละ 

100 ท่ีเขารวมโครงการ 

ผลลัพธ (outcome)   

1.นักเรียนมีขีดความสามารถแขงขันในระดับ

ตางๆไดอยางมีประสิทธิผล  

2.โรงเรียนตนแบบ/นำรองการจัดการเรียนรู 

รูปแบบบูรณาการในศตวรรษท่ี 21 

จำนวน โรงเรียน

ตนแบบ/นำรองการ

จัดการเรียนการ

สอนรูปแบบบูรณา

ในศตวรรษท่ี 21 

ผูเรียนมีทักษะการเรียนรู 

เหมาะสมสอดคลองกับ

มาตรฐานการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 
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10. สงเสริมการจัดการเรียนรูของโรงเรียนเอกชนสูวิถีชีวิตใหม  New  Normal 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 

 

 

วัตถุประสงค 

โครงการ 
กิจกรรม/ประมาณ 

กลุม 

เปาหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินการ  

เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 

ดัชนีชี้วัด

ความสำเร็จ 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สอดคลองยุทธฯ 

ศธจ./

ศธภ.6 

สป. 

 

1. เพ่ือใหผูบริหารครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ร.ร.เอกชนไดแลกเปลี่ยน 

เรียนรูแนวทางการปฏิบัติท่ีดีของการ 

จัดการศึกษาเอกชน นำไปสูการ 

พัฒนาหลักสตูรและนวัตกรรมทางการ 

ศึกษา สำหรับนำไปพัฒนาการจัดการ 

ศึกษาเอกชนสูวิถีชีวิตใหม  

2. เพ่ือพัฒนาผูบริหาร ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ของ ร.ร. 

เอกชน ไดรับความรูโดยผานการประชุม 

เชิงวิชาการ และนำไปประยุกตใชในการ 

จัดการเรียนการสอนไดอยางม ี

ประสิทธิภาพขับเคลื่อนนโยบายการ 

ศึกษาและสงผลใหผูเรียนมีทักษะ   

การเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 

1. ประชุมผูบริหาร 

ร.ร.เอกชน เพ่ือ

วางแผนในการจัด

งานวันการศึกษา

เอกชน 

2.การดำเนินการจัด

กิจกรรมในงานวัน

การศึกษาเอกชน 

 

งปม.200,000 บาท 

โรงเรียน

เอกชนนอก

ระบบและ

โรงเรียน

เอกชนใน

ระบบ 

1 ธ.ค. 64 

ถึง  

1 ก.ย. 65 

ผลผลิต (Output)    

1.จำนวนขาราชการ 

ผูบริหาร ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 

ร.ร.เอกชน สวนราชการ /  

ภาคเอกชนเขารวมงานวัน 

การศึกษาเอกชน 300 คน  

ภาคเอกชนมารวมงาน   

ผลลัพธ (outcome)   

1.นักเรียนมีขีด

ความสามารถแขงขันใน

ระดับตางๆไดอยางมี

ประสิทธิผล  

2.โรงเรียนตนแบบ/นำรอง

การจัดการเรยีนรู รูปแบบ

บูรณาการในศตวรรษท่ี 21 

รอยละ 80 

ของความคิดเห็น 

ของผูเขารวมงาน 

เก่ียวกับการไดรับ

ความรู 

และสามารถนำไป 

ประยุกตใชได 

รอยละ 80 ผูบริหารโรงเรียน  

 และบุคลากรทางการศึกษาได                        

     แลกเปลี่ยนเรยีนรูแนวทาง 

     การปฏิบัติท่ีดีของการจัดการศึกษา 

     เอกชน นำไปสูการพัฒนาหลกัสูตร  

     และนวัตกรรมทางการศึกษา 

     สำหรับนำไปพัฒนาการจัดการศึกษา 

     เอกชนสูวิถีชีวิตใหม (New Normal)            

     2. รอยละ 80 ผูบริหาร ครู  

     และบุคลากรทางการศึกษา 

     ของโรงเรียนเอกชน ไดรับความรู 

     โดยผานการประชุมเชิงวิชาการ 

     และนำไปประยุกตใชในการ 

     จัดการเรียนการสอนไดอยางมี 

     ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนนโยบาย 

     การศึกษาและสงผลใหผูเรียนมี 

     ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
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11. โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 

วัตถุประสงค 

โครงการ 
กิจกรรม /ประมาณ กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินการ 

เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 

ดัชนีชี้วัด

ความสำเร็จ 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สอดคลองยุทธฯ 

ศธจ./

ศธภ.6 

สป. 

 

1.เพ่ือนอมรำลึกถึงพระมหา –

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร  

2.เพ่ือปลูกฝงและสรางจิตสำนึกท่ีดี 

ใหกับลูกเสือ เนตรนารยีุวกาชาด 

ผูบำเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชา

ทหาร และบุคลากรทางการศึกษา

ในจังหวัดภูเก็ต  

3. เพ่ือเปนการธำรงรักษาไวซ่ึง

สถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย  

4. รวมสรางความสัมพันธดาน

สังคม และเปนการขัดเกลาทาง 

ดานจิตใจ ผูเขารวมกิจกรรมไดรู

คุณคาของการแบงปนและ

ชวยเหลือผูอื่น  

5. เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมมีจิต

อาสาและใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน  

1.วางแผนการดำเนินการ 

/จัดประชุม ทุกหนวย 

จัดการศึกษาเพ่ือกำหนด 

พ้ืนท่ีเปาหมายระยะเวลา 

จำนวนกลุมเปาหมาย 

2.การจัดกรรมบำเพ็ญ

ประโยชน ครั้งท่ี 1 

(จำนวน 500 คน) 

3.การจัดกิจกรรม

บำเพ็ญประโยชน 

ครั้งท่ี 2 (500 คน) 

4.สรุป ประเมินผและ 

รายงานโครงการฯ 

 

งปม.23,500 บาท 

1.ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 

ผูบำเพ็ญประโยชน นักศึกษา

วิชาทหาร จิตอาสา และบุคลากร 

ทางการศึกษา ในจังหวัดภูเก็ต 

จำนวน 1,000 คน 

2.ผูท่ีไดรับประโยชน ผูเขารวม

กิจกรรมฯ ไดระบการพัฒนา

ทักษะ และเจตคติท่ีดี นำไปสู

ความเปนพลเมืองดีของชาติ  

3.ชุมชน สังคมสงบสุข และมี

ความเปนระเบียบเรียบรอย 

1 ธ.ค. 64 

ถึง 

1 ก.ย. 65 

 

ผลผลิต (Output)    

ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 

ผูบำเพ็ญประโยชน นักศึกษา

วิชาทหาร จิตอาสา และ

บุคลากร ทางการศึกษา 

ในจังหวัดภูเก็ต  

จำนวน 1,000 คน 

ผลลัพธ (outcome)   

ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 

ผูบำเพ็ญประโยชน นักศึกษา

วิชาทหาร จิตอาสา และ

บุคลากรทางการศึกษา 

ในจังหวัดภูเก็ต มีจิตสำนึกท่ีดี

ในการมุงกระทำประโยชนตอ

สวนรวม และมีความรับผิด 

ชอบตอสังคม ธำรงรักษาไวซ่ึง

สถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย  

มีผูเขารวมกิจกรรมฯ 

ไมนอยกวา 1,000 

คน และมีความพึง

พอใจตอโครงการฯ 

ไมนอยกวา  

รอยละ 80 

ชุมชน สังคมนาอยู 

มีความเปนระบบ

ระเบียบ สะอาด 

มีพ้ืนท่ีปลอดภัยท้ัง

ดานสุขมัย ส่ิงแวดลอม 

และความม่ันคง 

มีความเปนพลเมืองดี 

ไดรับการพัฒนา 

มีความพรอมใน

ทักษะสูทศวรรษท่ี 21 
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12. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

วัตถุประสงค 

โครงการ 
กิจกรรม /งบประมาณ กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 

ดัชนีชี้วัด

ความสำเร็จ 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สอดคลองยุทธฯ 

ศธจ./

ศธภ.6 

สป. 

1.เพ่ือใหผูบริหารผูบังคับบัญชา 

ยุวกาชาดในสังกัดมีความรู

ความเขาใจมีทักษะ 

ประสบการณนำไปใชใน 

กิจกรรมยุวกาชาด ตระหนักถึง               

ความสำคัญในกระบวนงาน

กิจกรรมยุวกาชาด ใหเปนไป

ตามอุดมการณของกาชาด 

2.เพ่ือใหผูบริหาร ผูบังคับ 

บัญชายุวกาชาดไดแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็น ติดตาม 

ชวยเหลือ แนะนำแกไขปญหา

ท่ีอาจเกิดขึ้นในการจัดการการ

เรียนการสอนยุวกาชาด 

3.เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจ

ใหผูบริหาร ผูบังคับบัญชา 

ยุวกาชาด และเกิดเครือขาย

ความรวมมือสงเสริมกจิกรรม

ยุวกาชาด 

1 . ว ิ เ ค ร า ะ ห  ถ อ ด

บทเรียนที่ผานมา วาง

แผนการดำ เน ินง าน 

เตรียมสื่อฯ แบบนิเทศ

ติดตามฯ 

เพ่ิมกิจกรรม 

2.ประชุม

คณะกรรมการนิเทศฯ 

การเตรียมส่ือฯ              

แบบนิเทศติดตามฯ 

เพ่ิมกิจกรรม 

3.ออกนิเทศติดตามฯ 

4.เพ่ิมสรุปผลการนิเทศ

ติดตามฯ 

 

งปม. 10,000 บาท 

ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา 

ยุวกาชาดและครูผูสอน 

ท่ีเขารับการนิเทศมี 

ความรูความเขาใจ 

มีทักษะ และสามารถจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถจัดกิจกรรมยุว

กาชาดและการบริหาร 

งานยุวกาชาด ในหมู 

ยุวกาชาดในโรงเรียนของ

ตนเองไดอยางถูกตอง 

1 ต.ค. 64 

ถึง 

1 ก.ย. 65 

 

 

ผลผลิต (Output)  

สถานศึกษาท่ีจัดการเรียน

การสอนกิจกรรมยุวกาชาด 

ในจังหวัดภูเก็ต                  

รวมจำนวน 19 แหง 

ผลลัพธ (outcome)   

1.ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา

ยุวกาชาดและครูผูสอน    

ท่ีเขารับการนิเทศ มีความรู

ความเขาใจ มีทักษะและ

สามารถจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

2.สามารถจัดกิจกรรม                

ยุวกาชาดและการ

บริหารงานยุวกาชาด                   

หมูยุวกาชาด 

ในโรงเรียนของตนเองได

อยางถูกตอง 

1.การออก

นิเทศการจัด

กิจกรรมยุว

กาชาดในสถาน 

ศึกษาโดยตรง 

2.รายงานผล

การดำเนินงาน

เชิงประจักษ 

1.ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา 

ยุวกาชาด ในสังกัดมีความรู

ความเขาใจ มีทักษะ  

ประสบการณการจัดกิจกรรม  

ยุวกาชาด ตระหนักถงึ

ความสำคัญในกระบวนการ                

ยุวกาชาด ตามอุดมการณของ

สภากาชาดไทยและกาชาดสากล 

2.ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา 

ยุวกาชาด ไดแลกเปล่ียนทัศน   

ทางดานกิจกรรมยุวกาชาด                   

ในสถานศึกษาใหความชวยเหลือ

แนะนำแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นกับ

การเรียนการสอนยุวกาชาด 

3.เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจให

ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา 

ยุวกาชาด และเกิดเครือขาย

ความรวมมือสงเสริมพัฒนากิจใน

พ้ืนท่ี จ.ภูเก็ต 

1 3 
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13. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำป 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

วัตถุประสงค 

โครงการ 

กิจกรรม /

งบประมาณ 
กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 

ดัชนีชี้วัด

ความสำเร็จ 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สอดคลองยุทธฯ 

ศธจ./

ศธภ.6 

สป. 

1.เพ่ือใหผูบริหาร ผูบังคับบัญชา

ลูกเสือ เนตรนาร ีในสังกัด                   

มีความรูความเขาใจ  มีทักษะ

ประสบการณ ในกิจกรรมลูกเสือ 

เนตรนารี ตระหนักถึงความ 

สำคัญในกระบวนงานกิจการ

ลูกเสือ  ใหเปนไปตามอุดมการณ

ของ คณะลูกเสือแหงชาติ  

2.เพ่ือใหผูบริหาร ผูบังคับ 

บัญชาลูกเสือ เนตรนารี                

ไดแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ติดตาม ชวยเหลือ แนะนำแกไข

ปญหา ท่ีอาจเกิดขึ้นในการ

บริหารจัดการเรียนการสอน 

3.เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจให

ผูบริหาร ผูบังคับบัญชาลูกเสือ 

เนตรนารี และเกิดเครือขาย

ความรวมมือสงเสริมกจิการ

ลูกเสือ 

1.จัดทำโครงการ

ประชาสัมพันธ 

ประชุม

คณะกรรมการนิเทศ 

2.ประเมินผล

โครงการ/สรุป

รายงานผูเกี่ยวของ 

3.นิเทศการจัด

กิจกรรมลูกเสือใน

สถานศึกษา 

 

งปม.10,000 บาท 

ผูบริหาร ผูบังคับ 

บัญชาลูกเสือและ

ครูผูสอน ท่ีเขารับการ

นิเทศ มีความรูความ

เขาใจ มีทักษะและ

สามารถจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน    

ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ          

สามารถจัดกิจกรรม

ลูกเสือและ                      

การบริหารงานกอง

ลูกเสือในโรงเรียนของ

ตนเองไดอยางถูกตอง 

1 ต.ค. 64 

ถึง  

1 ก.ย. 65 

 

ผลผลิต (Output)    

สถานศึกษาท่ีจัดการเรียน

การสอนวิชาลูกเสือ                  

เนตรนารี 

ในจังหวัดภูเก็ตรวม 

จำนวน 10 แหง 

ผลลัพธ (outcome)   

1.ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา

ลูกเสือและครูผูสอน ท่ีเขา

รับการนิเทศ มีความรู                       

ความเขาใจ มีทักษะและ

สามารถจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2.สามารถจัดกิจกรรม

ลูกเสือและการบริหารงาน

กองลูกเสือ ในโรงเรียนของ

ตนเองได   อยางถูกตอง 

1.การออกนิเทศ                 

การจัดกิจกรรม

ลูกเสือ ใน

สถานศึกษาโดยตรง 

2.รายงานผลการ

ดำเนินงานเชิง

ประจักษ 

1.ผูบริหาร ผูบังคับบัญชาลูกเสือ 

เนตรนารี ในสังกัดมีความรูความ 

เขาใจ มีทักษะ ประสบการณ ใน

การจัดกิจกรรมลูกเสือตระหนัก

ถึงความสำคัญในกระบวนการ

ลูกเสือ ใหเปนไปตามอุดมการณ

ของคณะลูกเสือแหงชาติ  

2. ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา

ลูกเสือ ไดแลกเปล่ียนทัศนคติ

กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

ของตนใหความชวยเหลือแนะนำ

การแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิด

ขึ้นกับการเรียนการสอนวิชา

ลูกเสือ เนตรนารี 

3.เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจให

ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา 

ยุวกาชาด และเกิดเครือขาย

ความรวมมือสงเสริมพัฒนากิจใน

พ้ืนท่ี จ.ภูเก็ต 

1 3 



  

แผนปฏิบตัิราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 80 

 

5. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำป 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 

วัตถุประสงค 

โครงการ 
กิจกรรม /งบประมาณ กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 

ดัชนีชี้วัด

ความสำเร็จ 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ความสอดคลอง 

ศธจ. ศธภ.6 

1.เพ่ือใหผูบริหาร ผูบังคับ 

บัญชาลูกเสือ เนตรนารี                

ในสังกัด มีความรูความเขาใจ  

มีทักษะประสบการณ                  

ในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

ตระหนักถึงความสำคัญใน

กระบวนงานกิจการลูกเสือ 

ใหเปนไปตามอุดมการณของ 

คณะลูกเสือแหงชาติ  

2.เพ่ือใหผูบริหาร ผูบังคับ 

บัญชาลูกเสือ เนตรนารี                

ไดแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ติดตาม ชวยเหลือ แนะนำ

แกไขปญหาตาง ๆ ท่ีอาจ

เกิดขึ้นในการบริหารจัดการ

การเรียนการสอนลูกเสือ 

3.เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจ

ใหผูบริหาร ผูบังคับบัญชา

ลูกเสือ เนตรนารี และเกิด

เครือขายความรวมมือ

สงเสริมกิจการลูกเสือ 

1.จัดทำโครงการ

ประชาสัมพันธ ประชุม

คณะกรรมการนิเทศ 

2.ประเมินผลโครงการ/

สรุปรายงานผูเกี่ยวของ 

3.นิเทศการจัดกิจกรรม

ลูกเสือในสถานศึกษา 

 

งปม.10,000 บาท 

ผูบริหาร ผูบังคับ 

บัญชาลูกเสือและ

ครูผูสอน ท่ีเขารับการ

นิเทศ มีความรูความ

เขาใจ มีทักษะและ

สามารถจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน    

ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ          

สามารถจัดกิจกรรม

ลูกเสือและ                      

การบริหารงานกอง

ลูกเสือในโรงเรียนของ

ตนเองไดอยางถูกตอง 

1 ต.ค. 64 

ถึง  

1 ก.ย. 65 

 

ผลผลิต (Output)    

สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการ

สอนวิชาลูกเสือ เนตรนาร ี

ในจังหวัดภูเก็ตรวม 

จำนวน 10 แหง 

ผลลัพธ (outcome)   

1.ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา

ลูกเสือและครูผูสอน ท่ีเขารับ

การนิเทศ มีความรู                       

ความเขาใจ มีทักษะและ

สามารถจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2.สามารถจัดกิจกรรมลูกเสือ

และการบริหารงานกองลูกเสือ 

ในโรงเรียนของตนเองได   

อยางถูกตอง 

1.การออกนิเทศ                 

การจัดกิจกรรม

ลูกเสือ ใน

สถานศึกษาโดยตรง 

2.รายงานผลการ

ดำเนินงานเชิง

ประจักษ 

1.ผูบริหาร ผูบังคับบัญชาลูกเสือ 

เนตรนารี ในสังกัดมีความรูความ

เขาใจ มีทักษะ ประสบการณ   

ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ

ตระหนักถึงความสำคัญใน

กระบวนการลูกเสือ ใหเปนไป

ตามอุดมการณของคณะลูกเสือ

แหงชาติ  

2. ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา

ลูกเสือ ไดแลกเปล่ียนทัศนคติ

กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

ของตนใหความชวยเหลือแนะนำ

การแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิด

ขึ้นกับการเรียนการสอนวิชา

ลูกเสือ เนตรนารี 

 3. เพ่ือสรางขวัญและกำลัง ใจ

ใหผูบริหาร ผูบังคับบัญชาลูกเสือ 

เนตรนารี และเกิดเครือขาย

ความรวมมือสงเสริมพัฒนา

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของ

สถาน ศึกษาพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต 

1 1 



  

แผนปฏิบตัิราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 81 

 

7. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

วัตถุประสงค 

โครงการ 
กิจกรรม /งบประมาณ กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 

ดัชนีชี้วัด

ความสำเร็จ 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ความสอดคลอง 

ศธจ. ศธภ.6 

1.เพ่ือใหผูบริหารผูบังคับ 

บัญชา ยุวกาชาดในสังกัด 

มีความรูความเขาใจมีทักษะ 

ประสบการณท่ีจะนำไปใช 

ในกิจกรรมยุวกาชาด                  

รวมถึงตระหนักถึงควาสำคัญ

ในกระบวนงานกิจกรรม 

ยุวกาชาด ใหเปนไปตาม

อุดมการณของกาชาด 

2.เพ่ือใหผูบริหาร ผูบังคับ 

บัญชายุวกาชาดไดแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็น ติดตาม 

ชวยเหลือ แนะนำแกไข

ปญหาตาง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น 

ในการบริหารจัดการการ

เรียนการสอนยุวกาชาด 

3.เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจ

ใหผูบริหาร ผูบังคับบัญชา 

ยุวกาชาด และเกิดเครือขาย

ความรวมมือสงเสริมกจิกรรม

ยุวกาชาด 

1.วิเคราะหถอดบทเรียน

ท่ีผานมา วางแผนการ

ดำเนินงาน เตรียมส่ือฯ 

แบบนิเทศติดตามฯ 

เพ่ิมกิจกรรม 

2.ประชุมคณะกรรมการ

นิเทศฯ การเตรียมส่ือฯ 

แบบนิเทศติดตามฯ 

เพ่ิมกิจกรรม 

3.ออกนิเทศติดตามฯ 

4.เพ่ิมสรุปผลการนิเทศ

ติดตามฯ 

 

งปม. 10,000 บาท 

ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา 

ยุวกาชาดและครูผูสอน 

ท่ีเขารับการนิเทศมี 

ความรูความเขาใจ 

มีทักษะ และสามารถจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถจัดกิจกรรมยุว

กาชาดและการบริหาร 

งานยุวกาชาด ในหมู 

ยุวกาชาดในโรงเรียนของ

ตนเองไดอยางถูกตอง 

1 ต.ค. 64 

ถึง 

1 ก.ย. 65 

 

 

ผลผลิต (Output)  

สถานศึกษาท่ีจัดการเรียน

การสอนกิจกรรมยุวกาชาด 

ในจังหวัดภูเก็ต รวม 

จำนวน 19 แหง 

ผลลัพธ (outcome)   

1.ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา

ยุวกาชาดและครูผูสอน    

ท่ีเขารับการนิเทศ มีความรู

ความเขาใจ มีทักษะและ

สามารถจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

2.สามารถจัดกิจกรรม                

ยุวกาชาดและการ

บริหารงานยุวกาชาด                   

หมูยุวกาชาด 

ในโรงเรียนของตนเองได

อยางถูกตอง 

1.การออก

นิเทศการจัด

กิจกรรมยุว

กาชาดในสถาน 

ศึกษาโดยตรง 

2.รายงานผล

การดำเนินงาน

เชิงประจักษ 

1.ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา 

ยุวกาชาด ในสังกัดมีความรู

ความเขาใจ มีทักษะ  

ประสบการณการจัดกิจกรรม  

ยุวกาชาด ตระหนักถงึ

ความสำคัญในกระบวนการ                

ยุวกาชาด ตามอุดมการณของ

สภากาชาดไทยและกาชาดสากล 

2.ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา 

ยุวกาชาด ไดแลกเปล่ียนทัศน   

ทางดานกิจกรรมยุวกาชาด                   

ในสถานศึกษาใหความชวยเหลือ

แนะนำแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นกับ

การเรียนการสอนยุวกาชาด 

3.เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจให

ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา 

ยุวกาชาด และเกิดเครือขาย

ความรวมมือสงเสริมพัฒนา

กิจกรรมยุวกาชาดของสถาน 

ศึกษาพ้ืนท่ี จ.ภูเก็ต 

1 1 



14. โครงการสงเสริมการจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำป 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 

วัตถุประสงค 

โครงการ 
กิจกรรม /ประมาณ กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ  

เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 

ดัชนีชี้วัด

ความสำเร็จ 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สอดคลองยุทธฯ 

ศธจ./

ศธภ.6 

สป. 

 

1. เพ่ือระลึกถึงบุคคลสำคัญ

ผูกอต้ังกิจการยุวกาชาดขึ้น

ในประเทศไทย  

2. เพ่ือใหผูบังคับบัญชายุว

กาชาด และสมาชิกยุว

กาชาด ตระหนักในคุณคา

และความสำคัญของการ

เปนสมาชิกยุวกาชาด                  

มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม 

จริยธรรม เปนผูนำ รูรัก 

สามัคคี ไดแลกเปล่ียน

เรียนรู ไดแสดงออกในทาง

สรางสรรค รูจักบำเพ็ญตน

ใหเปนประโยชนแกสวนรวม  

3. เพ่ือสงเสริมใหมีการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ยุวกาชาดตอเน่ืองเพ่ิมมาก

ขึ้น 

1.จัดประชุมคณะทำงาน วาง

แผนการจดัโครงการฯ 

2.ประชุมคณะกรรมการ 

จัดงาน (ฝายพิธีการ , ฝาย

สถานท่ี) เตรียมความ

พรอมการจัดงาน 

3.ประเมินผล สรุปผล 

และรายงานผล 

 

งปม.40,000 บาท 

1. ผูเขารวมโครงการรอยละ 

100 ไดรวมทำกิจกรรมเพ่ือระลึก

ถึงบุคคลสำคัญผูกอต้ังกิจการยุว

กาชาดขึ้นในประเทศไทย 

2. ผูเขารวมโครงการรอยละ 

100 ไดรวมทำกิจกรรมตระหนัก

ในคุณคาและความ สำคัญของ

การเปนสมาชิก 

ยุวกาชาด มีระเบียบวินัย 

มีคุณธรรม จริยธรรม เปนผูนำ  

รูรัก สามัคคี ไดแลกเปล่ียน

เรียนรู ไดแสดงออกในทาง

สรางสรรค รูจักบำเพ็ญตน 

ใหเปนประโยชนแกสวนรวม 

3. ผูเขารวมโครงการ 

รอยละ 100 รวมสงเสริมใหมี

การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนยุวกาชาดตอเน่ืองและเพ่ิม

มากขึ้น 

1 ต.ค. 64 

ถึง  

1 ก.ย. 65 

 

ผลผลิต (Output) 

ผูบังคับบัญชา/สมาชิก ยุวกาชาด 

และสถานศึกษาท่ีเปดสอน                

ยุวกาชาด จ.ภูเก็ต  400 คน 

ผลลัพธ (outcome) 

ผูเขารวมโครงการรอยละ 100 

ไดรวมระลึกถึงบุคคลสำคัญ 

ผูกอต้ังกิจการยุวกาชาดขึ้น                  

ในประเทศไทย ตระหนักใน

คุณคาและความสำคัญของการ

เปนสมาชิกยุวกาชาด 

 มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม 

จริยธรรม เปนผูนำ รูรัก สามัคคี 

ไดแลกเปล่ียนเรียนรู ได

แสดงออกในทางสรางสรรค                

รูจักบำเพ็ญตนใหเปนประโยชน 

แกสวนรวม มีจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนยุวกาชาดตอเน่ือง

และเพ่ิมมากขึ้น 

1.ผูเขารวม

กิจกรรม ไดครบ

จำนวนตาม

กลุมเปาหมาย

ท่ีต้ังไว รอยละ 

100 

2.รอนละความ

พึงพอใจในการ

จัดงาน ไมต่ำกวา 

รอยละ 80 

1.ผูบังคับบัญชา    

ยุวกาชาด สมาชิก  

ยุวกาชาด ไดรับการ

พัฒนาตนเอง               

ผานกิจกรรม 

2.เกิดเวทีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู 

3.เกิดขวัญกำลังใจ

ในการปฏิบัติงาน 

4.กิจการงาน                  

ยุวกาชาดของ

จังหวัด

เจริญกาวหนา 

1 3 
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15. โครงการหมูยุวกาชาดตนแบบ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

วัตถุประสงค 

โครงการ 

กิจกรรม /

งบประมาณ 
กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สอดคลองยุทธฯ 

ศธจ./

ศธภ.6 

สป. 

1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติใหกับ

สถานศึกษาท่ีต้ังหมูยุวกาชาดและ

สามารถจดักิจกรรมการเรียนการ

สอนยุวกาชาดไดดีเปนท่ีประจักษ 

2.เพ่ือสงเสริมการจัดต้ัง                      

หมูยุวกาชาดในสถานศึกษาพ้ืนท่ี

จังหวัดภูเก็ตเพ่ิมมากขึ้น 

3.เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ

กิจการยุวกาชาดใหเปนท่ีรูจัก

แพรหลายมากยิ่งขึ้น เพ่ือเปนการ

ยกยองเชิดชูเกียรติใหกับ

สถานศึกษาท่ีดำเนินการต้ังหมู              

ยุวกาชาดและสามารถจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 

ยุวกาชาด ไดดีเปนท่ีประจักษ 

4. เพ่ือสงเสริมการจัดต้ังหมู                   

ยุวกาชาดในสถานศึกษาพ้ืนท่ี

จังหวัดภูเก็ตเพ่ิมมากขึ้น 

5.เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ

กิจการยุวกาชาดใหเปนท่ีรูจัก

แพรหลายมากยิ่งขึ้น 

1.ประชุม

คณะกรรมการ

พิจารณา 

2.พิจารณาคัดเลือก

หมูยุวกาชาด 

ตนแบบ จากสภาน

ศึกษาท่ีจัดการเรียน

การสอนยุวกาชาด 

3.สรุปผล ประกาศ

ผล รายงานผลการ

ดำเนินการ 

 

งปม.7,000 บาท 

สถานศึกษาท่ีจัด

กิจกรรมยุวกาชาดท้ัง

ภาครัฐและเอกชน 

รวมจำนวน 19 แหง 

1 ต.ค. 64 

ถึง  

1 ก.ย. 65 

 

ผลผลิต (Output)    

สถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรม   

ยุวกาชาดท้ังภาครัฐและ

เอกชน รวมจำนวน 19 แหง 

ผลลัพธ (outcome)   

สถานศึกษาท่ีดำเนินการต้ัง

หมูยุวกาชาดและสามารถจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ยุวกาชาดไดดีเปนท่ีประจักษ 

สงเสริมใหสถานศึกษาอื่นมี

การจัดต้ังหมูยุวกาชาดเพ่ิมขึ้น 

และครูผูสอนกิจกรรมยุว -

กาชาด รวมถึงบุคลากรท่ี

เกี่ยวของ มีขวัญและกำลังใจ

ในการพัฒนากิจกรรม 

ยุวกาชาดของสถานศึกษา

พ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ตตอเน่ือง

ตลอดไป 

1.การออกนิเทศการ

จัดกิจกรรมยุวกาชาด

ในสถานศึกษาโดยตรง  

2.รายงานผลการ

ดำเนินงานเชิง

ประจักษ 

1.เจาหนาท่ีผูบังคับบัญชา 

ยุวกาชาดและสมาชิก 

ยุวกาชาด ตระหนักถึง                 

ความสำคัญของกิจกรรม           

ยุวกาชาดมากขึ้น 

2.สมาชิกยุวกาชาด มีระเบียบ

วินัย มีคุณธรรมจริยธรรม 

เปนผูนำ รูรักสามัคคี 

3.ไดมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู

แสดงออกในทางสรางสรรค 

และรูจักบำเพ็ญตนใหเปน

ประโยชนแกสวนรวม 

4.หนวยงาน สถานศึกษาไดมี

สวนรวมใหมีการจัดกิจกรรม

ยุวกาชาด ตอเน่ืองและ                 

เพ่ิมมากขึ้น 

1 3 
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16. โครงการพัฒนาสมรรถนะยุวกาชาด ดีเดน โลพระราชทานฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

วัตถุประสงค 

โครงการ 
กิจกรรม /งบประมาณ กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

สอดคลองยุทธฯ 

ศธจ./

ศธภ.6 

สป. 

1.เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติ 

สรางขวัญและกำลังใจผูบริหาร 

ผูใหการสนับสนุน ครูผูสอน

กิจกรรมยุวกาชาดและสมาชิก

ยุวกาชาด ใหการสนับสนุน

ตลอดจนดำเนินกิจกรรม                 

ยุวกาชาดอยางดีและตอเน่ือง 

2. เพ่ือบูรณาการขับเคล่ือน

กิจการยุวกาชาด 

3. เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ

กิจการยุวกาชาดใหแพรหลาย

ยิ่งขึ้น 

4.เพ่ือใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ 

ท้ังภาครัฐและเอกชน มีเจตคติ

ท่ีดีตอกิจการยุวกาชาด 

1.ศึกษา วิเคราะห ความจำเปน 

ของโครงการ จัดทำและ                

ขออนุมัติโครงการ แตงต้ัง

คณะ กรรมการ  แจง

สถานศึกษาประชาสัมพันธการ

จัดกิจกรรม 

1.จัดเตรียมขอมูล สรุปขอมูล

ผูสมัครเขารับการคัดเลือก 

ยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทาน  

2.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ 

เกียรติบัตร  

3.จัดประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาผลงานยุวกาชาด

ดีเดนโลพระราชทาน สรุปผล

การดำเนินงาน ประกาศผล

การคัดเลือก สงโครงการฯไป

ยัง สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ เพ่ือขอรับโล

พระราชทานฯ 

 

งปม. 2,000 บาท 

ผูบังคับบัญชายวุ-

กาชาด สมาชิกยุว-

กาชาด ในสถาน ศึกษา 

ท่ีจัดกิจกรรมยุวกาชาด

ท้ังภาครัฐและภาค 

เอกชน  

จำนวน 19 แหง 

  

1 ต.ค. 64 

ถึง  

1 ก.ย. 65 

 

ผลผลิต (Output) 

เชิงปริมาณ ผูบังคับบัญชายุว

กาชาด สมาชิกยุวกาชาด                 

ในสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรม               

ยุวกาชาดท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชน จำนวน 19 แหง 

ผลลัพธ (Outcome) 

ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ผูให

การสนับสนุน สมาชิกยุวกาชาด 

ท่ีใหการสนับสนุนตลอดจน

ดำเนินกิจกรรม 

ยุวกาชาด มาเปนอยางดีและ

ตอเน่ือง มีขวัญกำลังใจ ไดรับ

การยกยองเชิดชูเกียรติผูปฏิบัติ

และผูท่ีเกี่ยวของกับกิจการ                 

ยุวกาชาดเห็นความ สำคัญ                  

ใหการสนับสนุนสงเสริมกิจการ

ยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น ตลอดจน

ประชาสัมพันธกิจการยุวกาชาด

ใหรูจักแพรหลายมากยิ่งขึ้น 

 

1.ผูบริหาร ผูใหการ

สนับสนุน ครูผูสอนยุว -

กาชาด สมาชิกยุว

กาชาด ท่ีใหการ

สนับสนุนตลอดจน

ดำเนินกิจการยุวกาชาด

เปนอยางดีมาเปนอยาง

ดี และตอเน่ืองมีขวัญ 

กำลังใจไดรับการยกยอง

เชิดชูเกียรติ จำนวน

สถานศึกษาท่ีจัด

กิจกรรมยุวกาชาด 

จำนวน 19 แหง 

2.ผูบริหาร ผูใหการ

สนับสนุน ครูผูสอนยุว -

กาชาดสมาชิกยุวกาชาด 

เห็นความสำคัญ และให

การสนับสนุนกิจการยุว

กาชาดมากยิ่งขึ้น

จำนวนรอยละ 80  

1.ผูบริหาร ผูใหการ

สนับสนุน ครูผูสอน 

ยุวกาชาดสมาชิก 

ยุวกาชาด ท่ีใหการ

สนับสนุนตลอดจน

ดำเนินกิจการยุว -

กาชาด เปนอยางดี 

และตอเน่ืองมีขวัญ 

กำลังใจ ไดรับการ

ยกยองเชิดชูเกียรติ  

2.ผูบริหาร ผูใหการ

สนับสนุน ครูผูสอน 

ยุวกาชาดสมาชิก 

ยุวกาชาด เห็น

ความสำคัญ และ

ใหการสนับสนุน

กิจการ 

ยุวกาชาดมาก

ยิ่งขึ้น 

1 3 
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17. โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 

วัตถุประสงค 

โครงการ 

กิจกรรม / 

งบประมาณ 
กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สอดคลองยุทธฯ 

ศธจ./

ศธภ.6 

สป. 

1.เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษาปลูกฝง 

หลักคิดท่ีถูกตองใหกับลูกเสือ เนตรนารี 

ดานคุณธรรมจริยธรรม ใหเปนผูมีความ

พอเพียง มีระเบียบวินัย มีความสุจริต 

มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ และความ

จงรกัภัคดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

โดยใชกระบวนการลูกเสือเปนเครื่องมือ  

2.เพ่ือสงเสริมใหลูกเสือ เนตรนารี                   

ไดพัฒนาตนเองและยึดม่ันปฏิบัติตาม 

คำปฏิญาณและกฎของลูกเสืออยาง

เครงครัด 

1.ประชุมคณะกรรมการ

พิจารณา 

2.พิจารณาคัดเลือก

สถานศึกษาแบบอยาง

โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 

3.สรุปผล ประกาศผล 

รายงานผลการดำเนินงาน 

 

งปม. 9,000 บาท 

สถานศึกษาท่ีจัด

กิจกรรมลูกเสือใน

สถานศึกษา 

ท้ังหมดในจังหวัด

ภูเก็ต 

(จำนวน 83 แหง) 

1 ต.ค. 64 

ถึง 

 1 ก.ย. 65 

 

ผลผลิต (Output)    

สถานศึกษาท่ีไดรับคัดเลือก

ใหเปนโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 

(ของจังหวัดภูเก็ต) 

จำนวน 1 แหง 

ผลลัพธ (outcome)   

1.สถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรม

ลูกเสือในสถานศึกษา 

ท้ังหมดในจังหวัดภูเก็ต 

(จำนวน 83 แหง) 

2.กิจการลูกเสือในจังหวัดมี

ความกาวหนา เจริญรุงเรื่อง 

3.มีสถานศึกษาเสนอขอรับ

การพิจารณาคัดเลือก และ

ไดเปนสถานศึกษาท่ีสามารถ

เปนแบบอยางไดตามแนว

โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 

มีสถานศึกษาเสนอ

ขอรับการพิจารณา

คัดเลือก และไดเปน

สถานศึกษาท่ีสามารถ

เปนแบบอยางไดตาม

แนวโครงการโรงเรียน

ดีวิถีลูกเสือ 

ลูกเสือ เนตรนารี ไดรับการ

ปลูกฝงหลักคิดท่ีถูกตอง

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

เปนผูมีความพอเพียง                  

มีระเบียบวินัย มีความสุจริต 

มีจิตอาสา มีความ

รับผิดชอบ และความจงรัก

ภัคดีตอ ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย โดยใช

กระบวนการลูกเสือเปน

เครื่องมือ  

2.ลูกเสือ เนตรนารี ได

พัฒนาตนเอง เกิดความ

ตระหนักและยึดม่ันปฏิบัติ

ตามคำปฏิญาณและกฎของ

ลูกเสืออยางเครงครัด 

1 3 
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18. โครงการยกยองผูมีผลงานดีเดนตอการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

       ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 

 

วัตถุประสงค 

โครงการ 
กิจกรรม /งบประมาณ กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 

ดัชนีชี้วัด

ความสำเร็จ 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สอดคลองยุทธฯ 

ศธจ./

ศธภ.6 

สป. 

1.เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสราง

ขวัญและกำลังใจในการเสียสละ 

สำหรับผูมีผลงานดีเดนตอ

กิจการลูกเสือท่ีเปนท่ีประจักษ 

และเปนแบบอยางท่ีดีใหกับ  

ทุกคนในสังคม 

 2. เพ่ือสงเสริมใหผูมีสวน                

เกี่ยว ของท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชนใหการสนับสนุน

กิจการลูกเสือของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

3. เพ่ือใหมีสวนเกี่ยวของ                  

ท้ังภาครัฐและเอกชน มีสวนรวม 

เกิดความภาคภูมิใจ และ                      

มีเจตคติท่ีดี ตอการพัฒนา

กิจการลูกเสือ 

 

1.ประชาสัมพันธ แจง

รายละเอียดโครงการ  

ปฏิทินการดำเนินการ 

2.แตงต้ังกรรมการ                    

เชิญประชุม จัดเตรียม

เอกสารประกอบการประชุม 

3.ประชุมพิจารณาคัดเลือกฯ 

4.รายงานผลการพิจารณา

คัดเลือกให สป.ศธ.ทราบ 

 

งปม. 9,600  บาท 

กิจการลูกเสิอ

ของจังหวัด

ภูเก็ต มีความ

เจริญกาวหนา

ยิ่งขึ้น 

1 ต.ค. 64  

ถึง  

1 ก.ย. 65 

 

ผลผลิต (Output)    

ผูมีผลงานดีเดนตอการพัฒนา

กิจการลูกเสือในระดับจังหวัดภูเก็ต 

จำนวน 3 ประเภท ๆละ 1 รางวัล 

ไดแก ประเภทผูบริหาร

สถานศึกษา ประเภทครูผูสอน 

และประเภทผูใหการสนับสนุน 

ผลลัพธ (outcome)   

บุคลากรทางการลูกเสือ ไดยกยอง

เชิดชูเกียรติสรางขวัญและกำลังใจ

ในการเสียสละ สำหรับผูมีผลงาน

ดีเดนตอกิจการลูกเสือท่ีเปนท่ี

ประจักษ และเปนแบบอยางท่ีดี

ใหกับทุกคนในสังคม 

มีบุคลากรทางการ

ลูกเสือขอรับการ

พิจารณาคัดเลือก 

และไดรับการ

พิจารณาฯ 

ครบ 3 รางวัล 

ผูท่ีไดรับการยกยองเชิดชุู

เกียรติเกิดความภาคภูมิใจ 

และมีเจตคติท่ีดี ตอการ

พัฒนากิจการลูกเสือ 

1 3 



18. โครงการยกยองผูมีผลงานดีเดนตอการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 

วัตถุประสงค 

โครงการ 

กิจกรรม / 

งบประมาณ 
กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ความสอดคลอง 

ศธจ. ศธภ.6 

1.เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษาปลูกฝง 

หลักคิดท่ีถูกตองใหกับลูกเสือ เนตรนารี 

ดานคุณธรรมจริยธรรม ใหเปนผูมีความ

พอเพียง มีระเบียบวินัย มีความสุจริต 

มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ และความ

จงรกัภัคดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

โดยใชกระบวนการลูกเสือเปนเครื่องมือ  

2.เพ่ือสงเสริมใหลูกเสือ เนตรนารี                   

ไดพัฒนาตนเองและยึดม่ันปฏิบัติตาม 

คำปฏิญาณและกฎของลูกเสืออยาง

เครงครัด 

1.ประชุมคณะกรรมการ

พิจารณา 

2.พิจารณาคัดเลือก

สถานศึกษาแบบอยาง

โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 

3.สรุปผล ประกาศผล 

รายงานผลการดำเนินงาน 

 

งปม. 9,600 บาท 

สถานศึกษาท่ีจัด

กิจกรรมลูกเสือใน

สถานศึกษา 

ท้ังหมดในจังหวัด

ภูเก็ต 

(จำนวน 83 แหง) 

1 ต.ค. 64 

ถึง 

 1 ก.ย. 65 

 

ผลผลิต (Output)    

สถานศึกษาท่ีไดรับคัดเลือก

ใหเปนโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 

(ของจังหวัดภูเก็ต) 

จำนวน 1 แหง 

ผลลัพธ (outcome)   

1.สถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรม

ลูกเสือในสถานศึกษา 

ท้ังหมดในจังหวัดภูเก็ต 

(จำนวน 83 แหง) 

2.กิจการลูกเสือในจังหวัดมี

ความกาวหนา เจริญรุงเรื่อง 

3.มีสถานศึกษาเสนอขอรับ

การพิจารณาคัดเลือก และ

ไดเปนสถานศึกษาท่ีสามารถ

เปนแบบอยางไดตามแนว

โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 

มีสถานศึกษาเสนอ

ขอรับการพิจารณา

คัดเลือก และไดเปน

สถานศึกษาท่ีสามารถ

เปนแบบอยางไดตาม

แนวโครงการโรงเรียน

ดีวิถีลูกเสือ 

ลูกเสือ เนตรนารี ไดรับการ

ปลูกฝงหลักคิดท่ีถูกตอง

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

เปนผูมีความพอเพียง                  

มีระเบียบวินัย มีความสุจริต 

มีจิตอาสา มีความ

รับผิดชอบ และความจงรัก

ภัคดีตอ ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย โดยใช

กระบวนการลูกเสือเปน

เครื่องมือ  

2.ลูกเสือ เนตรนารี ได

พัฒนาตนเอง เกิดความ

ตระหนักและยึดม่ันปฏิบัติ

ตามคำปฏิญาณและกฎของ

ลูกเสืออยางเครงครัด 

1 5 

หนา 86 



19. โครงการสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนกัศึกษา จังหวัดภูเก็ต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 

วัตถุประสงค 

โครงการ 
กิจกรรม /งบประมาณ กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 

ดัชนีชี้วัด

ความสำเร็จ 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สอดคลองยุทธฯ 

ศธจ./

ศธภ.6 

สป. 

1.เพ่ือระดมความคิดในการวางแผน 

การขับเคล่ือนการดำเนินงานดานการ

สงเสริม ความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษาของจังหวัดภูเก็ต 

2.เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับแนวคิด เจตนารมณ แนวทางการ 

สงเสริม ความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา ตาม พรบ.คุมครองเด็กแหงชาติ 

พ.ศ.2546 และนโยบายของกระทรวง 

3.เพ่ือสงเสริม สนับสนุนและประสานงาน 

สถานศึกษา ในการปองกัน แกไขปญหา

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และ

คุมครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 

ตลอดจนการเฝาระวังปญหาความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา 

4. เพ่ือสรางภาคีเครือขายการขับเคล่ือน

การดำเนินงานของศูนยเสมารักษ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตและศูนย

ประสานงานการสงเสริมความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษาประจำอำเภอ 

1.กิจกรรมการประชุม

คณะกรรมการสงเสริม

ความประพฤตินักเรียน

และนักศึกษาฯ 

2.กิจกรรมการออก

ตรวจติดตาม เฉพาะ

กิจ/เทศกาลสำคัญๆ 

3.กิจกรรมการประชุม

พิจารณาคัดเลือก                   

ผูไดรับรางวัลเสมา

พิทักษประจำปฯ                

(การสรางขวัญและ

กำลังใจผูปฏิบัติงานฯ) 

4.การประชุมสัญจร

เครือขาย 3 อำเภอ 

 

งปม.30,000 บาท 

1.นักเรียน 

นักศึกษา ไดรับการ

ดูแล การสงเสริม

ความประพฤติ 

เพ่ือใหเปนเยาวชน

ท่ีดีมีคุณภาพ  

2.สถานศึกษา  

3.สังคม ชุมชน 

ประเทศชาติ 

 

1 ต.ค. 64 

ถึง  

1 ก.ย. 65 

 

ผลผลิต (Output)    

1.คณะกรรมการสงเสริม

ความประพฤติฯ 50 คน 

2.เจาหนาท่ีศูนยเสมารักษ 

สนง.ศธจ.ภูเก็ต 13 คน 

3.พนักงานเจาหนาท่ี

สงเสริมความประพฤติฯ

(พสน.) 116 คน  

3.สถานศึกษาใน จ.ภูเก็ต 

จำนวน 83 แหง 

ผลลัพธ (outcome)   

1. มีนโยบาย มาตรการ 

หรือแผนขับเคล่ือนงาน

สงเสริมความประพฤติฯ        

2.มีคณะกรรมการ

ขับเคล่ือนการดำเนินงาน

เชิงนโยบายและ

คณะทำงานชุดปฏิบัติการ

ในการขับเคล่ือน

ภาคปฏิบัติ ในการเฝาระวัง 

1.ปญหาพฤติกรรมเด็ก 

และเยาวชนลดลง  

2.อัตราการออก

กลางคันลดลง 

1.มีแนวทางการขับเคล่ือน

การดำเนินงานดานการ

สงเสริมความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษาของ 

จ.ภูเก็ต อยางเปนรูปธรรม  

2.มีภาคีเครือขายบูรณา

การการทำงานรวมกันจาก

หนวยงานทางการศึกษาท่ี

เกี่ยวของในการสงเสริม

ความประพฤตินักเรียน

และนักศึกษาของ จ.ภูเก็ต  

3.สามารถปองกัน แกไข 

และลดปญหาความ

ประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษาของจังหวัดภูเก็ต 

4. มีแผนปฏิบัติงานเครือ 

ขายพนักงานเจาหนาท่ี

ศูนยเสามรักษ สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

ประจำป งปม.2565 

1 3 
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แผนปฏิบัตริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  หนา   88 

 

1. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ี เพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปงบประมาณ 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

 

วัตถุประสงค 

โครงการ 

กิจกรรม /ประมาณ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองยุทธฯ 

ศธจ./

ศธภ.6 
สป. 

1.เพ่ือปองกันการแพรระบาด

ของยาเสพติดและอบายมุข             

ในสถานศึกษา 

2.เพ่ือลดปญหาการแพรระบาด

ของยาเสพติดและอบายมุข               

ท้ังในและนอกสถานศึกษา  

3.เพ่ือสนับสนุนและสงเสริม

กระบวนการการดำเนินงาน

ปองกันและแกไขปญหา                    

ยาเสพติดและอบายมุข                 

นอกสถานศึกษาใหมี

กระบวนการท่ีเขมแข็ง                        

ตอเน่ืองและยั่งยืน 

 

ประชุมคณะกรรมการ

ขับเคล่ือนนโยบายสูการ

ปฏิบัติในพ้ืนท่ี                   

เพ่ือปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา 

ปงบประมาณ 2565 

 

งปม. 21,000 บาท 

สถานศึกษาในสังกัด                

สพป.ภูเก็ต               

สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 

สำนักงานอาชีวศึกษา

จังหวัดภูเก็ต                      

โรงเรียนเอกชนในสังกัด

  

30 ต.ค. 64 

ถึง 

1 ก.ย.65 

 

ผลผลิต (Output)    

1.โรงเรียนเอกชนในสังกัด 

จำนวน 32 โรงเรียน เขารวม

โครงการและรับการประเมิน

ประจำปการศึกษาเพ่ือประกาศ 

ใหเปนสถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ผลลัพธ (outcome)   

1.ผูบริหารสถานศึกษา ครู 

อาจารย ผูปกครอง นักเรียน

นักศึกษามีจิตสำนึกรวมกัน 

ในการดูแล กลุมเส่ียง กลุมเสพ 

กลุมติด และกลุมคา เฝาระวัง

ไมใหมีการแพรระบาดของยา

เสพติดและอบายมุขใน

สถานศึกษา  

  

รอยละ 80  ผูบริหาร

และเจาหนาท่ีครู

โรงเรียนเอกชนในระบบ

ท่ีรับผิดชอบระบบการ

รายงานผลการดำเนิน 

งานผานระบบสารสนเทศ

ยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต 

(Nispa) และระบบดูแล

ติดตามการใชสารเสพติด

ในสถานศึกษา(CATAS) 

มีความรู ความเขาใจ

สามารถเขาระบบและ

ตรวจสอบขอมูลได 

สามารถขับเคล่ือนการ

ดำเนินงานโครงการ

สถานศึกษาสีขาวปลอด

ยาเสพติดและอบายมุข 

และนำความรูไปสราง

ภูมิคุมกันไปสูเด็กและ

เยาวชนในสถานศึกษาได 

1.หนวยงานทางการศึกษา

สามารถขับเคล่ือนการ

ดำเนินงานโครงการ

สถานศึกษาสีขาวตาม

โครงการสถานศึกษาสีขาว

ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 

2.โรงเรียนเอกชนในสังกัด 

เห็นความสำคัญของ

โครงการสถานศึกษาสีขาว 

ตามโครงการสถานศึกษาสี

ขาวปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข สามารถขับเคล่ือน 

การดำเนินงานโครงการไป

ในทิศทางเดียวกัน 

3.ผูบริหารฯ ในระดับ

จังหวัด 

2 1 



  

  

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

2. โครงการสงเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนกัศึกษาจังหวัดภูเก็ต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วัตถุประสงค 

โครงการ 
กิจกรรม /ประมาณ กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน/ 

เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 

ดัชนีชี้วัด

ความสำเร็จ 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สอดคลองยุทธฯ 

ศธจ./

ศธภ.6 
สป.  

1.เพ่ือทบทวนความรูเกี่ยวกับ

กฎหมาย ท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติ

หนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริม

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

การปฏิบัติหนาท่ีออกตรวจ ติดตาม

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

ในพ้ืนท่ีเส่ียง เฝาระวังสถานการณ 

ปญหาความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา  

2.เพ่ือสงเสริม สนับสนุนและประสาน 

งานกับสถานศึกษาในการปองกัน 

แกไขปญหาความประพฤตินักเรียน 

และนักศึกษาตลอดจนคุมครองสิทธิ

ของนักเรียนและนักศึกษา  

3.เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริม

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

มีแผนการปฏิบัติงาน ในการออก

ปฏิบัติหนาท่ีสงเสริมความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษารวมกับ

หนวยงานในพ้ืนท่ี เครือขาย องคกร

ภาครัฐและเอกชน  

1. แตงต้ังคณะทำงาน 

วางแผนประชุม วางแผน 

การดำเนินงาน 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

ฯ (การใหความรูฯ/การฝก

ปฏิบัติฯ) 

3. การสรุปและรายงานผล 

 

งปม.19,000 บาท 

1.พนักงาน

เจาหนาท่ี

สงเสริมความ

ประพฤติ

นักเรียนและ

นักศึกษา  

2.เด็กและ

เยาวชน  

3.ศูนยเสมา

รักษสำนักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัด  

4.สถานศึกษา 

1 ต.ค. 64 

ถึง 

1 ก.ย. 65 

 

ผลผลิต (Output)    

พนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความ

ประพฤติและนักศึกษา 

จำนวน 60 คน  

ผลลัพธ (outcome)   

1.เครือขายผูปฏิบัติงาน(พนักงาน

เจาหนา ท่ีสงเสริมความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา จังหวัดภูเก็ต) 

ของศูนยประสานงานอำเภอฯ และ

ศูนยเสมารักษจังหวัด จากฐาน 

ขอมูลท้ังหมด 116 คน (บริหาร

ตามงบประมาณ) กลุมเปาหมาย 

60 คน ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

(ไดทบทวน ความรูเกี่ยวกับฎหมาย

ท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาท่ี

พนักงานของพนักงานเจาหนาท่ี 

สงเสริมความประพฤตินักเรียน

นักศึกษา)  

 

 

1.พนักงานเจาหนาท่ี

ไดรับการพัฒนา 

มีความม่ันใจในการ

ปฏิบัติงาน สูงขึ้น 

รอยละ 80  

2.ความถี่ของปญหา

การเกิดพฤติกรรม

ละนอยลง  

3.มีกลไกในการดูแล 

การสงเสริมความ

ประพฤตินักเรียน

นักศึกษาท่ีเขมแข็ง

ขึ้น 

1.พนักงานเจาหนาท่ี

สงเสรมิความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา 

ไดทบทวนความรูเกี่ยวกับ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของในการ

ปฏิบัติหนาท่ีของพนักงาน

เจาหนาท่ีสงเสริมความ

ประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา การปฏิบัติ

หนาท่ีออกตรวจ ติดตาม

ความประพฤตินักเรียน

และนักศึกษาในพ้ืนท่ีเส่ียง 

เฝาระวังสถานการณ

ปญหาความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา 

 

 

 

 

 

2 1 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565             หนา  89 



  

  

 

 

2. โครงการสงเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนกัศึกษาจังหวัดภูเก็ต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตอ) 

 

 กิจกรรม /ประมาณ กลุมเปาหมาย 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน/ 

เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 

ดัชนีชี้วัด

ความสำเร็จ 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สอดคลองยุทธฯ 

ศธจ./

ศธภ.6 

ศธจ./

ศธภ.6 

4.ลดปญหาการออกกลางคัน 

นักเรียนและนักศึกษาสามารถศึกษา

ตอในระดับท่ีสูงขึ้น  

   2.พนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความ

ประพฤตินักเรียน โดยยศูนยเสมา

รักษฯ มีแผนการปฏิบัติหนาท่ีออก

ตรวจ ติดตามความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนท่ีท่ี

ชัดเจน เปนเครือขายและสามารถ

บูรณาการงานรวมกับหนวยงานใน

พ้ืนท่ีกับองคกรภาครัฐและเอกชน 

 2.พนักงานเจาหนาท่ี

สงเสริมความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา 

ปฏิบัติหนาท่ีประสานงาน

กับสถานศึกษาในการ

ปองกัน แกไขปญหาความ

ประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา ตลอดจน

คุมครองสิทธิของนักเรียน

และนักศึกษา 

  

แผนปฏิบัตริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565                 หนา  90 



  

  

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

3. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

วัตถุประสงค 

โครงการ 
กิจกรรม /ประมาณ กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 

ดัชนีชี้วัดความ

สำร็จ 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สอดคลองยุทธฯ 

ศธจ./

ศธภ.6 

ศธจ./

ศธภ.6 

1. เพ่ือสงเสริมสนับสนุน ขับเคล่ือน 

เคล่ือนสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใน

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริฯ ระดับ จว. 

2. เพ่ือสรางเครือขาย และ                

แลกเปล่ียนเรียนรูในการดำเนินงาน

สวนพฤกษศาสตร รร.ในโครงการฯ 

3.เพ่ือใหนักเรียนบุคลากรในโรงเรียน

รวมมือ รวมปฏิบัติกิจกรรมเกิด

ประโยชนถึงทองถิ่น  

4. เพ่ือใหมีระบบฐานขอมูล 

กลุมสมาชิกสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน จังหวัดภูเก็ต  

5. เพ่ือเปนแหลงศึกษา อนุรักษ

พันธุกรรมพืชทองถิ่น และพืช 

หายาก เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา

ใหแกเยาวชน ตลอดจนเปนแหลง

สรางจิตสำนึกในการอนุรักษใหกับ

เยาวชน 

1.วางแผนดำเนินงาน 

พัฒนาตอยอด 

2.ประชุม

คณะกรรมการวาง

แผนการขับเคล่ือนฯ 

3.ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ + 

นำเสนอผลงาน + 

ศึกษาดูงาน (โรงเรียน

ตนแบบ /โรงเรียน

เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จ 

พระศรีนครินทร 

ภูเก็ต) 

4.สรุปผลการ

ดำเนินงาน รายงาน

สวนท่ีเกี่ยวของ 

พ.ศ. 2564 

 

งปม.15,000 บาท 

สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดภูเก็ต ในฐานะ

เลขานุการ สามารถ

ขับเคล่ือนการดำเนินงาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 ในโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมา 

จากพระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา 

สยามบรมราชกุมารี  

สำนักงานศึกษาธิการ 

ในพ้ืนท่ี จังหวัดภูเก็ต 

โดยสามารถทำหนาท่ี 

ในการอำนวญการ 

บริหาร จัดการ สนับสนุน 

และกำกับติดตาม ตาม

นโยบายของกระทรวง 

ศึกษาธิการ และแผนแมบท 

ของ อพ.สธ. ตอไป  

1 ต.ค. 64 

ถึง 

1 ก.ย. 65 

 

ผลผลิต (Output)    

1.การดำเนินงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนโครงการฯ 

ในระดับจังหวัด จำนวน 10 แหง  

2. สามารถขยายผลสถานศึกษา

สมาชิกสวนพฤกษศาสตรใน

โรงเรียน โดยเฉพาะสถานศึกษา

เอกชนเพ่ิมขึ้น จำนวน 2 – 3 แหง  

3. สถานศึกษาสังกัดการศึกษา

เอกชน จำนวน 23 แหง  

4.เจาหนาท่ี สำนักงานศึกษาธิการ 

จังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 คน  

ผลลัพธ (outcome)   

- สถานศึกษามีแนวทางการ

ดำเนินงาน และขอมูลพิจารณา 

ตัดสินใจเขารวมโครงการมากขึ้น  

- สามารถนำปญหาและอุปสรรค

ท่ีไดจากการขับเคล่ือนงานฯ 

เปนขอมูลการพัฒนา ตอไป  

- จังหวัดมีแนวทาง

ในการขับเคล่ือน

การดำเนินงาน ฯ 

- ในสวนของการ

ประชุมชี้แจงหนวยงาน

สถานศึกษาสังกัด

การศึกษาเอกชน 

มีความเขาใจ รอยละ 

80 ขึ้นไป  

- มีสถานศึกษาสมัคร 

เขารวมโครงการ 

เพ่ิมขึ้นอยางนอย

รอยละ 3  

1. สถานศึกษา มีความรู

ความเขาใจในการดำเนิน 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเน่ือง 

มาจากพระราชดำริฯ 

ในระดับจังหวัด และเขา

รวมโครงการ  

2. เสริมสรางสนับสนุน

ใหเกิดเครือขายในการ

ดำเนินงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน

ในโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อันเน่ือง 

มาจากพระราชดำริฯ 

ในระดับจังหวัด 
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1. โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 
 

 

วัตถุประสงค 

โครงการ 
กิจกรรม /ประมาณ กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ความสอดคลอง 

ยุทธฯ 

ศธจ. 

ยุทธฯ 

ศธภ.6 

1.เพ่ือใหบุคลากรไดใชแผน ปฏิบัติ

ราชการประจำป งปม. พ.ศ. 2565 

ในการปฏิบัติงานไปในทิศทาง

เดียวกัน และเปนไปอยางเอกภาพ                

มุงสูเปาหมายผลสัมฤทธ์ิตอองคกร

รวมกัน  

 2. เพ่ือสามารถนำเขาขอมูลและ

รายงานผลการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการประจำป งปม. 

พ.ศ. 2565 ในระบบ eMENSCR 

ตามระเบียบวาดวยการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติ 

และแผน การปฏิรูปประเทศ 

พ.ศ. 2562 

3. เพ่ือบรรลุเปาหมายตามคำ

รับรองการปฏิบัติราชการท่ีมีผล

การดำเนินงานในแตละโครงการ 

ไดอยางครอบคลุมและสอดคลอง

กับยุทธศาสตรทุกสวนงาน 

1.ประชุมบุคลากร 

ในสำนักงานจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการ 

ประจำป งปม. พ.ศ. 

2565 

2.ประชุมติดการ

ดำเนิน โครงการราย

ไตรมาส ท่ี 2 

3.ประชุมติดตามการ

ดำเนินโครงการ ราย

ไตรมาสท่ี 3 

4.ประชุมติดตามการ

ดำเนินงาน รายไตร

มาสท่ี 4 

 

งปม.109,890 บาท 

 

1. ผูบริหาร และ

บุคลากรในสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด

ภูเก็ต 

จำนวน 30 คน  

2. หนวยทาง

การศึกษาทุกสังกัด  

3. ครู นักเรียน 

ประชาชน / ผูสนใจ 

1 ต.ค. 64 

ถึง 

1 ก.ย. 65 

 

ผลผลิต (Output)    

สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดภูเก็ตมีแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจำป งปม. 

พ.ศ.2565 เปนเครื่องมือ 

และกรอบแนวทางในการ

บริหารจัดการองคกรอยาง

มีประสิทธิภาพ และ มีผล

การดำเนินงานตามแผน

ใหแกองคคณะ และผูท่ี

สนใจไดทราบ 

ผลลัพธ (outcome)   

แผนปฏิบัติราชการและผล

การดำเนินงานตามแผนฯ 

ประจำป งปม. พ.ศ. 2565 

ของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดภูเก็ต เพ่ือใชเปน

กรอบในการปฏิบัติงาน

และประชาสัมพันธผลการ

ดำเนินงานของหนวยงาน 

1. สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดภูเก็ต มีแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ในการใหผูบริหาร

ใชเปนกรอบในการติดตามผล

การดำเนินงานในแตละโครงการ 

กิจกรรม และ บุคลากรใน 

สำนัก งานไดทราบถึงวิสัยทัศน 

กลยุทธ แนวทางการดำเนินงาน

ในการบริหารจัดการศึกษา

เปนไปในทิศทางเดียวกัน  

2. การนำเขาขอมูลและรายงาน 

ผลการดำเนินงานตามแผน 

ปฏิบัติราชการฯ ในระบบ 

eMENSCR เปนไปตาม

ระเบียบวาดวยการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ดำเนินการตามยุทธศาสตร

ชาติ และแผนการปฏิรูป

ประเทศ พ.ศ. 2562  

สำนักงานศึกษาการ

จังหวัดภูเก็ตมีการ

บริหารจัดการองคกร

ท่ีมีประสิทธิภาพ

ขับเคล่ือนการจัด

การศึกษาตาม

นโยบายรัฐบาลและ

กระทรวงศึกษาธิการ 

สูการปฏิบัติในระดับ

จังหวัดไดอยางมี

คุณภาพภายใตความ

รวมมือของทุกฝาย   

ท่ีเกี่ยวของกับ

การศึกษา  
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1. โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตอ) 
 

 

วัตถุประสงค 

โครงการ 
กิจกรรม /ประมาณ กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ความสอดคลอง 

ยุทธฯ 

ศธจ. 

ยุทธฯ 

ศธภ.6 

4. เพ่ือใหผูบริหารใชเปนกรอบในการ

ติดตามผลการดำเนินงานในแตละ

โครงการ กิจกรรม และสนับสนุนใหการ

ดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และบุคลากรในสำนักงานไดทราบถึง

ยุทธศาสตรและกลยุทธในการบริหาร

จัดการศึกษาใหเปนไปในทิศทางเดียวกนั  

5. เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ

แผนปฏิบัติการและผลการดำเนินงาน 

แกผูปฏิบัติทุกระดับ ,องคคณะบุคคล 

และหนวยทางการศึกษา และผูท่ีสนใจ

ไดทราบอยางมีประสิทธิผล 

    3. องคคณะบุคคล/

หนวยทางการศึกษา ,   

ผูประเมิน และผูท่ี

สนใจ ไดทราบถึงผล

การดำเนินงานของแต

ละโครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการ

ประจำป  
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2. โครงการสงเสริมการบริหารขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ปการศึกษา 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 
 

 

วัตถุประสงค 

โครงการ 
กิจกรรม /งบประมาณ กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 

ดัชนีชี้วัด

ความสำเร็จ 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สอดคลองยุทธฯ 

ศธจ./

ศธภ.6 

สป. 

เพ่ือประชุมชี้แจงและกำหนด

แนวทางการบริหารขอมูล

สารสนเทศดานการ ศึกษา

จังหวัดภูเก็ต ปการศึกษา 2565 

รวมกับ กลุมงานตาง ๆ                    

ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ภูเก็ต รวบรวมขอมูลสารสนเทศ

ดานการศึกษาพรอมจัดทำเปน

เลมสารสนเทศดานการศึกษา

จังหวัดภูเก็ต ปการศึกษา 2565 

เพ่ือเผยแพร ใหแกหนวยงาน

ทางการศึกษาและประชาชน

ท่ัวไปในจังหวัดภูเก็ตไดนำไปใช

ประโยชนตอไป 

1.ประชุมชี้แจงและกำหนด

แนวทางการบริหารขอมูล

สารสนเทศดานการศึกษา

จังหวัดภูเก็ต ปการศึกษา 2565 

2.จัดทำโครงสรางขอมูลและ  

สรุปแนวทางการจัดเก็บ

รวบรวมขอมูลสารสนเทศ  

ดานการ ศึกษาจังหวัดภูเก็ต   

ปการศึกษา 2565 

3.รวบรวมขอมูลสารสนเทศ

ดานการศึกษาจังหวัดภูเก็ต   

ปการศึกษา 2565                       

จากหนวยงานทางการศึกษา/

สถานศึกษาตาง ๆ ใน จ.ภูเก็ต 

จัดทำเลมขอมูลสารสนเทศ

ดานการศึกษาจังหวัดภูเก็ต     

ปการศึกษา 2565 

 

งปม. 15,750 บาท 

 

บุคลากรในสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด

ภูเก็ต หนวยงาน

ทางการศึกษา และ

ประชาชนท่ัวไปใน

จังหวัดภูเก็ต 

1 พ.ย. 64 

ถึง 

1 ก.ย. 65 

 

ผลผลิต (Output)    

มีเลมสารสนเทศดาน

การศึกษาจังหวัดภูเก็ต                    

ปการศึกษา 2565                    

จำนวน 60 เลม 

ผลลัพธ (outcome)   

กลุมงานตาง ๆ ในสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

หนวยงานทางการศึกษาและ

ประชาชนท่ัวไปในจังหวัด

ภูเก็ตไดนำไปใชประโยชน

ตอไป ไดมีขอมูลสารสนเทศ

ดานการศึกษาจังหวัดภูเก็ต    

ปการศึกษา 2565 

ประกอบการดำเนินการ                

ตามภารกิจของตนเองในสวน

ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 

เลมสารสนเทศ

ดานการศึกษา 

ปการศึกษา 2565 

กลุมงานตาง ๆ ในสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

หนวยงานทางการศึกษาและ

ประชาชนท่ัวไปในจังหวัดภูเก็ต

ไดนำไปใชประโยชนตอไป                 

ไดมีขอมูลสารสนเทศดาน

การศึกษาจังหวัดภูเก็ต                      

ปการศึกษา 2565 

ประกอบการดำเนินการตาม

ภารกิจของตนเองในสวนท่ี

เกี่ยวของกับการศึกษา 
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3. โครงการ ตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร 

           ยุทธศาสตรท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการทางการศึกษา 

 

 

 

วัตถุประสงค 

โครงการ 

กิจกรรม /ประมาณ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา

ดำเนินงาน/ 

เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองยุทธฯ 

ศธจ./

ศธภ.6 

สป. 

1. เพ่ือกำกับ ดูแล 

เรงรัด ติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติ 

งานของหนวยงาน

และสถานศึกษา

สังกัดกระทรวง 

ศึกษาธิการในจังหวัด

ใหสอดคลองกับการ

ดำเนินงานตาม

นโยบายและจุดเนน

กระทรวงศึกษาธิการ  

2. เพ่ือประสานงาน 

สนับสนุนการปฏิบัติ 

งานและลงพ้ืนท่ี

ตรวจติดตามความ 

กาวหนา และให

ขอเสนอแนะ แก

สถานศึกษาสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ

  

1.การลงพ้ืนท่ีติดตามการ

ประชุมครม.สัญจรของ

รัฐมนตรีวาการกระทรวง 

ศึกษาธิการและรัฐมนตรีชวย

วาการกระทรวงศึกษาธิการ 

2.ลงพ้ืนท่ีตรวจติดตามการ

จัดการเรียนการสอนและ

การดำเนินการตามมาตรการ 

ดานสาธารณสุขในสถาน -

การณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ภาคเรียนท่ี 2/2564 

3.รับการตรวจจากกลุม

ตรวจราชการและติดตาม

ประเมินผล 

 

ผูเรียน ครูผูบริหาร 

หนวยงานทางการ

ศึกษาในพ้ืนท่ี

จังหวัดภูเก็ต

  

1 ธ.ค. 64 

ถึง 

30 ก.ย. 65 

ผลผลิต (Output)    

1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ภูเก็ตมีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการจัดการศึกษา

ในหนวยงานและสถานศึกษาสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด

ภูเก็ต ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

2.มีรายงานผลการตรวจ ติดตาม 

ประเมินผลการดำเนินงานตาม

นโยบาย 

ผลลัพธ (outcome)   

1.สถานศึกษา และหนวยงานสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

ไดดำเนินงานตามยุทธศาสตร 

รวมท้ังนโยบายและจุดเนนของ

กระทรวง ศึกษาธิการ เพ่ือยกระดับ 

คุณภาพและประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการศึกษาท่ีสงผลตอ

คุณภาพผูเรียน  

 

ผลผลิต  

1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ภูเก็ต สามารถดำเนินการ

ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการ

ดำเนินงาน ตามนโยบายและ

ยุทธศาสตรของกระทรวง 

ศึกษาธิการในจังหวัด ไดตาม

แผนฯ ท่ี กำหนดไว (ไมนอย

กวา 1 ครั้ง/ภาคเรียน)  

2.สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดภูเก็ต นำผลการตรวจ 

ติดตาม ประเมินผลการ

ดำเนินงานของ หนวยงาน

และสถานศึกษาตามนโยบาย

และยุทธศาสตรของกระทรวง 

ศึกษาธิการ ในพ้ืนท่ีจังหวัด 

มาวิเคราะห สังเคราะห 

เพ่ือการปรับปรุง พัฒนา 

ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ของจังหวัดในปตอไป  

1.หนวยงานและสถานศึกษา

ใน จ.ภูเก็ต นำยุทธศาสตร

ตามแผนพัฒนาการศึกษา 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

รวมท้ังนโยบาย จุดเนนและ

การจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ไปสู

การปฏิบัติ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สงผลตอ

คุณภาพผูเรียน  

2.ผูเรียนทุกระดับทุกประเภท 

ไดรับโอกาสในการศึกษาท่ี

มีคุณภาพอยางเทาเทียม

และท่ัวถึง  

3.ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เปน

คนดี คนเกง มีคุณภาพ ดำรง

ตนอยูใน สังคมอยางมี

ความสุข  

  

6 5 

แผนปฏิบัตริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565                             หนา  95 



3. โครงการ ตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร  (ตอ) 

 

วัตถุประสงค 

โครงการ 

กิจกรรม /ประมาณ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา

ดำเนินงาน 

เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองยุทธฯ 

ศธจ./

ศธภ.6 

ศธจ./

ศธภ.6 

 

 

4.ลงพ้ืนท่ีตรวจติดตามการ

จัดการเรียนการสอนและ

การดำเนินการตาม

มาตรการดานสาธารณสุขใน

สถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 ภาคเรียนท่ี 1/2565 

ในสถานศึกษาแบบบูรณา

การทุกสังกัด สุมตรวจ

จำนวน 5 วัน 10 โรง 

5.รับการตรวจจากกลุม

ตรวจราชการและติดตาม

ประเมนิผล 

6.การจัดทำรายงานผล

การตรวจราชการของ

ผูตรวจราชการ 

 

งปม. 60,000 บาท 

 

  2.ผลการตรวจ ติดตาม 

ประเมินผลการดำเนินงาน

ของหนวยงานและ

สถานศึกษาในจังหวัด 

สามารถนำไปใชเปนขอมูล

ในการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของ

จังหวัด 

ผลลัพธ 

1.แผนการตรวจราชการและ

แผนการขับเคล่ือนคุณภาพ

การศึกษาของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด ภูเก็ต ม ี

ความสอดคลองกับนโยบาย

การตรวจ ติดตาม ประเมินผล

การดำเนินงานของหนวยงาน

และสถานศึกษา ในทุกระดับ  

2.สถานศึกษา และหนวยงาน

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน

จังหวัด ไดดำเนินงานตาม

ยุทธศาสตร ตามแผนพัฒนา

การศึกษา ป งปม.พ.ศ.2565 

และนโยบาย, จุดเนนของ

กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือยก 

ระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ในการบริหารจัด การศึกษาท่ี

สงผลตอคุณภาพผูเรียน  

4.ผูเรียนไดรับการพัฒนา

ตนเองใหมีองคความรู 

ทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเปนใน

ศตวรรษท่ี 21 

  

แผนปฏิบัตริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565                              หนา  96 



  

แผนปฏิบติัราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา  97 

 

4. โครงการการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดภูเก็ต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 

 

 

วัตถุประสงค 

โครงการ 
กิจกรรม /ประมาณ กลุมเปาหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สอดคลองยุทธฯ 

ศธจ./

ศธภ.6 

สป.  

1.เพ่ือใหสำนักงาน ศธจ.ภูเก็ต จัดทํา  

คํารับรองการปฏิบัติราชการไดอยาง

เหมาะสม มีระบบติดตามประเมินผล

งานตามคํารับรองฯ อยางมีคุณภาพ 

2. เพ่ือใหคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ของ สนง.ศธจ.ภูเก็ต ประจําป งปม. 

พ.ศ. 2565 บรรลุผลสําเร็จตาม

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  

3. เพ่ือใหบุคลากร สนง.ศธจ.ภูเก็ต    

มีความรูความเขาใจในแนวทางหรือ

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการตามท่ี สป. กําหนดและ

สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในการ

ปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ  

4. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการ

พัฒนาระบบราชการอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยการมีสวนรวมของ

ขาราชการและลูกจางในสังกัดทุก

หนวยงาน . 

1.วิเคราะห กำหนดตัวชี้วัด 

สนง.ศธจ.ภูเก็ต /มอบหมาย

ผูรับผิดชอบ/จัดทำเอกสาร

รูปเลมคำรับรองปฏิบัติ

ราชการ ฯ ป งปม.พ.ศ.2565 

2.ประชุมเพ่ือสรุปและติดตาม 

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำ

รับรองใน รอบ 6 เดือน 

3.ประชุมติดตามและเตรียม

ความพรอมผลการ

ดำเนินงาน ในรอบ 9 เดือน 

4.ประชุม ติดตามเตรียม

ความพรอมการประเมิน  

รอบ 12 เดือน /รายงานการ

ประเมินและ ประชุมรับการ

ประเมินรอบ 12 เดือน 

 

งปม. 10,500 

1.ผูบริหาร และ

บุคลากรใน                   

สนง.ศธจ.ภูเก็ต 

จำนวน 30 คน  

2.หนวยทาง

การศึกษาทุกสังกัด  

3.ครู นักเรียน 

ประชาชน / ผูสนใจ

  

1 ต.ค. 64 

ถึง  

1 ก.ย. 65 

 

ผลผลิต (Output)    

มีการดำเนินการตาม

ตัวชี้วัดไดอยางครบถวน 

สมบูรณและ 

มีประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ (outcome)   

1.การประเมินตัวชี้วัดอยูใน

ระดับขั้นมาตรฐานขึ้นไป 

2.ไดรูปเลมเอกสารการ

จัดทำตัวช้ีวัดการปฏิบัติ

ราชการของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

ประจำป งปม. พ.ศ.2565 

เชิงปริมาณ 

 ผลผลิตรอยละของ

ตัวชี้วัดท่ีมีการ

ดำเนินการไดครบถวน 

สมบูรณ ผลลัพธ 

รูปเลมเอกสารการ

จัดทำตัวช้ีวัดการ

ปฏิบัติราชการของ                    

สนง.ศธจ.ภูเก็ต 

ประจำป งปม.                 

พ.ศ. 2565  

เชิงคุณภาพ  

ผลผลิต ประสิทธิภาพ

ของการดำเนินงาน

ตามตัวช้ีวัด ผลลัพธ 

ผลการประเมิน

ตัวชี้วัด 

1.บุคลากรใน                   

สนง.ศธจ.ภูเก็ต มี

ความรู ความเขาใจ

และสามารถดำเนินงาน 

ตามตัวช้ีวัดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

2. การบริหารจัดการ

สำนักงานเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ  

6 5 



5. โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบฐานขอมลูดานลกูเสือ ยุวกาชาดและกจิการนักเรียน ประจำป 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 

 

 

 

วัตถุประสงค 

โครงการ 
กิจกรรม/ประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
กลุมเปาหมาย 

เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 
ดัชนีชี้วัดความสำเรจ็ 

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

ความสอดคลอง 

ยุทธฯ 

ศธจ. 

ยุทธฯ 

ศธภ.6 

1.เพ่ือใหความรูระบบขอมูล

สารสนเทศกับเจาหนาท่ี                          

ท่ีรับผิดชอบ ผูบังคับบัญชาลูกเสือ

และผูบังคับบัญชายุวกาชาด                   

ในจังหวัดภูเก็ต ในการจัดเก็บ

ขอมูลดานลูกเสือ ยุวกาชาดและ 

กิจการนักเรียน (พนักงาน

เจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา)  

2. เพ่ือใหมีการนำเขาขอมูลดาน

ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ

นักเรียน (พนักงานเจาหนาท่ี

สงเสริมความประพฤตินักเรียน

และนักศึกษา) ท่ีถูกตองเปนปจจุบัน 

สามารถนำขอมูลสารสนเทศไปใช

ในการวางแผนพัฒนาตอไป  

 

1.วิเคราะหผลการ

ดำเนินงานท่ีผานมา 

วางแผน ออกแบบ

การดำเนินการของ

ปงบประมาณใหม 

2.แตงต้ังคณะทำงาน 

ประชุมเตรียมการฯ 

3.ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ จนท.

รับผิดชอบขอมูล 

ของทุกหนวยจัด

การศึกษา 

 

งปม. 11,500 บาท 

 

1 ต.ค. 64 

ถึง  

1 ก.ย. 65 

 

1.เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงาน

ลูกเสือและยุวกาชาด ผูบังคับ 

บัญชาลูกเสือและผูบังคับ 

บัญชายุวกาชาด ในจังหวัด

ภูเก็ต มีความรูความเขาใจ

ระบบขอมูลสารสนเทศใน

การจัดเก็บขอมูลดานลูกเสือ 

ยุวกาชาดและกิจการ

นักเรียน  

2.เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงาน

ลูกเสือและยุวกาชาด ผูบังคับ 

บัญชาลูกเสือและผูบังคับ 

บัญชา ยุวกาชาด ในจังหวัด

ภูเก็ต มีการนำเขาขอมูล

ดานลูกเสือ ยุวกาชาดและ

กิจการนักเรียน ท่ีถูกตอง

เปนปจจุบัน สามารถนำ

ขอมูลสารสนเทศไปใชใน

การวางแผนพัฒนาตอไป  

ผลผลิต (Output)    

เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงาน

ลูกเสือและยุวกาชาด ผูบังคับ 

บัญชาลูกเสือและผูบังคับ 

บัญชายุวกาชาด ในจังหวัด

ภูเก็ต จำนวน 40 คน

ผลลัพธ (outcome)   

1.เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงาน

ลูกเสือและยุวกาชาด 

ผูบังคับบัญชาลูกเสือและ

ผูบังคับบัญชายุวกาชาด 

ในจังหวัดภูเก็ต มีความรู

ความเขาใจระบบขอมูล

สารสนเทศในการจัดเก็บ

ขอมูลดานลูกเสือ ยุวกาชาด

และกิจการนักเรียน 

 (พนักงานเจาหนาท่ีสงเสริม

ความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา)  

เชิงปริมาณ 

1.เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงาน

ลูกเสือและยุวกาชาด ผูบังคับ 

บัญชาลูกเสือและผูบังคับ 

บัญชายุวกาชาดในจังหวัด

ภูเก็ต จำนวน 40 คน 

เชิงคุณภาพ  

2.เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ

ลูกเสือและยุวกาชาด ผูบังคับ 

บัญชาลูกเสือและผูบังคับ 

บัญชายุวกาชาดในจังหวัด

ภูเก็ต มีความรูความเขาใจ

ระบบขอมูลสารสนเทศ 

ในการจัดเก็บขอมูลดานลูกเสือ 

ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  

3.มีการนำเขาขอมูลดาน

ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ

นักเรียน ท่ีถูกตองเปน 

มีฐานขอมูลการ

ของจังหวัดภูเก็ต 

(ดานการลูกเสือ 

ยุวกาชาด และ

กิจการนักเรียน 

มีฐานขอมูลกำลัง

พล พสน. ในการ

บริหารจัดการ

เจาหนาท่ีฯ ใน

การออกตรวจ

ติดตาม การ

สงเสริม ความ

ประพฤตินักเรียน

และนักศึกษา 

ในจังหวัดภูเก็ต 

6 5 
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5. โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบฐานขอมลูดานลกูเสือ ยุวกาชาดและกจิการนักเรียน ประจำป 2565  (ตอ) 

วัตถุประสงค 

โครงการ 

กิจกรรม /

ประมาณ 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน กลุมเปาหมาย 
เปาหมาย 

เชิงผลลัพธ 
ดัชนีชี้วัดความสำเรจ็ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ความสอดคลอง 

ยุทธฯ 

ศธจ. 

ยุทธฯ 

ศธภ.6 

3. เพ่ือสงเสริมใหมีการ

ปฏิบัติงานรวมกับ

หนวยงานในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการใน

พ้ืนท่ีและหนวยงานท่ี

เกี่ยวของในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบในการจัดเก็บ

ขอมูลดานลูกเสือ ยุว

กาชาดและ กิจการ

นักเรียนใหเปนปจจุบัน 

  3.เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงาน

ลูกเสือและยุวกาชาด 

ผูบังคับบัญชาลูกเสือและ

ผูบังคับบัญชายุวกาชาดใน

ผูบังคับบัญชายุวกาชาด ใน

จังหวัดภูเก็ตรวมกัน

ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีและ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของใน

พ้ืนท่ีรับผิดชอบในการ

จัดเก็บขอมูลดานลูกเสือ 

ยุวกาชาดและกิจการ

นักเรียน 

2.มีการนำเขาขอมูลดาน

ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ

นักเรียน (พนักงานเจาหนาท่ี

สงเสริมความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา) ท่ี

ถูกตองเปนปจจุบัน ตลอดจน

ไดปฏิบัติงานรวมกับหนวยงาน 

ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ในพ้ืนท่ีและหนวยงานท่ี

เกี่ยวของในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ในการจัดเก็บขอมูลดาน

ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ

นักเรียน  

3.สามารถนำขอมูลสารสนเทศ 

ไปใชในการวางแผนพัฒนา

ตอไป  

ปจจุบัน ตลอดจนได

ปฏิบัติ งานรวมกับ

หนวยงานในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ 

ในพ้ืนท่ีและหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบเกี่ยวของ

ในพ้ืนท่ีรับ ผิดชอบใน

การจัดเก็บขอมูล  

4.สามารถนำขอมูล

สารสนเทศไปใชใน

การวางแผนพัฒนา

ตอไป จำนวน 40 คน 

(รอยละ 100) 

มีฐานขอมูลการของ

จังหวัดภูเก็ต (ดานการ

ลูกเสือ ยุวกาชาด และ

กิจการนักเรียน มีฐาน 

ขอมูลกำลังพล พสน. 

ในการบริหารจัดการ

เจาหนาท่ีฯ ในการออก

ตรวจติดตาม การสงเสริม

ความประพฤตินักเรียน

และนักศึกษา ในจังหวัด

ภูเก็ต 
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แผนการใชจายงบประมาณ การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ  

 

เปาหมายของโครงการ 

 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 (หนวย : บาท) 

สอดคลอง

ยุทธศาสตร 

ไตรมาส  

1 

ไตรมาส  

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส  

4 

รวม ศธจ. / 

ศธภ.6 

สป. 

รวมงบประมาณ ตามประเด็นยุทธศาสตรท้ังสิ้น 140,230 585,275 321,160 312,250 1,358,915   

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 61,640 538,450 274,400 197,135 1,071,625   

1 โครงการพัฒนาบุคลากร 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ภูเก็ต 

เพ่ิมความรูความเขาใจ ความคิด 

ความสัมพันธในการทำงาน และการ

ทำงานเปนทีม รวมคิด รวมทำ   

 

บุคลากรมีความรัก สามัคคี                  

รวมขับเคลื่อนภารกิจงาน                     

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ภูเก็ต บรรลตุามเปาหมาย 

8,180 32,220 0 0 40,400 1 3 

2 โครงการจดัทำแผนพัฒนา

การศึกษาจังหวัดภเูก็ต 

เพ่ือจัดทำแผนฯ ทบทวน ป งปม. 

พ.ศ. 2565 และ จัดทำรางแผนฯ 

พ.ศ.2566 – 2570 ใหสอดคลองกับ

สถานการณในปจจุบัน สอดคลอง

ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท และ 

ระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ    

สำนักงาน ศธจ.ภูเก็ต มีแผน 

พัฒนาการศึกษาจังหวัด                     

ท่ีสอดคลองกับเปาหมายทุกระดับ 

เปนกรอบแนวทางในการ

ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัด                 

ไดเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

3,520 41,780 - 10,000 55,300 1 3 

3 โครงการสราง และสงเสรมิ     

ความเปนพลเมืองดีตามรอย                 

พระยุคลบาท ดานการศึกษา                  

สูการปฏิบัต ิ

เพ่ือสงเสริมใหผูเรียน มเีจตคติท่ีดตีอ

สถาบันพระมหากษัตริย บานเมือง  

ทำหนาท่ีเปนพลเมืองดีมีพ้ืนฐานชีวิต

ท่ีมั่นคงและมีคณุธรรม ไดเรียนรูถึงน

วัตวิถีของทองถ่ิน และชุมชนมี

จิตสำนึกรักภูมิใจในทองถ่ิน 

นักเรียนนักศึกษาในระบบ และนอก

ระบบ มีความรู เกิดจิต สำนึกรัก มี

ความภูมิใจ ในทองถ่ิน ชุมชนของ

ตนเอง และมเีจตคติท่ีดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

 

0 91,450 91,800 92,175 275,425 1 3 
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ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ  

 

เปาหมายของโครงการ 

 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 (หนวย : บาท) 

สอดคลอง

ยุทธศาสตร 

ไตรมาส  

1 

ไตรมาส  

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส  

4 

รวม ศธจ. / 

ศธภ.6 

สป. 

4 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาของจังหวัด

ภูเก็ตโดยผานกลไกของ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

(กศจ.) 

จัดทำแนวทางการ ยกระดับคณุภาพ

การศึกษา  โดยผานกลไก กศจ.

ภูเก็ต  

ในการสงเสริมสนับสนุนให

สถานศึกษาจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก

ท่ีเนนพัฒนาผูเรยีนใหมีทักษะการ

เรียนรูและทักษะ 

ท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผาน

เกณฑรอยละ 50 ข้ึนไป และ

นักเรียนกลุมเปาหมายท่ีผาน

เกณฑการประเมินการมีทักษะการ

เรียนรูและทักษะท่ีจำเปนใน

ศตวรรษท่ี 21 

 

41,840 14,500 13,500 21,060 90,900 1 3 

5 โครงการInnovation For Thai 

Education( IFTE) นวัตกรรม

การศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สงเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรม

การบริหารจัดการเรียนรู /นิเทศ/

ยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษา

โดยการบูรณาการรวมกันของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ และ พัฒนา

ครูผูสอนใหออกแบบหนวยการ

เรียนรูแบบ Active Learning โดย

ใชโครงงานเปนฐาน 

มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาท่ี

มีความถูกตอง ครอบคลุม เปน

ปจจุบัน และผูเรยีนมีทักษะ

ศตวรรษท่ี 21 ประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวันได และครสูามารถ

ออกแบบหนวยการเรยีนรูแบบ

Active Learning เนนพัฒนา

ผูเรยีนใหเกิดทักษะในศตวรรษท่ี 

21 โดยใชโครงงานเปนฐานได  

1,000 30,000 6,000 49,000 86,000 1 3 

6 โครงการการสงเสรมิเวทีและ

ประชาคมเพ่ือการพัฒนา

หลักสตูรตอเน่ืองเช่ือมโยง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

พัฒนาหลักสตูรท่ีเช่ือมโยงในระดบั

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษาในการบูรณาการ

หลักสตูรตอเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษา

อยางยั่งยืน อันจะนำไปสูการสงเสริม

การมีอาชีพและการมีงานทำ 

มีหลักสูตรตอเน่ืองเช่ือมโย

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ี

สอดคลองกับบริบทของจังหวัด

อยางนอย จำนวน 1 หลักสูตร 

0 6,000 65,000 1,000 72,000 1 3 
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ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ  

 

เปาหมายของโครงการ 

 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 (หนวย : บาท) 

สอดคลอง

ยุทธศาสตร 

ไตรมาส  

1 

ไตรมาส  

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส  

4 

รวม ศธจ. / 

ศธภ.6 

สป. 

7 โครงการขับเคลื่อนการ

พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

ในระดับพ้ืนท่ี 

สงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุก

คนไดรบัการดูแลพัฒนารางกาย 

จิตใจ วินัย อารมณ สังคม สติปญญา 

และทักษะการเรียนท่ีสมวัย และ

พัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย และผูปฏิบัติงานมีความรู 

ความเขาใจตามมาตรฐานสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ.  

เด็กปฐมวัย(อายุ 3-6ป) ทุกคน

ไดรับการดูแลมีพัฒนาการสมวัยใน

ทุกดาน /รอยละ80 ของ

สถานศึกษา /สถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยมีคณุภาพระดับผานเกณฑ

ข้ันตนตามมาตรฐานสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัยแหงชาติพ.ศ.2561  /

ผูบริหาร ครผููปกครอง ผูดูแลเด็ก 

ผูรับบริการ ผูเก่ียวของทุกภาคสวน 

ไดรับการสงเสรมิสนับสนุนพัฒนา 

0 43,200 0 8,800 52,000 1 3 

8 โครงการนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษาสังกัดเอกชน 

สงเสริม สนับสนุน และประเมินผล

การจัดการศึกษาทุกชวงวัยท่ีเทา

เทียมกันและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ี

มีคุณภาพ 

สถานศึกษาในสังกัด ไดรับการ

พัฒนาใหสามารถบริหารจัด

การศึกษาไดอยางมีคณุภาพ อยาง

นอยรอยละ๘๕ 

300 8,700 9,000 2,000 20,000 1 3 

9 โครงการการสงเสรมิศักยภาพ

การเรยีนรูผูเรียนในศตวรรษท่ี21       

โดยรูปแบบการเทียบโอนความรู

จากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ  

สูการเรียนในโรงเรียนในระบบ 

สงเสริมการจัดทำหลักสตูรและ

รูปแบบการเรียนรูท่ีหลากหลาย

ใหกับผูเรยีน ใหมีขีดความสามารถ

ในการแขงขันในระดับสากล และ

มาตรฐานองคกรแหงการเรียนรู

เอกชนนอกระบบใหมีมาตรฐาน

ระดับสากล 

นักเรียนมีขีดความสามารถแขงขัน

ในระดับตางๆไดอยางมีประสิทธิผล 

และโรงเรียนตนแบบ/นำรองการ

จัดการเรียนรู รูปแบบบูรณาการใน

ศตวรรษ  ท่ี 21 

3,300 11,000 22,000 2,200 38,500 1 3 
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ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ  

 

เปาหมายของโครงการ 

 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 (หนวย : บาท) 

สอดคลอง

ยุทธศาสตร 

ไตรมาส  

1 

ไตรมาส  

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส  

4 

รวม ศธจ. / 

ศธภ.6 

สป. 

10 โครงการ สงเสรมิการจัดการ

เรียนรูของโรงเรียนเอกชนสูวิถี

ชีวิตใหม (New  Normall) 

ผูบริหารครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา ร.ร.เอกชนไดแลกเปลี่ยน

เรียนรูแนวทางการปฏิบัติท่ีดีของ

การจัดการศึกษาเอกชน นำไปสูการ 

พัฒนาหลักสตูรและนวัตกรรม   

ทางการ ศึกษา สูวิถีชีวิตใหม  

รอยละ 80 ของความคิดเห็น 

ของผูเขารวมงานไดรับความรู 

และสามารถนำไปประยุกตใชได 

0 200,000 0 0 200,000 1 3 

11 โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญ

ประโยชน 

ปลูกฝงและสรางจิตสำนึกท่ีดี ใหกับ

ลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด ผูบำเพ็ญ

ประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร และ

บุคลากรทางการศึกษา และ เปน

การธำรงรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย  

ผูเขารวมกิจกรรม มีจติสำนึกท่ีดี

ในการมุงกระทำประโยชนตอ

สวนรวม และมีความรับผิด ชอบ

ตอสังคม ธำรงรักษาไวซึ่งสถาบัน

ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

500 11,500 11,500 0 23,500 1 3 

12 โครงการนิเทศการจดักิจกรรมยุว

กาชาดในสถานศึกษา  

ประจำป2565 

ผูบริหารผูบังคับบัญชา มีความรู

ความเขาใจ มีทักษะ ประสบการณ

นำไปใชไดแลกเปลี่ยน ความคิดเหน็ 

ติดตาม ชวยเหลือ แนะนำแกไข

ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการจัดการ

เรียนการสอน 

ผูเขารับการนิเทศ มีความรูความ

เขาใจ มีทักษะและสามารถ          

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได

อยางมีประสิทธิภาพ  

 

0 2,800 3,500 3,700 10,000 1 3 

13 โครงการนิเทศการจดักิจกรรม

ลูกเสือในสถานศึกษา  

ประจำป 2565 

ผูบริหารผูบังคับบัญชา มีความรู

ความเขาใจ มีทักษะ ประสบการณ 

ติดตาม ชวยเหลือ แนะนำแกไข

ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการจัดการ

เรียนการสอน 

ผูเขารับการนิเทศ มีความรูความ

เขาใจ มีทักษะและสามารถ          

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได

อยางมีประสิทธิภาพ  

 

0 2,800 3,500 3,700 10,000 1 3 
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ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ  

 

เปาหมายของโครงการ 

 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 (หนวย : บาท) 

สอดคลอง

ยุทธศาสตร 

ไตรมาส  

1 

ไตรมาส  

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส  

4 

รวม ศธจ. / 

ศธภ.6 

สป. 

14 โครงการสงเสริมการจดังานวัน

คลายวันสถาปนายวุกาชาดไทย 

ประจำป 2565 

เพ่ือระลึกถึงบุคคลสำคัญผูกอตั้ง

กิจการยุวกาชาดข้ึนในประเทศไทย  

สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

ยุวกาชาดตอเน่ืองเพ่ิมมากข้ึน 
 

 

ผูเขารวมรอยละ 100 ไดรวมระลกึ

ถึงบุคคลสำคญัผูกอตั้งกิจการยุว

กาชาด ไดตระหนักในคณุคาและ

ความสำคญัของการเปนสมาชิกยุว

กาชาด  

500 39,500 0 0 40,000 1 3 

18 โครงการหมูยวุกาชาดตนแบบ ยกยองเชิดชูเกียรติใหกับ

สถานศึกษาท่ีตั้งหมูยุวกาชาดและ

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนยุวกาชาดไดดีเปนท่ีประจักษ /

สงเสริมการจัดตั้งหมูยุวกาชาด               

เพ่ิมมากข้ึน และเพ่ือเปนการ

ประชาสมัพันธกิจการยุวกาชาดให

เปนท่ีรูจักแพรหลายมากยิ่งข้ึน 
 

สถานศึกษาท่ีดำเนินการตั้ง                   

หมูยุวกาชาดและสามารถ                    

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน               

ยุวกาชาดไดดี เปนท่ีประจักษ 

0 0 7,000 0 7,000 1 3 

15 โครงการการพัฒนาสมรรถนะยุว

กาชาด ดีเดน โลพระราชทานฯ 

เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรตสิรางขวัญ

และกำลังใจผูบริหาร ผูใหการ

สนับสนุน ครูผูสอนกิจกรรมยุว

กาชาดและสมาชิกยุวกาชาด เพ่ือ

บูรณาการขับเคลื่อนกิจการยุว

กาชาด และ ประชาสัมพันธกิจการ

ยุวกาชาดใหแพรหลายยิ่งข้ึน 

ผูบริหาร ผูใหการสนับสนุน 

ครูผูสอนยุว -กาชาด สมาชิกยุว

กาชาด ท่ีใหการสนับสนุนกิจการ

ยุวกาชาดเปนอยางดี ตอเน่ือง มี

ขวัญ กำลังใจไดรับการยกยองเชิด

ชูเกียรติ / จำนวนสถานศึกษาท่ีจดั

กิจกรรม 19 แหง 

0 500 1,500 0 2,000 1 3 
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ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ  

 

เปาหมายของโครงการ 

 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 (หนวย : บาท) 

สอดคลอง

ยุทธศาสตร 

ไตรมาส  

1 

ไตรมาส  

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส  

4 

รวม ศธจ. / 

ศธภ.6 

สป. 

16 โครงการโรงเรยีนดีวิถีลูกเสือ สงเสริมใหสถานศึกษาปลูกฝง หลกั

คิดท่ีถูกตองใหกับลูกเสือ เนตรนารี 

ดานคุณธรรมจริยธรรม ใหเปนผูมี

ความพอเพียง มีระเบียบวินัย                   

มีความสจุริต มีจิตอาสา มีความ

รับผิดชอบ และความจงรกัภัคดีตอ

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ 

มีสถานศึกษาเสนอขอรับการ

พิจารณาคัดเลือก และไดเปน

สถานศึกษาท่ีสามารถเปน

แบบอยางไดตามแนวโครงการ

โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 

0 0 9,000 0 9,000 1 3 

17 โครงการยกยองผูมผีลงานดเีดน

ตอการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรตสิรางขวัญ

กำลังใจในการเสยีสละ ผูมีผลงาน

ดีเดนตอกิจการลูกเสือเปนท่ี

ประจักษ เปนแบบอยางท่ีดีและ

สงเสริมใหผูเก่ียวของท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชนใหการสนับสนุนกิจการ

ลูกเสอืของกระทรวงศึกษาธิการ 

มีบุคลากรทางการลูกเสือขอรับ

การพิจารณาคัดเลือก และไดรับ

การพิจารณา ครบ 3 รางวัล 

0 0 9,600 0 9,600 1 3 

19 โครงการสงเสริมสนับสนุนการ

ดำเนินงานของคณะกรรมการ

สงเสริม 

ความประพฤติ นักเรียนและ

นักศึกษา จังหวัดภูเก็ต 

เพ่ือเสรมิสรางความรู ความเขาใจ

แนวคิด เจตนารมณ การสงเสริม   

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

ตาม พรบ.คุมครองเด็กแหงชาติ 

พ.ศ.2546 และสรางภาคเีครือขาย

ขับเคลื่อนศูนยเสมารักษ และศูนย

ประสานงานการสงเสรมิความ

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

ประจำอำเภอ 

 มีนโยบาย มาตรการ หรือ                   

แผนขับเคลื่อนงานสงเสริมความ

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา                  

จ.ภูเก็ต ปญหาพฤติกรรมเดก็ 

เยาวชนลดลง และ อัตราการออก

กลางคันลดลง             

2,500 2,500 21,500 3,500 30,000 1 3 
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ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ  

 

เปาหมายของโครงการ 

 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 (หนวย : บาท) 

สอดคลอง

ยุทธศาสตร 

ไตรมาส  

1 

ไตรมาส  

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส  

4 

รวม ศธจ. / 

ศธภ.6 

สป. 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 0 21,000 34,000 0 55,000   

1 โครงการขับเคลื่อนนโยบายสูการ

ปฏิบัติในพ้ืนท่ี เพ่ือปองกันและ         

แกไขปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา ปงบประมาณ 2565 

ปองกัน ลดปญหาการแพรระบาด   

ของยาเสพติดและอบายมุข ท้ังใน

และนอกสถานศึกษา และ สนับสนุน

สงเสริมกระบวนการการดำเนินงาน

ปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ

และอบายมุข นอกสถานศึกษาใหมี

กระบวนการท่ีเขมแข็ง                       

ตอเน่ืองและยั่งยืน 

 

รอยละ 80  ผูบรหิารและ

เจาหนาท่ีครโูรงเรียนเอกชนใน

ระบบท่ีรับผิดชอบระบบรายงาน

ผลผานระบบสารสนเทศยาเสพติด

จังหวัดภูเก็ต (Nispa) และระบบ

ดูแลติดตามการใชสารเสพติดใน

สถานศึกษา(CATAS) มีความรู 

ความเขาใจสามารถเขาระบบและ

ตรวจสอบขอมลู สามารถ

ขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสี

ขาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 

สรางภมูิคุมกันไปสูเด็กและเยาวชน

ในสถานศึกษาได 

0 21,000 0 0 21,000 2 1 

2 โครงการสงเสริมศักยภาพการ

ตรวจ ติดตามความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา                     

จังหวัดภูเก็ต  ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ทบทวนความรูเก่ียวกับกฎหมาย       

ท่ีเก่ียวของ  สงเสริม สนับสนุนและ

ประสาน งานกับสถานศึกษาในการ

ปองกัน แกไขปญหาความประพฤติ

นักเรียน  มีแผนการปฏบัิติงาน ใน

การออกปฏิบัติหนาท่ี 

พนักงานเจาหนาท่ีไดรับการพัฒนา 

มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 

สูงข้ึน รอยละ 80 /ความถ่ีปญหา

การเกิดพฤติกรรมละนอยลง และ

มีกลไกการดูแล สงเสริมความ

ประพฤตินักเรียนนักศึกษาท่ี

เขมแข็งข้ึน 

0 0 19,000 0 19,000 2 1 
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ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ  

 

เปาหมายของโครงการ 

 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 (หนวย : บาท) 

สอดคลอง

ยุทธศาสตร 

ไตรมาส  

1 

ไตรมาส  

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส  

4 

รวม ศธจ. / 

ศธภ.6 

สป. 

3 โครงการการข ับเคล ื ่อนการ

ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเร ียนในโครงการอน ุร ักษ

พันธุกรรมพืช อันเนื ่องมาจาก

พระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพ

ร ัตนราชส ุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ในระดับพ้ืนท่ี 

สรางเครือขาย แลกเปลี่ยนเรียนรู

การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร 

รร.ในโครงการฯ และใหนักเรียน

บุคลากรในโรงเรยีนรวมมือ ปฏิบัติ

กิจกรรมเกิดประโยชนถึงทองถ่ิน 

และใหมีฐานขอมลูกลุมสมาชิกฯ 

เพ่ือเปนแหลงศึกษา อนุรักษ

พันธุกรรมพืชทองถ่ิน และพืชหายาก 

เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 

สถานศึกษามีแนวทางการ

ดำเนินงาน และขอมลูพิจารณา 

ตัดสินใจเขารวมโครงการมากข้ึน  

สามารถนำปญหาและอุปสรรคท่ี

ไดจากการขับเคลื่อนงานฯ 

เปนขอมูลการพัฒนา ตอไป 

0 0 15,000 0 15,000 2 1 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การสรางความสามารถในการแขงขนั  (เปนโครงการยุทธศาสตรรอง ทุกโครงการ)        

1 โครงการจดัทำแผนพัฒนา

การศึกษาจังหวัดภเูก็ต 

เพ่ือจัดทำแผนฯ ทบทวน ป งปม. 

พ.ศ. 2565 และ จัดทำรางแผนฯ 

พ.ศ.2566 – 2570 ใหสอดคลองกับ

สถานการณในปจจุบัน สอดคลอง

ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท และ 

ระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ    

สำนักงาน ศธจ.ภูเก็ต มีแผน 

พัฒนาการศึกษาจังหวัด                     

ท่ีสอดคลองกับเปาหมายทุกระดับ 

เปนกรอบแนวทางในการ

ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัด                 

ไดเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

3,520 41,780 - 10,000 55,300 1 3 

2 โครงการInnovation For Thai 

Education( IFTE) นวัตกรรม

การศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สงเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรม

การบริหารจัดการเรียนรู /นิเทศ/

ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดย

บูรณาการรวมกันของหนวยงานท่ี

เก่ียวของ และ พัฒนาครูผูสอนให

ออกแบบหนวยการเรยีนรูแบบ 

มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาท่ี

ถูกตอง ครอบคลุม ปจจุบัน และ

ผูเรยีนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 

ประยุกตใชในชีวิตประจำวันได 

และครสูามารถออกแบบหนวย

การเรยีนรูแบบActive Learning 

เนนพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะใน

1,000 30,000 6,000 49,000 86,000 1 3 
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ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ  

 

เปาหมายของโครงการ 

 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 (หนวย : บาท) 

สอดคลอง

ยุทธศาสตร 

ไตรมาส  

1 

ไตรมาส  

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส  

4 

รวม ศธจ. / 

ศธภ.6 

สป. 

Active Learning โดยใชโครงงาน

เปนฐาน 

ศตวรรษท่ี 21 โดยใชโครงงานเปน

ฐานได  

3 โครงการการสงเสรมิศักยภาพ

การเรยีนรูผูเรียนในศตวรรษท่ี21       

โดยรูปแบบการเทียบโอนความรู

จากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ  

สูการเรียนในโรงเรียนในระบบ 

สงเสริมการจัดทำหลักสตูรและ

รูปแบบการเรียนรูท่ีหลากหลาย

ใหกับผูเรยีน ใหมีขีดความสามารถ

ในการแขงขันในระดับสากล และ

มาตรฐานองคกรแหงการเรียนรู

เอกชนนอกระบบใหมีมาตรฐาน

ระดับสากล 

นักเรียนมีขีดความสามารถแขงขัน

ในระดับตางๆไดอยางมี

ประสิทธิผล และโรงเรียนตนแบบ/

นำรองการจัดการเรยีนรู รูปแบบ

บูรณาการในศตวรรษ  ท่ี 21 

3,300 11,000 22,000 2,200 38,500 1 3 

4 โครงการ สงเสรมิการจัดการ

เรียนรูของโรงเรียนเอกชนสูวิถี

ชีวิตใหม (New  Normall) 

ผูบริหารครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา ร.ร.เอกชนไดแลกเปลี่ยน

เรียนรูแนวทางการปฏิบัติท่ีดีของ

การจัดการศึกษาเอกชน นำไปสูการ 

พัฒนาหลักสตูรและนวัตกรรม   

ทางการ ศึกษา สูวิถีชีวิตใหม  

รอยละ 80 ของความคิดเห็น 

ของผูเขารวมงานไดรับความรู 

และสามารถนำไปประยุกตใชได 

0 200,000 0 0 200,000 1 3 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (เปนโครงการยุทธศาสตรรอง ทุกโครงการ)        

1 โครงการ สงเสรมิการจัดการ

เรียนรูของโรงเรียนเอกชนสูวิถี

ชีวิตใหม (New  Normall) 

ผูบริหารครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา ร.ร.เอกชนไดแลกเปลี่ยน

เรียนรูแนวทางการปฏิบัติท่ีดีของ

การจัดการศึกษาเอกชน นำไปสูการ 

พัฒนาหลักสตูรและนวัตกรรม   

ทางการ ศึกษา สูวิถีชีวิตใหม  

รอยละ 80 ของความคิดเห็น 

ของผูเขารวมงานไดรับความรู 

และสามารถนำไปประยุกตใชได 

0 200,000 0 0 200,000 1 3 
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ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ  

 

เปาหมายของโครงการ 

 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 (หนวย : บาท) 

สอดคลอง

ยุทธศาสตร 

ไตรมาส  

1 

ไตรมาส  

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส  

4 

รวม ศธจ. / 

ศธภ.6 

สป. 

2 โครงการ สงเสรมิการจัดการ

เรียนรูของโรงเรียนเอกชนสูวิถี

ชีวิตใหม (New  Normall) 

ผูบริหารครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา ร.ร.เอกชนไดแลกเปลี่ยน

เรียนรูแนวทางการปฏิบัติท่ีดีของ

การจัดการศึกษาเอกชน นำไปสูการ 

พัฒนาหลักสตูรและนวัตกรรม   

ทางการ ศึกษา สูวิถีชีวิตใหม  

รอยละ 80 ของความคิดเห็น 

ของผูเขารวมงานไดรับความรู 

และสามารถนำไปประยุกตใชได 

0 200,000 0 0 200,000 1 3 

3 โครงการสงเสริมและพัฒนา

ระบบฐานขอมลูดานลูกเสือ ยุว

กาชาดและกิจการนักเรียน 

ประจำป 2565 

เพ่ือใหความรูระบบขอมูล

สารสนเทศกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

การนำเขาขอมลูถูกตองเปนปจจุบัน 

สามารถนำขอมูลสารสนเทศไปใชใน

การวางแผนพัฒนาตอไป 

เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบลูกเสือและ

ยุวกาชาด ผูบังคับ บัญชาลูกเสือ

และผูบังคับ บัญชายุวกาชาด มี

ความรูความเขาใจระบบขอมลู

สารสนเทศ 

ในการจดัเก็บขอมูล และ มีการ

นำเขาขอมูล ท่ีถูกตองเปนปจจุบัน 

0 0 0 11,500 11,500 6 5 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

(เปนโครงการยุทธศาสตรรอง ทุกโครงการ) 

       

1 โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญ

ประโยชน 

ปลูกฝงและสรางจิตสำนึกท่ีดี ใหกับ

ลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด ผูบำเพ็ญ

ประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร และ

บุคลากรทางการศึกษา และ เปน

การธำรงรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย  

ผูเขารวมกิจกรรม มีจติสำนึกท่ีดี

ในการมุงกระทำประโยชนตอ

สวนรวม และมีความรับผิด ชอบ

ตอสังคม ธำรงรักษาไวซึ่งสถาบัน

ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

500 11,500 11,500 0 23,500 1 3 
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ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ  

 

เปาหมายของโครงการ 

 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 (หนวย : บาท) 

สอดคลอง

ยุทธศาสตร 

ไตรมาส  

1 

ไตรมาส  

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส  

4 

รวม ศธจ. / 

ศธภ.6 

สป. 

2 โครงการการขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนในโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก

พระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ในระดับพ้ืนท่ี 

สรางเครือขาย และแลกเปลี่ยน

เรียนรูการดำเนินงานสวน

พฤกษศาสตร รร.ในโครงการฯ และ

ใหนักเรียนบุคลากรในโรงเรียน

รวมมือ รวมปฏิบัติกิจกรรมเกิด

ประโยชนถึงทองถ่ิน และใหมีระบบ

ฐานขอมูลกลุมสมาชิกสวน

พฤกษศาสตรโรงเรยีน จังหวัดภเูก็ต 

เพ่ือเปนแหลงศึกษา อนุรักษ

พันธุกรรมพืชทองถ่ิน และพืชหายาก 

เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหแก

เยาวชน 

สถานศึกษามีแนวทางการ

ดำเนินงาน และขอมลูพิจารณา 

ตัดสินใจเขารวมโครงการมากข้ึน  

- สามารถนำปญหาและอุปสรรคท่ี

ไดจากการขับเคลื่อนงานฯ 

เปนขอมูลการพัฒนา ตอไป 

0 0 15,000 0 15,000 2 1 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 78,590 25,825 12,760 115,115 232,290   

1 โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2565 

ผูบริหารใชเปนกรอบในการติดตาม

ผลการดำเนินงานในแตละโครงการ 

กิจกรรม และสนับสนุนใหการ

ดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และบุคลากรในสำนักงานไดทราบถึง

ยุทธศาสตรและกลยุทธในการ

บริหารจดัการศึกษาใหเปนไปใน

ทิศทางเดยีวกัน 

ผูบริหารใชเปนกรอบในการ

ติดตามผลการดำเนินงานในแตละ

โครงการ กิจกรรมตามปฏิทิน

ดำเนินงาน และสนับสนุนใหการ

ดำเนินงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ และบุคลากรได

ทราบถึงยุทธศาสตรและกลยุทธใน

การบริหารจดัการศกึษาใหเปนไปใน

ทิศทางเดยีวกัน 

68,030 3,300 3,300 35,260 109,890 6 5 
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ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ  

 

เปาหมายของโครงการ 

 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 (หนวย : บาท) 

สอดคลอง

ยุทธศาสตร 

ไตรมาส  

1 

ไตรมาส  

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส  

4 

รวม ศธจ. / 

ศธภ.6 

สป. 

2 โครงการการสงเสรมิการบริหาร

ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา

จังหวัดภูเก็ตปการศึกษา 2565 

กำหนดแนวทางการบริหารขอมลู

สารสนเทศดานการศึกษาฯ จ.ภูเก็ต      

รวมกับกลุมงาน  และรวบรวมขอมูล

เผยแพร ใหแกหนวยงานทาง

การศึกษาและประชาชนท่ัวไปใน จ.

ภูเก็ต ไดนำไปใชประโยชน 

หนวยงานทางการศึกษาและ

ประชาชนท่ัวไปในจังหวัดภูเก็ต                

มีขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 

ไปใชประโยชนประกอบการ

ดำเนินการตามภารกิจของตนเอง  

ในสวนท่ีเก่ียวของกับการศึกษา 

0 3,750 0 12,000 15,750 6 5 

3 โครงการติดตาม ประเมินผลการ

ดำเนินงานตามนโยบายและ

ยุทธศาสตร 

กำกับ ดูแล เรงรัด ติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติ งานของ

หนวยงานและสถานศึกษาสังกัด

กระทรวงศึกษาฯ ในจังหวัดให

สอดคลองกับการดำเนินงานตาม

นโยบายและจุดเน

กระทรวงศึกษาธิการ 

การตรวจ ติดตาม ประเมินผล                   

ไดดำเนินงานตามแผนฯ  (ไมนอย

กวา 1 ครั้ง/ภาคเรียน) และ นำผล

การตรวจติดตาม ในพ้ืนท่ีจังหวัด

วิเคราะห สังเคราะห เพ่ือการ

ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

10,560 22,000 4,500 22,940 60,000 6 5 

4 โครงการการจดัทำตัวช้ีวัดตามคำ

รับรองการปฏบัิติราชการของ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ภูเก็ต ประจำป งปม พ.ศ.2565 

บุคลากร มคีวามรูความเขาใจใน

แนวทางหรือกรอบการประเมินผล

การปฏิบัตริาชการตามท่ี สป. 

กําหนดและสามารถนําความรูท่ีใช

ในการปฏิบัตริาชการใหเกิดผล

สัมฤทธ์ิ และสงเสริมสนับสนุนใหเกิด

การพัฒนาระบบราชการอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยการมสีวนรวมของ

ขาราชการและลูกจางในสังกัดทุก

หนวยงาน . 

ตัวช้ีวัดมีการดำเนินการได

ครบถวน สมบูรณ ผลลัพธ รูปเลม

เอกสารการจัดทำตัวช้ีวัดการ

ปฏิบัติราชการของ                    

สนง.ศธจ.ภูเก็ต ประจำป งปม.                 

พ.ศ. 2565  และ ประสิทธิภาพ

ของการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ผลลัพธ ผลการประเมินตัวช้ีวัด 

0 525 4,960 5,015 10,500 6 5 
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ประเด็นยุทธศาสตร/โครงการ  

 

เปาหมายของโครงการ 

 

ตัวชี้วัด 

งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 (หนวย : บาท) 

สอดคลอง

ยุทธศาสตร 

ไตรมาส  

1 

ไตรมาส  

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส  

4 

รวม ศธจ. / 

ศธภ.6 

สป. 

5 โครงการสงเสริมและพัฒนา

ระบบฐานขอมลูดานลูกเสือ ยุว

กาชาดและกิจการนักเรียน 

ประจำป 2565 

เพ่ือใหความรูระบบขอมูล

สารสนเทศกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

การนำเขาขอมลูถูกตองเปนปจจุบัน 

สามารถนำขอมูลสารสนเทศไปใชใน

การวางแผนพัฒนาตอไป 

เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบลูกเสือและ

ยุวกาชาด ผูบังคับ บัญชาลูกเสือ

และผูบังคับ บัญชายุวกาชาด มี

ความรูความเขาใจระบบขอมลู

สารสนเทศ 

ในการจดัเก็บขอมูล และ มีการ

นำเขาขอมูล ท่ีถูกตองเปนปจจุบัน 

0 0 0 11,500 11,500 6 5 
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สวนท่ี 6 

 การติดตาม และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
 

 

 

 

 การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ 

ไดกำหนดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณเพ่ือใหสามารถติดตาม

ความกาวหนาของการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ซ่ึงสอดคลองกับระบบงบประมาณ 

แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร  ท่ี ใหความสำคัญกับผลสำเร็จตามยุทธศาสตร Strategic  

Performance  และเพ่ือใชประโยชนจากการายงานท่ีเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน และเพ่ือใหสอดคลองกับ

การติดตาม ประเมินผล และการรายงาน ตามระเบียบตาง ๆ ท่ีกำหนด ซ่ึงการติดตามการรายงานผล

ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

ดำเนินการดังนี้ 

 1. การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ 

ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548  ตามเอกสารการรายงาน ดังนี้ 

  1.1 แบบ สงป.301 เปนแบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจาย

งบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  เปนแบบติดตามรายงานความกาวหนาท่ีแสดงความ

เชื่อมโยงแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณของหนวยงาน กับผลผลิต โครงการ

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน  แผนงบประมาณ เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และประเด็น

ยุทธศาสตร 

  1.2 แบบ สงป. 302  เปนแบบจัดทำแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผบ

ผลิต/โครงการ  จำแนกตามงบรายจาย เปนแบบรายงานรายละเอียดของงบประมาณจำแนกตามแผน

งบประมาณ  งบรายจาย และรายการ  

  1.3 แบบ สงป.302/1  เปนแบบรายงานแผน/ผลการจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑ ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง ท่ีจัดสรรงบประมาณในงบลงทุน เปนแบบรายงานสถานภาพการจัดซ้ือจัดจาง วงเงินท่ีลง

นามสัญญา และการใชจายงบประมาณสำหรับรายการครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีจัดสรร

งบประมาณในงบลงทุน  

 

 

 
 



  

แผนปฏิบัตริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนา 114 

 

 

 

  1.4 แบบ สงป.302/2  เปนแบบรายงานแผน/ผลการจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑ ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง ท่ีจัดสรรงบประมาณในงบเงินอุดหนุน  เปนแบบรายงานสถานภาพการจัดซ้ือจัดจาง วงเงินท่ี

ลงนามสัญญา แลออะการใชจายงบประมาณสำหรับรายการครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีจัดสรร

งบประมาณในงบเงินอุดหนุน  

  1.5 แบบ สงป.302/3  เปนแบบรายงานแผน/ผลการจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑ ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง ท่ีจัดสรรงบประมาณในงบรายจายอ่ืน   เปนแบบรายงานสถานภาพการจัดซ้ือจัดจาง วงเงิน

ท่ีลงนามสัญญา และการใชจายงบประมาณสำหรับรายการครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีจัดสรร

งบประมาณในงบรายจายอ่ืน  

  ท้ังนี้ การรายงานขางตน  กำหนดใหรายงานเปนรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ป และใหมี

การรายงานตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้ 

  ไตรมาสท่ี 1  

  ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม รายงานภายในวันท่ี 15 มกราคม  

  ไตรมาสท่ี 2   

  ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม รายงานภายในวันท่ี 15 เมษายน  

  ไตรมาสท่ี 3  

  ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน รายงานภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม  

  ไตรมาสท่ี 4  

  ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน รายงานภายในวันท่ี 15 ตุลาคม  

 2. . การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ 

ตามระเบียบวาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  การดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติ และ

แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562  ซ่ึงเปนการรายงานผานระบบสารสนเทศ เรียกวา การรายงาน 

ตามระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR)  เพ่ือเปนเครื่องมือใหหนวยงานของรัฐใช

รายงานผลการดำเนินการตามแผนระดับตางๆ โดยนำเขาขอมูลผลการดำเนินงานรายไตรมาส ซ่ึงเปน

การรายงานผลความกาวหนา/ ผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการท่ีกำหนดไวใน 

แตละประเด็นยุทธศาสตร ภายใตแผนปฏิบัติราชการฯ พรอมท้ังปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

ซ่ึงแนวทางการรายงาน กำหนดใหรายงานภายในวันท่ี 15 นับจากสิ้นไตรมาสในแตละไตรมาส  

 3. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 เม่ือเสร็จสิ้นการดำเนินงานโครงการ  ไดจัดทำเปนเลมรายงานผลดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ 
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 4. การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการฯ เปนการประเมินผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ เม่ือสิ้นสุด 

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับเปาหมายของ

โครงการท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

  4.1 ศึกษาและวิเคราะหเปาหมายของโครงการท่ีกำหนดไวในแผนปฏิบัติราชการฯ 

เพ่ือใชเปนกรอบในการประเมินผล 

  4.2 การเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 

   - เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินท่ีจัดทำข้ึน เพ่ือเก็บขอมูลจากหนวยงาน 

เม่ือสิ้นสุดการดำเนินงานในแตละไตรมาส ปงบประมาณ 

   - รวบรวมขอมูลจากรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาสของหนวยงาน 

  4.3 การจัดทำรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ โดย

ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ  
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