


  
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดภูเก็ต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับน้ีขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบการดําเนินงานและ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคให้มีความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี
(พ .ศ . 2560-2579) และแผนอ่ืน  ๆ  ที่ เก่ียวข้อง มุ่ งเน้นการพัฒนาการศึกษาทั้ งระบบอย่างย่ังยืน             
โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและมุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)    
  การดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต ที่จะเกิดขึ้น         
ในตลอดระยะ 5 ปีน้ี มีนโยบายและเป้าหมายสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ           
สภาพปัญหา ความต้องการ ศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ เพ่ือมุ่งการบรรลุผลความสําเร็จอย่างย่ังยืน       
โดยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความเป็น “คนต่งห่อ” หมายถึงเป็นคนดีในทุก ๆ ด้าน และมีเป้าหมาย
พัฒนาให้ เด็กและเยาวชนจังห วัดภู เก็ตมีทักษะสําคัญ  3 ด้าน  คือ  1) ด้านภาษา (English Skills)               
2) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 3) ด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Skills)  
โดยเฉพาะระดับความสําเร็จที่ชัดเจนในการพัฒนาด้านภาษามีเป้าหมายให้เด็กภูเก็ตทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้
ทุกโรงเรียนจึงให้ความสําคัญในมิติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคด้านการศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา
และการออกกลางคัน ซึ่งนับเป็นจุดเด่นของแผนพัฒนาการศึกษาฯ ฉบับน้ี   
   ขอขอบคุณคณะกรรมการ คณะทํางาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่าน        
ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีให้ความร่วมมือในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2566-2570)      
จนสําเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ        
ได้พิจารณานําแผนพัฒนาการศึกษาไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และ                
หวังเป็นอย่างย่ิงว่าทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องจะระดมสรรพกําลังร่วมกันคิด ร่วมกันทําในการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาการศึกษาฯ ฉบับน้ี ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป 
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 ก แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต(พ.ศ.2566-2570) 

 
  แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของจังหวัดภูเก็ต จัดทําขึ้นเพ่ือนํามาใช้
เป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่และ(1) ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดต้ัง
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับ
การบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนดการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายโดยอํานาจหน้าที่ข้อหน่ึงที่มอบหมายให้สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดรับผิดชอบในข้อ 11(2) การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการประจําปีของ
จังหวัด และ(2) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 4 “ให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการนั้น โดยจัดทําเป็นแผนห้าปีซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่น          
ที่เก่ียวข้อง”ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐ
ปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 
  ดังน้ัน เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ สํานักงานศึกษาธิการ          
จังหวัดภูเก็ตจึงดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดโดยความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันของ
หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง      
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566-2570 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและบริบทต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง จึงได้จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัดภูเก็ตระยะ 5 ปีขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้ใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติงานพัฒนาการศึกษาเชิงพ้ืนที่ และจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของจังหวัดภูเก็ต            
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 
 วิสัยทัศน์  
  “ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ และการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตอย่างมีคุณภาพ บนพ้ืนฐาน  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

  
 

บทสรปุผ ูบ้รหิาร 



 
 

 ข แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต(พ.ศ.2566-2570) 

 พันธกิจ   
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษาจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องเท่าทัน 

และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมในศตวรรษที่ 21 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงาน สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติ 

3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงาน สถานศึกษาจัดการศึกษาที่สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกพ้ืนที่ 
5. สนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
6. สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาระบบบริหาร โดยยึดหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและการสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 
เป้าประสงค ์

 1. หน่วยงานและสถานศึกษาจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องเท่าทันและสามารถ 
อยู่ร่วมกันในสงัคมในศตวรรษที่ 21 
 2. หน่วยงานและสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความมั่นคงของสถาบันหลกัของชาติ 
 3. หน่วยงานและสถานศึกษาจัดการศึกษาที่สามารถแข่งขนัได้ในระดับนานาชาติ 
 4. หน่วยงานและสถานศึกษาสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมายและทุกพ้ืนที ่
 5. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 6. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาระบบบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐานหลักปรัชญา          
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  

1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง                                                                                              
 3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 
 กลยุทธ/์ตัวชี้วัด รายประเด็นยุทธศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 กลยุทธ ์

  1. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทุกช่วงวัย ทักษะอาชีพ ทักษะการใช้ชีวิต ทักษะ     
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมศตวรรษที่ 21 
  2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัยได้พัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง           
อย่างต่อเน่ืองโดยบูรณาการการให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาระดับต่าง ๆ  และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  3. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้อง ด้านระเบียบ 
วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง และตามแนวคิดอัตลักษณ์คนภูเก็ต  “ต่งห่อ” 



 
 

 ค แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต(พ.ศ.2566-2570) 

  4. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เพ่ือให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และหรือบริบทของพื้นที่ 
       ตัวชี้วัด 

1. สถานศึกษา จัดกิจกรรมที่สอดคล้องตามหลักสูตร สมรรถนะ และ มุ่งพัฒนาผู้เรียน         
ทุกระดับช้ันให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมขึ้น 
  2. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัยและมี         
จิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น 
  3. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง                                                                  
      กลยุทธ ์

 1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

2. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนําพระราชกระแสและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา และ 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
   3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การปลูกฝังและเสริมสร้างวิธีประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธีและต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 

  4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
     ตัวชี้วัด 
  1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธํารง
รักษาสถาบันหลักของชาติ และการยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
  2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมที่สร้างภูมิคุ้มกันหรือ          
ป้องปรามการทุจริตคอรัปช่ันเพ่ิมขึ้น 

  3. ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพ่ิมขึ้น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
         กลยุทธ ์

  1. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีมีสมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะที่สําคัญ 
  2. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอย่างน้อย 3 ภาษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริม       
ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางของการศึกษาในระดับนานาชาติ 
  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพ และวางรากฐานทักษะอาชีพและ
ค่านิยมการเรียนเพ่ือมีงานทําที่สอดคล้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 
  4. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัย 
ทางการศึกษา 
 
 
 
 



 
 

 ง แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต(พ.ศ.2566-2570) 

        ตัวชี้วัด 
  1. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน                
ทั้งทางด้านทักษะ ความรู้และเจตคติเพ่ิมขึ้น 

 2. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในแต่ละระดับสูงขึ้น 
  3. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มีมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

 4. จํานวนโครงการ/งานวิจัย/นวัตกรรมนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       กลยุทธ ์
  1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา ในการผลิตและพัฒนากําลังคนตามศักยภาพตาม             
ความเช่ียวชาญและความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษา 
   3. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการรองรับเทคโนโลยีในอนาคต 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ 
  ตัวชี้วัด 
  1 .ผู้เรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา    
  2. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลด  
  3. มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการ          
ของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        กลยุทธ ์
  1. สอดแทรกกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสาระการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน  
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วน  

  3. ส่งเสริมการสร้างจติสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีความย่ังยืน 
       ตัวชี้วัด 
  1. ร้อยละของจํานวนนักเรียนที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมและการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ิมขึ้น  
  2. จํานวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้                     
ที่ส่งเสริมในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 
   
 
 
 
 
 



 
 

 จ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต(พ.ศ.2566-2570) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 
        กลยุทธ ์

  1. ส่งเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ ใช้ในการบริหารราชการและ
ให้บริการประชาชน 
  2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้ประโยชน์เพ่ือการบริหารจัดการ และการพัฒนา          
ด้านการศึกษา  
   3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน 

  4. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 
  6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง มีระบบบริการ ที่มีคุณภาพ 

ทันสมัย และได้มาตรฐาน 
       ตัวชี้วัด 
  1. มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการ        
ของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

2. มีระบบการสรรหาและแต่งต้ัง ตามหลักเกณฑ์ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์          
ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา และความสําเร็จในวิชาชีพ  

 3. การมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่าย         
ตามระดับการศึกษามากขึ้น  

 4. จํานวนสถานศึกษาที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ิมขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ฉ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต(พ.ศ.2566-2570) 

 
สรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรแ์ผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

 (พ.ศ.2566-2570) 
  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

รวม
โครงการ 

งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 (บาท) 
2566 2567 2568 2569 2570 2566-2570 

1. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

25 45,359,990 47,627,990 50,009,389 52,509,858 55,135,351 250,642,578 

2 การพัฒนา 
การศึกษา 
เพื่อความมั่นคง 

1 343,300 360,465 378,488 397,413 417,283 1,896,949 

3. การสร้าง 
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

10 89,577,800 94,056,690 98,759,525 103,697,501 108,882,376 494,973,891 

4.การสรา้งโอกาส 
และความเสมอภาค 
ทางการศึกษา  

6 14,158,160 14,866,068 15,609,371 16,389,840 17,209,332 78,232,771 

5.การจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสรา้ง
คุณภาพชีวิต 
ท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

3 2,994,800 3,144,540 3,301,767 3,466,855 3,640,198 16,548,160 

6.การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบ
การบริหารจดัการ
ทางการศึกษา 

4 10,854,360 11,397,078 11,966,932 12,565,278 13,193,542 59,977,191 

รวม 49 163,288,410 171,452,831 180,025,472 189,026,746 198,478,083 902,271,541
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1. ความเป็นมา 
  ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562-2565 
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจะสิ้นสุดลง จึงต้องดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566-2570) ของจังหวัดภูเก็ต เพ่ือนํามาใช้เป็นกรอบเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่    
และ(1)ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค          
ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดต้ังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนดการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายโดยอํานาจหน้าที่ข้อหน่ึง                 
ที่มอบหมายให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในข้อ 11(2) การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
และแผนปฏิบัติการประจําปีของจังหวัด และ (2) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 “ให้ส่วนราชการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทําเป็นแผนห้าปีซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ           
แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี
ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เก่ียวข้อง”ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 
เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
  ดังน้ันเพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ สํานักงานศึกษาธิการ          
จังหวัดภูเก็ตจึงดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดโดยความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันของ
หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เก่ียวข้อง      
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561-2580) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566-2570 นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและบริบทต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง จึงได้จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา          
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2566-2570 ฉบับน้ีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

สว่นท่ี 1 

บทนํา 
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2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของจังหวัดภูเก็ต สําหรับ        
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคล่ือนการปฏิบัติงานด้านการศึกษาในพ้ืนที่ และจัดทําคําของบประมาณ
รายจ่ายประจําปีของจังหวัดภูเก็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
3. วิธีการดําเนินงาน 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต มีแนวทางและ
ขั้นตอนในการดําเนินงาน ดังน้ี   
 (1) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 ของประเทศ และบริบทต่าง ๆ              
ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  
แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่           
25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 4 
เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 จุดเ น้นนโยบายการจัดการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570          
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดทําข้อมูล เอกสาร กฎหมายที่เก่ียวข้องที่ใช้เป็นกรอบแนวทาง          
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2566-2570  ประกอบด้วย บริบทสภาพแวดล้อม กฎหมาย 
ยุทธศาสตร์ นโยบาย เอกสารสําคัญที่เก่ียวข้องกับภารกิจในการจัดการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต ดังน้ี  
      1. แผนระดับที่ 1 
        - ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
  2. แผนระดับที่ 2 เฉพาะที่เก่ียวข้อง 
        - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
        - แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรงุ) 
        - (ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566-2570  
        - นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) 
  3. แผนระดับที่ 3 ที่เก่ียวข้อง 
        - แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) 
         - แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
          - แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565)  
         - แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (พ.ศ. 2566 -2570)  
         - แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2566-2570) 
  4. นโยบายที่เก่ียวข้อง 
         - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
         - นโยบายรฐับาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)   
         - เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
         - นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
  5. หน้าที่และอํานาจของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  
  6. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษา (SWOT Analysis) 
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  (2) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 จังหวัดภูเก็ตและ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดภูเก็ต(ฉบับจัดทําคําขอ)  

(3) ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) จังหวัดภูเก็ต           
เพ่ือจัดทํากรอบแนวทางแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต ระยะ 5 ปี 

(4) จัดทําร่างแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 จังหวัดภูเก็ต จากการประชุมฯ เสนอ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาดําเนินการเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเก่ียวกับการบริหาร                 
เชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือกลั่นกรองและนําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาเห็นชอบ  

(5) จัดทํารูปเล่มแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 จังหวัดภูเก็ต และเผยแพร่           
ทางเว็บไซต์ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตและสังคมออนไลน์อ่ืน ๆ เช่น Facebook เป็นต้น 

(6) แจ้งกรอบแผนพัฒนาการศึกษาฯ ที่ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(กศจ.) ให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดและสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาและใช้ประโยชน์
ในส่วนที่เก่ียวข้อง           

(7) แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดภูเก็ต ประจําปีงบประมาณ 

(8) จัดทํารายงานผลแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ประจําปีงบประมาณเพ่ือเผยแพร่
นําไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นในปีต่อไป   
4. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มีแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
ของจังหวัดภูเก็ตที่สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน           
ทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย               
ตามยุทธศาสตร์/ตัวช้ีวัด และจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
   
   

  



 

 

 4แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570)  

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดภูเก็ต 
 1.1 ข้อมูลพืน้ฐานทางกายภาพ 
   1) ความเป็นมา 
 “ภูเก็ต” ได้มีการขุดพบเคร่ืองมือหิน และขวานหินที่บ้านกมลา อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 
แสดงให้ทราบว่ามีมนุษย์อาศัยในดินแดนแถบนี้ไม่ตํ่ากว่า 3,000 ปีมาแล้ว และได้มีหลักฐานเม่ือปี พ.ศ. 700 
หรือคริสต์ศตวรรษที่ 2 ในบันทึกของนักเดินเรือ ช่ือ คลอดิอุสปโตเลมี กล่าวถึงผืนดินหรือแผ่นดินในส่วนน้ีว่า 
แหลมตะโกลา เป็นผืนดินที่ถูกดันออกมาทางใต้กลายเป็นแหลมยาว อยู่ส่วนปลายสุดของจังหวัดพังงา 
เน่ืองมาจากการเคลื่อนไหวของรอยเลื่อนของเปลือกโลกขนาดใหญ่  ที่ เรียกว่า รอยเลื่อนคลองมารุ่ย           
(Klong Marui Fault) ซึ่งวางตัวเป็นแนวยาวจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพังงาลงมาทางทิศตะวันออก        
ของภูเก็ต ต่อมาได้ถูกคลื่นลมในทะเลกัดเซาะ และตัดพ้ืนที่ดังกล่าวน้ี ออกจากผืนแผ่นดินใหญ่จนกลายเป็น
เกาะ โดยเกิดร่องนํ้าระหว่างจังหวัดภูเก็ตและพังงาขึ้น ที่เรียกว่า ช่องแคบปากพระ (เป็นร่องนํ้าแคบ ๆ          
โดยส่วนที่ลึกที่สุดลึกเพียง 8-9 เมตร) ในปัจจุบัน 
 สําหรับการเรียกขานภูเก็ตของชาวต่างประเทศ ในอดีตนอกจากจะเรียกว่า แหลมตะโกลา 
แล้วได้มีปรากฏหลักฐานการกล่าวถึงจากบันทึกและแผนท่ีการเดินเรือมาเอเชียตะวันออกของชาติยุโรป 
ระหว่าง พ.ศ. 2054-2397 เรียกผืนดินน้ีว่า จังซีลอน นอกจากน้ี ได้มีหลักฐานเก่ียวกับการเรียกขานผืนดินน้ี
ของชาวทมิฬในปี พ.ศ.1568 ว่ามณีคราม หมายถึง เมืองแก้ว ซึ่งมีความหมายตรงกับช่ือ ภูเก็จ ที่ปรากฏ         
ในจดหมายเหตุเมืองถลางฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2328 และได้มีการเรียกขานเรื่อย ๆ จนกลายเป็น ภูเก็ต ซึ่งได้
ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา มาต้ังแต่ พ.ศ.2450 เป็นต้นมา ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่าช่ือของจังหวัดภูเก็ตที่ได้มีการ
กล่าวขานต้ังแต่ในอดีตจนกระทั่งปัจจุบันน้ัน ประกอบด้วย แหลมตะโกลา มณีคราม จังซีลอน ภูเก็จ และภูเก็ต 
ซึ่งในบางคร้ังได้มีการเรียกขานว่า สิลัน ถลาง และทุ่งคา ร่วมด้วย 
 2) ที่ต้ังและอาณาเขต 
 จังหวัดภูเก็ตต้ังอยู่ในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทยต้ังอยู่ระหว่างละติจูดที่ 7 องศา 45 ลิปดา             
ถึง 8 องศา 15 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 98 องศา 15 ลิปดาถึง 98 องศา 40 ลิปดาตะวันออก มีลักษณะ
เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้ในทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 
ส่วนกว้างที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ 21.3 กิโลเมตร ส่วนยาวที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ 48.7 กิโลเมตร           
รวมพ้ืนที่ 543.034 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 339,396.25 ไร่ มีเกาะบริวาร 32 เกาะ เฉพาะเกาะมีพ้ืนที่ 
27 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 และทางหลวงจังหวัด
หมายเลข 402 รวมระยะทาง 867 กิโลเมตร หรือ 688 กิโลเมตรทางอากาศ มีอาณาเขตติดต่อดังน้ี 
  ทิศเหนือ ติดช่องแคบปากพระ จังหวัดพังงา เช่ือมโดยสะพานเทพกระษัตรีและสะพานศรีสุนทร   
  ทิศตะวันออก ติดทะเลเขตจังหวัดพังงา 

 ทิศใต้ ติดทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย 
 ทิศตะวันตก ติดทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย 

 
 

สว่นท่ี 2 

บรบิทเชิงพ้ืนท่ีของจงัหวดัภเูก็ต 
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ตราประจําจังหวัดภูเก็ต 

ต้นไม้ประจําจังหวัดภูเก็ต 
ต้นประดู่บ้าน 

ดอกไม้ประจําจังหวัดภูเก็ต 
ดอกเฟ่ืองฟ้า 

คําขวญัจังหวัดภูเก็ต 
ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม 
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 3) ลักษณะภูมิประเทศ 
 จังหวัดภูเก็ตมีลักษณะเป็นหมู่เกาะ วางตัวในแนวจากทิศเหนือไปทิศใต้ พ้ืนที่ส่วนใหญ่
ประมาณร้อยละ 70 เป็นภูเขามียอดเขาที่สูงที่สุด คือยอดเขาควนหว้า สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 541 เมตร และ
ประมาณร้อยละ 30 เป็นพ้ืนที่ราบอยู่ตอนกลางและตะวันออกของเกาะ พ้ืนที่ชายฝ่ังด้านตะวันออกเป็นดินเลน
และป่าชายเลน ส่วนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกเป็นภูเขา และหาดทรายที่สวยงาม 
 4) ลักษณะภูมิอากาศ 
 จังหวัดภูเก็ตมีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตร อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตก   
เฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศร้อนช้ืนตลอดปีมี 2 ฤดู ประกอบด้วย 
 ฤดูฝนเริ่มต้ังแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤศจิกายน 
 ฤดูร้อนเริ่มต้ังแต่เดือนธันวาคม ถึง เดือนมนีาคม 
 5) ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 

 ข้อมูลการปกครอง 
 จังหวัดภูเก็ตบริหารราชการแผ่นดินในรูปแบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค  
แบ่งออกเป็น 3 อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอเมืองภูเก็ต อําเภอกะทู้ และอําเภอถลาง มีตําบล 17 ตําบล  
96 หมู่บ้าน 61 ชุมชน การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จํานวน 19 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตําบล 9 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)  
6 แห่ง 
 
  ตารางที่ 1 ข้อมูลเขตการปกครอง 
 

อําเภอ พ้ืนท่ี 
(ตร.กม.) 

ระยะห่างจากจังหวัด
(กม.) ต้ังเม่ือ พ.ศ. จํานวน 

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

 

  ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดภูเก็ต ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
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  ตารางที่ 2 ข้อมูลอําเภอ/ตําบล/หมู่บา้น/ชุมชน จังหวัดภูเก็ต 
 
 

อําเภอ ตําบล จํานวนหมู่บ้าน จํานวนชุมชน รูปแบบการปกครอง 
เมืองภูเก็ต 1. เกาะแก้ว 7 - องค์การบริหารส่วนตําบล 

2. ฉลอง 10 - เทศบาลตําบล 
3. วิชิต 9 - เทศบาลตําบล 
4. รัษฎา 7 - เทศบาลตําบล 
5. ราไวย์ 7 - เทศบาลตําบล 
6. กะรน 4 5 เทศบาลตําบล 
7. ตลาดเหนือ - 21 เทศบาลนคร 8. ตลาดใหญ่ 

รวม 8 ตําบล 44 26 - 
กะทู้ 1. กมลา 6 - องค์การบริหารส่วนตําบล 

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

รวม 3 ตําบล 6 26 - 
ถลาง 1. เชิงทะเล 6 2 องค์การบริหารส่วนตําบล 

และเทศบาลตําบล 
2. เทพกระษัตรี 11 7 องค์การบริหารส่วนตําบล 

และเทศบาลตําบล 
3. ไม้ขาว 7 - องค์การบริหารส่วนตําบล 
4. ป่าคลอก 9 - เทศบาลตําบล 
5. ศรีสุนทร 8 - เทศบาลตําบล 
6. สาคู 5 - องค์การบริหารส่วนตําบล 

รวม 6 ตําบล 46 9 - 
รวมทั้งจงัหวัด 17 ตําบล 96 61 - 

 

   ท่ีมา :  ท่ีทําการปกครองจังหวัดภูเก็ต ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
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   ข้อมูลประชากร 
 ประชากรจังหวัดภูเก็ต ณ  30 เมษายน 2565 มีจํานวน 417,885 คน เป็นชาย 
197,297 คน หญิง 220,588 คน อาศัยอยู่ในอําเภอเมืองภูเก็ตมากที่สุดคือ 248,998 คน รองลงมา คือ อําเภอถลาง 
จํานวน 111,962 คน และอําเภอกะทู้ จํานวน 56,925 คน  
 
ตารางที่ 3 จํานวนประชากรในจังหวัดภูเก็ต 

ท่ีมา : สํานักทะเบียนจังหวัดภูเก็ต ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565  
 

อําเภอ/เขต จํานวนประชากร (คน) 

การปกครอง 2563 2564 2565 

  รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

อําเภอเมืองภเูก็ต 248,997 116,355 132,642 249,787 116,787 133,000 248,998 116,256 132,742 
เทศบาลนคร
ภูเก็ต 77,778 35,827 41,951 76,370 35,278 41,092 75,947 35,009 40,938 

เทศบาลตําบล
รัษฎา 48,696 23,061 25,635 49,462 23,389 26,073 49,294 23,344 25,950 

เทศบาลตําบล
วิชิต 52,283 24,471 27,812 52,954 24,798 28,156 52,812 24,673 28,139 

เทศบาลตําบลรา
ไวย์ 18,760 8,798 9,962 18,773 8,785 9,988 18,786 8,776 10,010 

เทศบาลตําบลกะ
รน 7,733 3,661 4,072 7,494 3,579 3,915 7,441 3,551 3,890 

นอกเขตเทศบาล 43,747 20,537 23,210 44,734 20,958 23,776 44,718 20,903 23815 

อําเภอกะทู ้ 57,422 27,197 30,225 57,137 26,871 30,266 56,925 26,802 30,123 
เทศบาลเมืองป่า
ตอง 20,122 9,783 10,339 19,505 9,371 10,134 19,315 9,288 10,027 

เทศบาลเมืองกะทู้ 30,263 14,055 16,208 30,622 14,155 16,467 30,593 14,151 16,442 

นอกเขตเทศบาล 7,037 3,359 3,678 7,010 3,345 3,665 7,017 3,363 3,654 

อําเภอถลาง 108,052 52,243 55,809 111,861 54,216 57,645 111,962 54,239 57,723 
เทศบาลตําบล 
เทพกระษัตรี 9,256 4,496 4,760 9,561 4,655 4,906 9,565 4,658 4,907 

เทศบาลตําบล 
เชิงทะเล 6,870 3,064 3,806 6,968 3,131 3,837 7,054 3,174 3,880 

นอกเขตเทศบาล 91,926 44,683 47,243 95,332 46,430 48,902 95,343 46,407 48,936 

จังหวัดภูเก็ต 416,582 197,036 219,546 414,471 195,795 218,676 417,885 197,297 220,588 
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ตารางที่ 4 จํานวนครัวเรือน ในจังหวัดภูเก็ต  
 
 

 

ท่ีมา : สํานักทะเบียนจังหวัดภูเก็ต ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 

 

 
ตารางที่ 5 ความหนาแน่นของประชากร 
 

อําเภอ พื้นท่ี 
(ตร.กม.) 

จํานวนประชากร 1/ (คน) 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

อําเภอเมืองภูเก็ต 224.000 238,866 242,821 247,115 250,474 248,997 250,215 248,998
อําเภอกะทู้ 67.034 55,767 57,250 58,600 59,261 57,422 57,310 56,925 
อําเภอถลาง 252.000 99,536 101,946 104,496 106,847 108,052 111,692 111,962
จังหวัดภูเก็ต 543.034 394,169 402,017 410,211 416,582 414,471 419,217 417,885

 

 

อําเภอ พื้นท่ี 
(ตร.กม.) 

ความหนาแน่น 2/ (คน ต่อ ตร.กม.) 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

อําเภอเมืองภูเก็ต 224.000 1,066 1,084 1,103 1,118 1,102 1,117 1112 
อําเภอกะทู้ 67.034 831 854 874 884 856 854 849 
อําเภอถลาง 252.000 394 404 414 423 428 443 444 
จังหวัดภูเก็ต 543.034 725 740 755 767 763 771 770 

 

 

ท่ีมา :   1/ ท่ีทําการปกครองจังหวัดภูเก็ต / 2/คํานวณข้อมูลโดยสํานักงานจังหวัดภูเก็ต  
 
 
 
 

จังหวัด 
จํานวนครัวเรือน (หลัง) 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 

เทศบาลตําบลวิชิต 33,031 33,294 34,439 34,698 34,915 35,023 
เทศบาลตําบลราไวย์ 16,319 16,962 18,129 19,219 19,684 19,823 
เทศบาลตําบลรัษฎา 28,861 29,244 29,667 30,382 30,760 30,933 
เทศบาลตําบลเทพกระษัตรี 4,377 4,686 4,908 4,982 5,085 5,090 
เทศบาลตําบลเชิงทะเล 3,225 3,547 3,611 3,661 3,679 3,683 
เทศบาลเมืองกะทู้ 20,280 20,627 21,163 21,292 21,671 21,691 
เทศบาลตําบลกะรน 7,783 8,066 8,211 8,500 8,835 8,837 
เทศบาลเมืองป่าตอง 15,799 16,036 16,418 16,472 16,523 16,528 
เทศบาลนครภูเก็ต 26,249 26,318 26,403 26,666 26,770 26,833 
อําเภอเมืองภูเก็ต 27,802 28,784 29,909 30,443 30,801 30,955 
อําเภอกะทู้ 5,738 6,105 6,608 6,688 6,723 6,733 
อําเภอถลาง 58,007 61,279 66,627 69,914 71,666 72,314 

จังหวัดภูเก็ต 247,471 254,948 266,093 272,917 277,112 278,443 
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 6) ศาสนา 
 จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนศาสนิกชน ที่นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด รองลงมา ศาสนาอิสลาม ศาสนา
คริสต์ และนับถือศาสนาหรือลัทธิอ่ืน ๆ 
 

ตารางที่ 6 จํานวนศาสนสถานจําแนกรายปี พ.ศ. 2550 – 2565 
 

ปี  พ.ศ. ศาสนสถาน (แห่ง) 
วัด ท่ีพักสงฆ์ วัดร้าง โบสถ์ มัสยิด วัดซิกข์ วัดฮินดู ศาลเจ้า 

2550 37 11 2 5 51 1 1 10 
2551 37 11 2 5 51 1 1 10 
2552 37 11 2 5 51 1 1 10 
2553 37 11 2 5 51 1 1 10 
2554 37 11 2 5 51 1 1 10 
2555 37 11 2 5 51 1 1 10 
2556 37 19 1 5 51 1 1 10 
2557 38 19 1 5 56 1 1 10 
2558 38 21 1 5 56 1 1 10 
2559 38 21 1 5 56 1 1 10 
2560 40 19 1 5 56 1 1 10 
2561 40 17 1 3 56 1 1 10 
2562 40 21 1 3 56 1 1 10 
2563 41 25 1 3 49 1 1 1

2564 41 25 1 3 49 1 1 1 

2565 41 25 1 3 49 1 1 1 
 

ท่ีมา : สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต/สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

            7) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       (1) การคมนาคม 
       จังหวัดภูเก็ตมีเส้นทางคมนาคม 3 ทางได้แก่ทางบกทางนํ้า และทางอากาศ 

      (1.1) การคมนาคมทางบก 
การคมนาคมทางบกมีทางหลวงหมายเลข 402 เป็นเส้นทางหลัก และมีทางหลวงจังหวัดรอบ

เกาะ รวมท้ังเส้นทางอ่ืนๆ ที่แยกออกจากทางหลวงหมายเลข 402 ไปยังชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั้งน้ี
จังหวัดภูเก็ตมีทางหลวงแผ่นดิน จํานวน 17 เส้นทาง ดังน้ี 
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ตารางที่ 7 แสดงทางหลวงแผ่นดินในจังหวัดภูเก็ต 
 
หมายเลข

ทาง
หลวง 

ตอนควบคุม กม. - กม. 
ระยะทาง 

(กม.) 
จํานวน
ช่อง

จราจร 

ปริมาณจราจร 
(คัน/วัน) 

402 หมากปรก – เมืองภูเก็ต 9+000 - 48+958 39.958 4 62,609 
4020 เมืองภูเก็ต – กะทู้ 0+000 - 1+642 1.642 4 45,623 
4021 เมืองภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง 0+000 - 6+473 6.473 4 31,314 
4022 โรงเรียนวิชิตสงคราม – สนามสุระกุล 0+000 - 0+488 0.488 4 8,950 
4023 เมืองภูเก็ต – แหลมพันวา 0+000 - 8+770 8.770 4/2 7,691 
4024 บางคู – ตีนเขา – หาดราไวย์ 0+000 - 22+720 22.720 4 68,321 
4025 ท่าเรือ – เชิงทะเล 0+000 - 6+950 6.950 4 12,142 
4026 ทางเข้าสนามบินภูเก็ต 0+000 - 4+130 4.130 4 23,610 
4027 ท่าเรือ – เมืองใหม่ 0+000 - 19+538 19.538  4/2 20,641 
4028 ห้าแยกฉลอง – กะรน 0+000 - 8+608 8.608 4 22,558 
4029 กะทู้ – ป่าตอง 0+000 - 2+836 2.836 2 58,800 
4030 ถลาง – หาดราไวย์ 0+000 - 42+640 40.540 2 17,581 
4031 มุดดอกขาว – สนามบิน 0+000 - 13+093 13.093 2 8,106 
4129 ทางเข้าอ่าวมะขาม 0+000 - 0+380 0.380 2 1,500 
4233 ตีนเขา – นาบอน 0+000 - 1+514 1.514 2 8,956 
4302 หาดทรายแก้ว – ท่านุ่น 0+000 - 4+818 4.818 2 10,743 
4353 ทางแยกไปท่าฉัตรไชย 0+000 - 0+825 0.825 2 895 

 

 

ท่ีมา : แขวงทางหลวงภูเก็ต ณ วันท่ี 20  มิถุนายน 2565 
 
  (1.2) การคมนาคมทางน้ํา 

 จังหวัดภูเก็ต มีท่าเรือนํ้าลึก จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือนํ้าลึกภูเก็ต บริเวณอ่าวมะขาม 
ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต ใช้เป็นท่าเรือเพ่ือการขนส่งสินค้าและเพ่ือการท่องเที่ยว และมีจํานวนท่าเทียบเรือใน
พ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตทั้งสิ้น 38 แห่ง ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
ท่าเทียบเรือในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 
ตารางที่ 8 แสดงจํานวนท่าเทียบเรือในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

ท่าเทียบเรือ จํานวน (แห่ง) 
1.ท่าเทียบเรือ เพ่ือรับขนถ่ายสินค้าสาธารณะทั่วไป 4 
2.ท่าเทียบเรือโดยสารและเรอืสําราญ/กีฬา 20 
3.ท่าเทียบเรือของส่วนราชการ และรฐัวิสาหกิจ 5 
4.ท่าเทียบเรือประมง 11 
5.ท่าเทียบเรือใช้ในกิจการของโรงแรม ร้านอาหาร 15 

รวมทั้งสิน้ 55 
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 (1.3) การคมนาคมทางอากาศ 
การคมนาคมทางอากาศ มีท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการขนส่ง

สินค้าและผู้โดยสาร เช่ือมโยงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยตรง ทั้งน้ีด้วยสถานการณ์โควิด - 19 
(Covid -19)  ทําให้มีแนวโน้มลดลง จึงไม่สามารถคํานวณออกมาเป็นตัวเลขล่วงหน้าได้จนกว่าสถานการณ์          
โรคระบาดจะดีขึ้น 

 
ตารางท่ี 9 สถิติเที่ยวบินและจํานวนผู้โดยสารทั้งในและระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต               
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

ปี   
พ.ศ. 

จํานวนเท่ียวบิน จํานวนผู้โดยสาร 
จํานวน เพ่ิม/ลด 

(%) 
เข้า 
1 

ออก 
2 

รวม 
1+2 

ผ่าน รวมทั้งสิ้น เพ่ิม/ลด 
(%) 

2562 115,576 -2.29 9,075,065 9,037,421 18,112,486 5,954 18,118,440 -0.57 
2563 38,848 -66.39 2,588,633 2,836,784 5,425,417 4,291 5,429,708 -70.20 
2564 18,524 -52.32 918,769 841,289 1,760,058 29,781 1,789,839 -67.04 

 

ท่ีมา :  การท่าอากาศยานภูเก็ต, บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  
 

 

ตารางที่ 10 การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ตารางจํานวนของประชากรท่ีมีอายุ 6 ปีขึน้ไป จําแนกตามการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดภูเก็ต ที่ได้มีการสํารวจไว้ 

ปี พ.ศ. 
จํานวน (คน) 

การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ต การมีโทรศัพท์มือถือ 
เคยใช้ ไม่ใช้ เคยใช้ ไม่ใช้ ใช้ ไม่ใช้ 

2557 255,456 239,221 266,506 228,171 420,557 74,120 
2558 222,686 273,412 288,804 207,294 425,062 71,036 
2559 199,161 297,783 346,204 151,340 440,391 57,153 
2560 181,155 318,260 374,672 124,743 463,504 35,911 
2561 161,650 339,481 397,251 103,880 471,549 29,582 
2562 140,930 362,940 420,960 82,910 N/A N/A 
2563 139,640 365,860 460,510 44,980 495,330 10,160 
2564 N/A N/A 482,910 23,510 498,520 7,897 

 

ท่ีมา : การสํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน สาํนกังานสถิติจงัหวัดภูเก็ต ณ พฤษภาคม 2565 

 8) ด้านเศรษฐกิจ 
 (1) การประกอบอาชีพ 

  จากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร จังหวัดภูเก็ต ปี 2564 จากจํานวนผู้ที่
มีงานทํา 288,335 คน เป็นลูกจ้างเอกชนมากที่สุด จํานวน 158,781 คน รองลงมา ได้แก่ ทํางานส่วนตัว จํานวน 
69,113 คน ลูกจ้างรัฐบาล จํานวน 22,354 คน ช่วยธุรกิจครัวเรือน จํานวน 20,821 คน นายจ้าง จํานวน 17,192 คน 
และการรวมกลุ่ม จํานวน 74 คน  
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  ตารางที่ 11 จํานวนผู้มีงานทําในจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามสถานภาพการทํางาน ปี พ.ศ. 2564 
 

สถานภาพการทํางาน จํานวน (คน) 
ชาย หญิง รวม 

   นายจา้ง 13,030 4,162 17,192 
   ลูกจา้งรัฐบาล 12,377 9,977 22,354 
   ลูกจา้งเอกชน 84,422 74,359 158,781 
   ทํางานส่วนตัว 40,001 29,112 69,113 
   ช่วยธุรกิจครัวเรือน 9,677 11,144 20,821 
   การรวมกลุ่ม 74  -  74 

รวม 159,581 128,754 288,335 
 

ท่ีมา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนพฤษภาคม 2565 
 เมื่อจําแนกผู้มีงานทําตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก พบว่า จากจํานวนผู้มีงานทํา จํานวน 
288,335 คน ทํางานในกิจการที่เก่ียวกับโรงแรมและอาหารมากท่ีสุด คือ จํานวน 73,963 คน โดยเป็นหญิง
มากกว่าชาย รองลงมา ได้แก่ ทํางานในกิจการการขายส่งและขายปลีก จํานวน 58,839 คน โดยเป็นชาย
มากกว่าหญิง ผู้ทํางานในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง จํานวน 20,754 คน โดยเป็นชายมากกว่าหญิง ผู้ทํางาน
ด้านการบริหารและการสนับสนุน จํานวน 17,708 คน โดยเป็นชายมากกว่าหญิง และผู้ทาํงานในสาขาการผลิต 
จํานวน 16,357 คน โดยเป็นชายมากกว่าหญิง (การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํานักงานสถิติจังหวัด
ภูเก็ต ณ เดือนพฤษภาคม 2565) 
ตารางที่ 12 จํานวนผู้มีงานทําในจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2564 

อุตสาหกรรม จํานวน (คน) 
ชาย หญิง รวม 

เกษตรกรรม การล่าสตัว์ และประมง 7,732 1,597 9,329 
การทําเหมืองแร่ 272  -  272 
การผลิต 9,383 6,974 16,357 
ไฟฟ้า ก๊าซ และไอนํ้า 465 217 682 
การจัดหาน้าํ และบําบัดน้ําเสีย 1,205 79 1,284 
การก่อสร้าง 18,011 2,743 20,754 
การขายสง่ ขายปลีก 29,714 29,125 58,839 
การขนส่ง ท่ีเก็บสินค้า 14,273 3,306 17,579 
กิจการโรงแรม และอาหาร 32,218 41,745 73,963 
ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร 2,948 419 3,367 
กิจการทางการเงิน และการประกนัภัย 1,171 2,322 3,493 
กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ 3,282 2,651 5,933 
กิจกรรมทางวิชาชีพ และเทคนิค 3,394 3,242 6,636 
การบริหาร และการสนับสนุน 11,412 6,296 17,708 
การบริหารราชการ และการป้องกนัประเทศ 6,750 3,051 9,801 
การศึกษา 5,313 6,329 11,642 
สุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห ์ 1,485 3,725 5,210 
ศิลปะ บันเทิง นนัทนาการ 3,641 3,673 7,314 
กิจกรรมบริการดา้นอ่ืน ๆ 6,431 7,269 13,700 
ลูกจา้งในครัวเรือนส่วนบุคคล 481 3,991 4,472 

รวม 159,581 128,754 288,335 
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  (2) การเกษตร 
 จากข้อมูลการถือครองพ้ืนที่ทําการเกษตร มีการนําไปใช้เพ่ือผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก 
และพืชไร่ โดยพืชหลักที่ทําการผลิต ประกอบด้วย ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน มะพร้าวผลแก่ มะพร้าวผลอ่อน สะตอ ข้าว
นาปี สับปะรดภูเก็ต ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ผักเหมียง กาแฟ และเห็ด โดยใช้เป็นพ้ืนที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นมาก
ที่สุด (86,605) ไร่ รองลงมาเป็นการปลูกพืชผัก (1,617ไร่) พืชไร่ (1,555ไร่) นาข้าว (73 ไร่) พืชสมุนไพร (40 ไร่) และ
ไม้ดอกไม้ประดับ (23ไร่) แต่มีพ้ืนที่ปลูกไม่มากนัก รวมทั้งปริมาณการผลิตพืชบางชนิดไม่เพียงพอกับความต้องการใน
พ้ืนที่โดยเฉพาะพืชผัก เน่ืองจากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทําให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนมาดําเนินการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น 
  (3) การปศสุัตว์ 
  ในปี 2565 จํานวนเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ตมีการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง โคเนื้อ กระบือ แพะ ไก่ไข่ 
เป็ดไข่   สุกรขุน เป็ดเน้ือ และไก่เน้ือ ตามลําดับ ปศุสัตว์ที่ทํารายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตเป็นลําดับต้นๆ คือ โคเนื้อ มี
มูลค่ารวม      97.52 ล้านบาท รองลงมาไก่ไข่มูลค่ารวม 37.50 ล้านบาท และกระบือมีมูลค่ารวม 23.74 
ล้านบาท ตามลําดับ เนื่องจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวอาชีพด้านปศุสัตว์จึงเป็นอาชีพรอง 
ช่วงสถานการณ์โรคระบาด covid 19 มีผู้ประกอบการและผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว มาประกอบ
อาชีพเลี้ยงสัตว์จํานวนมากขึ้น แต่ไม่ได้เป็นอาชีพหลักอนาคตสถานการณ์โรคระบาด covid-19 สงบลง การ
ท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวผู้ประกอบการและผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว มีแนวโน้มจะเลิกเลี้ยงปศุสัตว์ซึ่งเป็น
อาชีพรอง ซึ่งสถานการณ์เช่นน้ีไม่สามารถจะขยายพ้ืนที่เลี้ยงด้านปศุสัตว์และจํานวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้นได้ 
  (4) การประมง 

   สัตว์นํ้าจากการเพาะเลี้ยงที่ทํารายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตเป็นอันดับ 1 อย่างต่อเน่ืองมาตลอด 
คือ การเพาะฟักและอนุบาลลูกกุ้งทะเล ได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งกุลาดํา เพ่ือส่งออกไปขายให้กับผู้เลี้ยง     
ใน 22 จังหวัดชายทะเลทั่วประเทศ โดยมีผลผลิตของลูกกุ้งขาวแวนนาไม ระยะนอเพลียส ประมาณ 32,175 ล้านตัว 
ระยะโพสลาวา 3,070 ล้านตัว มีมูลค่ารวม 620 ล้านบาท รองลงมาคือการเลี้ยงกุ้งทะเล มีผลผลิต 2,874 ตัน  
การเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งอ่ืนๆ และการเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด (ซึ่งผู้เลี้ยงค่อนข้างน้อยและส่วนใหญ่จะเลี้ยงในพ้ืนที่ขนาดเล็ก) 
ตามลําดับ  
    ตารางที่ 13 ข้อมูลจํานวนกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มอาชีพในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

ท่ี ประเภทกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ และกลุ่มอาชีพ กลุ่ม/สหกรณ์ สมาชิก (คน) เงินทุนของกลุ่ม (บาท) 
1 ประเภทในภาคเกษตร       
 1.1 กลุ่มเกษตรกร 1 1,378 119,132,202.98
 1.2 สหกรณ์การเกษตร 4 3,868 554,572,466.18
2 ประเภทนอกภาคเกษตร 

 2.1 สหกรณ์บริการ 20 3,732 229,215,327.35
 2.2 สหกรณ์ออมทรัพย์ 15 15,689 8,045,649,177.33
 2.3 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 4 6,016 640,754,519.71
 2.4 สหกรณ์ร้านค้า 4 2,901 62,759,842.16
 2.5 กลุ่มอาชีพ 18 251 686,107.00

รวม 66 33,835 9,652,769,642.68
 

ท่ีมา : สํานักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ณ เดือนธันวาคม 2564 
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 (5) ผลิตภัณฑ์มวลรวมและรายได้ของประชากรจังหวัดภูเก็ต 
  จ ัง ห ว ัด ภ ูเ ก ็ต ม ีผ ล ิต ภ ัณ ฑ ์ม ว ล ร ว ม  (Gross Provincial product :  GPP)          
มีมูลค่าเพิ่มรวม ณ ราคาประจําปี 2563 เท่ากับ 134,616 ล้านบาท ประกอบด้วย ภาคเกษตร 9,048 ล้าน
บาท มีสัดส่วนร้อยละ 6.7 และภาคนอกเกษตร 125,568 ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละ 93.3  เมื่อพิจารณา
ข้อมูลตามโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด 5 อันดับแรก ได้แก่ สาขาที่พักแรม และบริการ ด้านอาหาร         
คิดเป็นร้อยละ 28.2 สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า คิดเป็นร้อยละ 19.9  กิจกรรมทางการเงินและการ
ประกันภัย คิดเป็นร้อยละ 7.8 สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์        
คิดเป็นร้อยละ 7.2  สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง คิดเป็นร้อยละ 6.7 และกิจกรรม
ส าข า อื ่น  ๆ  ค ิด เป ็น ร ้อ ย ล ะ  3 0 .2  ต าม ลํ า ด ับ  แ ล ะม ีม ูล ค ่า ผ ล ิต ภ ัณ ฑ ์ม วล รวม เฉลี ่ย ต ่อห ัว                 
(GPP per capita) ในปี 2563 เท่ากับ 226,158 บาท ลดลงจาก 423,082 บาท ในปี 2562 หรือลดลง         
ร้อยละ 46.5 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ต (Gross Provincial product : GPP) ในปี 2563 ลดลงร้อย
ละ 41.3 จากที่ขยายตัวร้อยละ 3.7 ในปีที่ผ่านมา จากการผลิตภาคนอกเกษตรลดลงร้อยละ 44.0 จากที่
ขยายตัวร้อยละ 3.3 ในปีก่อนหน้า เนื ่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  ทั ้ง        
ในประเทศและหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสาขาการผลิตที่สําคัญทั้งในด้านสินค้าและ
บริการ โดยสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ลดลงร้อยละ 58.2 เทียบกับขยายตัวร้อยละ 3.9 ในปี  
ก่อนหน้าสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ลดลงต่อเนื่องร้อยละ 36.6 จากที่ลดลงร้อยละ 0.6 ในปี
ก่อนหน้า ตามจํานวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงอย่างมากจากมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักร
และการห้ามเดินทางข้ามพื้นที่ตําบล อําเภอและจังหวัด เพื่อการป้องกันและยับย้ังการแพร่ระบาดของ         
โรค COVID-19  สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ ลดลงต่อเน่ืองร้อยละ 28.8 จากที่ลดลงร้อยละ 3.2         
ในปีก่อนหน้า เป็นผลจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การอุปโภคบริโภคของครัวเรือน สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอ่ืน ๆ ลดลงร้อยละ 78.3    
จากที่ขยายตัวร้อยละ 7.8 ในปี 2562 สาขาการก่อสร้าง ลดลงร้อยละ 31.5 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.3 ในปี
ที่ผ่านมา  เนื่องจากการก่อสร้างของภาคเอกชนลดลงตามการก่อสร้างอาคารพาณิชย์และโรงแรม         
ที่ได้รับกระทบจากภาคการท่องเที่ยวเป็นสําคัญ  สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ ลดลงร้อยละ 27.1 
จากที่ขยายตัวร้อยละ 8.4 ในปีก่อนหน้า เป็นผลจากความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าลดลง  สาขาศิลปะ 
ความบันเทิงและนันทนาการ ลดลงต่อเน่ืองที่ร้อยละ 51.2 จากการลดลงร้อยละ 1.4 ในปี 2562 ส่วนหน่ึง  
เป็นผลมาจากคําสั่งปิดสถานที่ประกอบการหลายประเภทท่ีเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  สาขา
การประปาและการกําจัดของเสีย ลดลงร้อยละ 26.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 9.8 ในปีก่อนหน้า สาขา
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ ลดลงร้อยละ 41.4 จากที ่ขยายตัวร้อยละ 3.9 ในปีก่อนหน้า  สาขากิจกรรม        
ทางวิชาชีพ ฯ ลดลงร้อยละ 30.4 จากที่ขยายตัวร้อยละ 17.4 ในปี 2562  สาขาอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 
6 .6  จากที ่ขยายตัวร้อยละ  13 .8  ในปีก่อนหน้า  สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื ่อสาร   สาขา
อสังหาริมทรัพย์ สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย  สาขาการบริหารราชการฯ ลดลงร้อยละ 
5.8, 4.0, 3.3 และ 1.6 ตามลําดับ สาขาการผลิตที่ชะลอตัวลง ได้แก่ สาขาการศึกษา ขยายตัวร้อยละ 2.7 
ชะลอตัวลงจากที ่ขยายตัวร้อยละ  12 .2  ในปี 2562    สาขาบริการด้านสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห์ ขยายตัวร้อยละ 4.7 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 15.3 ในปี 2562 ในขณะที่การผลิต
ภาคการเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.1 จากที่ขยายตัวร้อยละ 11.7 ในปีก่อนหน้าจากผลผลิต
ประมงทะเลที่เพ่ิมขึ้น   
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ตารางที่ 14 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ต  จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2561 – 2563  
(หน่วย : ล้านบาท) 

สาขาการผลิต 2561 2562 2563 
เกษตร 6,371 7,401 9,048 
ภาคเกษตร 6,371 7,401 9,048 
- เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ 6,371 7,401 9,048 
นอกภาคเกษตร 229,842 241,315 125,568 
ภาคอุตสาหกรรม 6,857 7,600 6,488 
- การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน 0 0 0 
- การผลิตอุตสาหกรรม 3,655 4,104 3,832 
- การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 2,706 2,960 2,276 
- การประปาและการจัดการของเสีย 496 536 380 
ภาคบริการ 222,985 233,715 119,080 
- การก่อสร้าง 6,336 6,581 4,451 
- การขายส่ง การขายปลีกฯ 13,600 13,461 9,629 
- การขนส่ง และสถานท่ีเก็บสินค้า 44,741 43,860 26,776 
- ท่ีพักแรม และบริการด้านอาหาร 108,343 115,890 37,907 
- ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร 2,614 2,724 2,556 
- กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย 11,053 11,309 10,455 
- กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์  5,523 6,020 5,831 
- กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 845 995 690 
- กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน 12,182 13,254 2,881 
- การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 6,988 7,744 7,764 
- การศึกษา  1,909 2,184 2,276 
- กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 4,143 4,863 5,171 
- ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 1,507 1,475 724 
- กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ 3,199 3,354 1,969 
Gross provincial product  (GPP) 236,213 248,716 134,616 
GPP Per capita (Baht) 407,301 423,082 226,158 
Population (1,000 persons) 580 588 595 

 

ท่ีมา : สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) /สํานกังานคลังจงัหวัดภูเก็ต ณ เดือนมีนาคม 2565 

   (9) แหลง่ท่องเท่ียวทีส่ําคญัจังหวัดภูเด็ต 
   1) แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว

บริเวณสามเหลี่ยมอันดามัน มีแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวมากมายหลายประเภททั้งบนเกาะภูเก็ต
ซึ่งมีจุดขายหลัก คือ ชายหาดทรายและกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมบันเทิง นันทนาการและกีฬา
ทางนํ้า และการเช่ือมโยงการท่องเที ่ยวกับเกาะบริวารโดยรอบ และเกาะในจังหวัดใกล้เคียง สามารถ
จําแนกแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ ดังน้ี  
          1.1) แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ  เช่น ชายหาด จังหวัดภูเก็ตมีชายหาด         
อยู่หลายแห่งซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างชาติจํานวนมากในแต่ละปี ส่วนใหญ่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของเกาะ   
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 1.2) แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศาสนากระจายอยู่บน
เกาะภูเก็ตทางตอนในของเกาะ      
          1.3) แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ในจังหวัดภูเก็ตมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว         
ที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-made attraction) ทั้งในรูปแบบของสถานบันเทิง การแสดงโชว์ต่าง ๆ สวนสาธารณะ
ลักษณะพิเศษ (Theme park) พิพิธภัณฑ์เฉพาะทางสวนสัตว์ และสวนสนุกเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว กระจายกัน
อยู่ทั่วไปตามชายหาดสําคัญและทางตอนในของเกาะ เช่น ภูเก็ตแฟนตาซี ไซม่อน คาบาเรย์ ในอําเภอกะทู้ 
ฟาร์มจระเข้ และสวนเสือภูเก็ต สวนผีเสื้อ และอควาเรียมภูเก็ต พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย ไดโนปาร์ค สวนสัตว์
ภูเก็ต สถานแสดงพันธุ์สัตว์นํ้า หมู่บ้านไทยและสวนกล้วยไม้ภูเก็ต ในอําเภอเมือง และมีสวนสาธารณะ       
ที่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในจังหวัด และนักท่องเที่ยวที่สะพานหิน และเขารัง 
        1.4) แหล่งท่องเที่ยวประเภทกิจกรรมและความสนใจพิเศษ มีหลากหลายประเภทที่เป็น
จุดขายทางการท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่  
      ก) แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาทัง้สถานทีป่ระกอบกิจกรรมกีฬาทางบก เช่น สนามกอล์ฟ สนาม
ขี่ม้า แหล่งตกปลา สถานที่ประกอบกิจกรรมกีฬาทางน้ํา ฯ 
      ค) แหล่งท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ ได้แก่ สปามีให้บริการตามโรงแรมระดับ 4-5 ดาว 
ศูนย์บริการทางการแพทย์ (Medical health care center) 
      ง) แหล่งซื้อสินค้า ได้แก่ ร้านค้าขายของที่ระลึกทั่วไป ร้านค้าตามชายหาดที่เป็นที่
นิยม เช่น หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน สินค้าพ้ืนเมืองที่เป็นที่รู้จักกันดี เช่น นํ้าพริกกุ้งเสียบ แกงไตปลา ผ้าบาติก  
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ขนมเต้าส้อ เคร่ืองประดับจากไข่มุก นอกจากน้ี ยังมีแหล่งซื้อสินค้าแบรนด์เนมในลักษณะของ
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล และภูเก็ตเอาท์เลท 
      จ) การล่องเรือยอร์ชไปยังเกาะต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง  
    2) การแบ่งกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวตามพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สามารถ
แบ่งกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวและรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวตามพ้ืนที่ได้ ดังน้ี  
    2.1) พ้ืนที่ชายหาดรองรับกิจกรรมบันเทิงและนันทนาการเต็มรูปแบบ ได้แก่ บริเวณหาด        
ป่าตองซึ่งมีกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบ ทั้งกิจกรรมกีฬาทางบก และทางนํ้า กิจกรรมบันเทิง
และนันทนาการ โดยเฉพาะสถานบันเทิงยามค่ําคืน และร้านค้าต่างๆ รองรับตลาดต่างชาติที่พักค้างแรมเป็นหลัก  
    2.2) พ้ืนที่ชายหาดรองรับกิจกรรมบันเทิงและนันทนาการ ได้แก่ ชายหาดฝั่งตะวันตกของ
เกาะภูเก็ตในเขตอําเภอกะทู้และอําเภอเมือง ซึ่ งเน้นกิจกรรมการพักผ่อนชายหาด และมี กิจกรรม 
การท่องเที่ยวต่างๆ เป็นตัวเสริม มีที่พักแรมบริการ มีความคึกคักแตกต่างกันไปในแต่ละหาด ได้แก่ 
หาดสุรินทร์ หาดกมลา หาดกะรน หาดกะตะ หาดในหาน หาดราไวย์ 
    2.3) พ้ืนที่ชายหาดแบบเงียบสงบและเป็นส่วนตัว ได้แก่ ชายหาดฝั่งตะวันตกทางตอนเหนือ
ของเกาะในเขตอําเภอถลาง ซึ ่งมีพื ้นที ่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ได้แก่ หาดทรายแก้ว          
หาดไม้ขาว หาดในยาง หาดในทอน หาดลายันและหาดบางเทา เป็นที่ตั้งของโรงแรมที่พัก และบ้านพัก    
ตากอากาศรองรับกลุ่มผู ้มีรายได้สูงเป็นสถานท่ีประกอบกิจกรรมการพักผ่อนชายหาด กิจกรรมกีฬา และ
นันทนาการต่างๆ ซึ่งมีให้บริการครบครันในโรงแรม 
    2.4) พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ พื้นที่ในเขตสถานีพัฒนา และส่งเสริมการอนุรักษ์
สัตว์ป่าเขาพระแทววนอุทยานนํ้าตกโตนไทร อุทยานแห่งชาติสิรินาถ พ้ืนที่ป่าชายเลนอ่าวภูเก็ต 
    2.5) พ้ืนที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองภูเก็ต ได้แก่ บริเวณย่านตัวเมืองเก่า ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต
ของผู้คน วัฒนธรรมประเพณี  และสถาปัตยกรรมที่ เป็นเอกลักษณ์  คือ อาคารเก่าแก่สไตล์ชิโนโปรตุกีส 
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บริเวณถนนถลาง ถนนดีบุก ถนนพังงา ถนนกระบ่ี ถนนเยาวราช 
    2.6) พ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ได้แก่ บริเวณตัวอําเภอถลาง  
ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดพระนางสร้าง วัดพระทอง บริเวณอนุสาวรีย์วีรสตรีซึ่งมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลางอยู่
ใกล้เคียง และวัดฉลองในเขตอําเภอเมืองภูเก็ต 
    2.7) จุดชมทิวทัศน์ ได้แก่ แหลมพรหมเทพ จุดชมทิวทัศน์หาดกะตะ-กะรน เขารัง แหลมพันวา
เขาขาด 
    2.8) พ้ืนที่ท่าเรือเช่ือมโยงการท่องเที่ยวเกาะที่อยู่โดยรอบ ได้แก่ บริเวณอ่าวปอ อ่าวบางโรง อ่าว
สะปํา อ่าวภูเก็ต อ่าวมะขาม อ่าวฉลอง เช่ือมโยงการท่องเที่ยวกับเกาะบริวารของเกาะภูเก็ตและเกาะที่อยู่ใน
เขตจังหวัดพังงาและกระบี่ เช่น เกาะยาวใหญ่ เกาะยาวน้อย หมู่เกาะในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา หมู่เกาะ
สุรินทร์  หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะลันตาหมู่เกาะพีพี หมู่เกาะห้อง เกาะปอดะ รูปแบบกิจกรรมเป็นการเดินทาง            
ไปพักผ่อนชายหาดดํานํ้า ชมวิถีชีวิต โดยอาจเป็นการท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับหรือพักค้างแรมบนเกาะ           
ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถน่ังเรือโดยสาร เรือสําราญ เรือหางยาว หรือล่องเรือไปด้วยตนเองก็ได้ 
  
     1.2) ข้อมูลด้านสังคมและความม่ันคง 
       (1) ด้านการสาธารณสขุ 

    จังหวัดภูเก็ต มีโรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเอกชน รวม 8 แห่ง 1,546 เตียง  
รพ.รัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทย คือ รพ.อบจ. 1 แห่ง 190 เตียง มีศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (P1) 4 แห่ง (ประชากร 
10,000 - 15,000 คนขึ้นไป) ได้แก่ ศสม.บ้านแหลมช่ัน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ฉลอง ศสม.กะทู้ และ           
ศสม. ศรีสุนทร จังหวัดจัดแบ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) เป็น 3 ระดับ คือ  

       1) รพ.สต.ขนาดใหญ่ P1จํานวน 9 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ราไวย์, รพ.สต.รัษฎา, รพ.สต.
เกาะแก้ว, รพ.สต.วิชิต, รพ.สต.ป่าคลอก, รพ.สต.เชิงทะเล, รพ.สต.กะรน, รพ.สต.ไม้ขาว และรพ.สต.กมลา   

      2) รพ.สต.ขนาดกลาง P2  จํานวน 5 แห่ง  ได้แก่ รพ.สต.บ้านไม้ขาว, รพ.สต.สาคู,           
รพ.สต.บ้านพารารพ.สต.บ้านบางเทา และรพ.สต.บ้านม่าหนิก 

      3) รพ.สต.ขนาดเล็ก P3 จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านเกาะมะพร้าว, รพ.สต.
บ้านเกาะโหลน และรพ.สต.บ้านเกาะนาคา  

     คลินิกเวชกรรม 161 แห่ง, คลินิคเวชกรรมเฉพาะทาง 81 แห่ง, คลินิกทันตกรรม 105 
แห่ง,  คลินิคแพทย์แผนไทย 14 แห่ง, ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 630 แห่ง และร้านขายยาแผนโบราณ 22 แห่ง 

  (2) ด้านแรงงาน 

       จากข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร  ปี 2564 จังหวัดภูเก็ต          
มีประชากรในวัยทํางาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) จํานวน 454,712 คน ผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน จํานวน 319,409 คน 
โดยมีกําลังแรงงานปัจจุบัน จํานวน 319,214 คน จําแนกเป็นผู้มีงานทํา จํานวน 288,335 คน ผู้ว่างงาน 
จํานวน 30,879 คน และผู้รอฤดูกาล จํานวน 195 คน ส่วนผู้ไม่อยู่ในกําลังแรงงาน จํานวน 135,303 คน 
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ตารางที่ 15 จํานวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามสถานภาพแรงงาน พ.ศ. 2562 - 2564 
 

สถานภาพแรงงาน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

ผู้มีอายุ 15 ปี ข้ึนไป 451,756 225,060 226,696 453,383 225,827 227,556 454,712 226,461 228,251
1. ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน 325,058 179,721 145,337 322,305 177,768 144,537 319,409 174,141 145,268
  1.1กาํลังแรงงาน
ปัจจุบัน 324,993 179,721 145,272 321,949 177,621 144,328 319,214 173,946 145,268
     1.1.1 ผู้มีงานทํา 320,659 177,216 143,443 306,392 170,126 136,266 288,335 159,581 128,754
     1.1.2ผู้ว่างงาน 4,334 2,505 1,829 15,557 7,495 8,062 30,879 14,365 16,514
1.2 ผู้รอฤดูกาล 65 - 65 356 147 209 195 195 -
2. ผู้ไม่อยู่ในกําลงัแรงงาน 126,698 45,339 81,359 131,078 48,059 83,019 135,303 52,320 82,983
 2.1 ทํางานบา้น 39,057 872 38,185 37,693 1,097 36,596 34,830 1,340 33,490
 2.2 เรียนหนังสือ 34,498 15,571 18,927 36,242 17,466 18,776 44,958 21,216 23,742
 2.3 อ่ืนๆ  53,144 28,896 24,248 57,143 29,496 27,647 55,515 29,764 25,751
 

 

ท่ีมา : การสํารวจภาวะการทํางานของประชากรสํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนพฤษภาคม 2565 
 

ตารางที่ 16 การขึน้ทะเบียนสมัครงาน 

รายการ 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 34,984 29,167 6,845 7,062 6732 6868 2959 2,817 
ตําแหน่งงานว่าง (อัตรา) 6,657 9,200 5,551 8,293 6949 6803 2578 2,968 
ผู้ได้งานทํา 6,247 8,159 4,057 5,728 6031 5607 2392 2,224 
 
 
 
 

ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ณ ปี 2565 
 
ตารางที่ 17 จํานวนแรงงานต่างด้าวในจังหวัดภูเก็ต ในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2565 
 

แรงงานต่างด้าว
ท่ีรับใบอนุญาต

ทํางาน 

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
จํานวน (คน) จํานวน (คน) 

เมียน
มาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม รวม เมียน

มาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม รวม 

แรงงานต่างด้าว
ท่ีได้รับ
ใบอนุญาต
ทํางาน 

59,986 165 307 38 60,496 40,035 631 227 10 40,903

 

 

ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ณ ปี 2565 
 
 
 

แรงงานต่างด้าวท่ีรับใบอนุญาตทํางาน จํานวน (คน) 
เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม รวม 

แรงงานต่างด้าวท่ีได้รับใบอนุญาตทํางาน 59,986 165 307 38 60,496 
 

 

ท่ีมา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ณ ปี 2564 
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จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2533 จังหวัดภูเก็ต มี
จํานวนสถานประกอบการและลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม โดยในปี 2565 (ม.ค. - พ.ค. 65) มีสถาน
ประกอบการ จํานวน 10,041 แห่ง และมีผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมจํานวน 117,104 คน  (ข้อมูล ณ 
พฤษภาคม 2565)   
   (3) อาชญากรรม 
 ความผิดทางคดีอาญาที่มีการกระทําผิดในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต มีจํานวน 4 ประเภท ได้แก่ 
ความผิดเก่ียวกับชีวิต/ร่างกาย/เพศ ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ ฐานความผิดพิเศษ คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย  

1) ความผิดเก่ียวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ (คดีกลุ่มที่ 1) 
ปี  61   มแีนวโน้มลดลง (-13)  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์   5.99 %  
ปี  62   มแีนวโน้มเพ่ิมขึ้น (+8)  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์   3.92 %  

 ปี  63   มแีนวโน้มเพ่ิมขึ้น (+60)  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์   2.83 % 
 ปี  64   มแีนวโน้มลดลง (-38)     คิดเป็นเปอร์เซ็นต์  25.00 % 
 ปี  65   แนวโน้มลดลง  (-45)      คิดเป็นเปอร์เซ็นต์  39.82 % 

2) ความผิดเก่ียวกับทรัพย์ (คดีกลุ่มที่ 2) 
ปี  61   มแีนวโน้มลดลง (-81)  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์    9.56 %  
ปี  62   มแีนวโน้มเพ่ิมขึ้น (+2)    คิดเป็นเปอร์เซ็นต์    0.26 %  
ปี  63   มแีนวโน้มเพ่ิมขึ้น (+33) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์    0.42 % 

 ปี  64   มแีนวโน้มลดลง (-102)  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ -12.73 % 
 ปี  65   แนวโน้มลดลง (-300)     คิดเป็นเปอร์เซ็นต์  39.63 % 

3) ฐานความผิดพเิศษ (คดีกลุ่มที่ 3) 
ปี  61   มแีนวโน้มเพ่ิมขึ้น (+124)  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์   11.63 %  
ปี  62   มแีนวโน้มเพ่ิมขึ้น (+259) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์   21.76 %  

 ปี  63   มแีนวโน้มลดลง (-497)   คิดเป็นเปอร์เซ็นต์  34.29 %  
 ปี  64   มแีนวโน้มลดลง (-661)    คดิเป็นเปอร์เซ็นต์  69.43 % 
 ปี  65   แนวโน้มเพ่ิมขึ้น (+259)   คิดเป็นเปอร์เซ็นต์  78.48 % 

4) คดีความผดิที่รัฐเปน็ผูเ้สยีหาย (คดีกลุม่ที่ 4) 
ปี  61   มแีนวโน้มเพ่ิมขึ้น (+188) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์   1.22 %  
ปี  62   มแีนวโน้มเพ่ิมขึ้น (+890) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์   5.71 %  

 ปี  63   มแีนวโน้มลดลง (-1210)  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์   7.35 %  
 ปี  64   มแีนวโน้มเพ่ิมขึ้น (+320) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์   2.09 % 
 ปี  65   มแีนวโน้มลดลง (-6531)  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ -69.74 %  
 ที่มา : ตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ณ 20 ม.ค.65 

 (4) ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณ ี
 จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนศาสนิกชน ที่นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม 
ศาสนาคริสต์ และส่วนอ่ืน ๆ นับถือศาสนาหรือลัทธิอ่ืน ๆ 
 ในอดีตเจ้าถิ่นเดิมที่อาศัยบนเกาะภูเก็ต ได้แก่ เงาะซาไก และชาวนํ้า (ชาวเล หรือชาวไทยใหม่) 
ต่อมามีชาวอินเดีย ชาวไทย และชาวจีนซึ่งส่วนใหญ่เป็นฮกเก้ียนอพยพเข้ามาสําหรับชาวไทยได้มีการอพยพเข้ามา
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อาศัยมากขึ้นทําให้สามารถยึดครองภูเก็ตได้มากกว่าชาติอ่ืน และในท่ีสุดชาวไทยที่อาศัยอยู่ก็ได้นําเอาวัฒนธรรม
ของชาติต่างๆ มาปรับปรุง และดัดแปลงจนกระทั่งกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวภูเก็ตสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน 
  
  1.3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(1) ทรัพยากรป่าไม้   
     จังหวัดภูเก็ตมีพ้ืนที่ป่าทั้งหมด 218.44 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 136,529.5 ไร่              

คิดเป็นร้อยละ 40.22 ของพ้ืนที่ทั้งหมด (ตามกฎหมายกําหนด) จากข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ซึ่งได้มีการสํารวจ
พ้ืนที่ป่าไม้ทั่วประเทศจากการแปรข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งเน้ือที่ป่าของจังหวัดภูเก็ต ในปี พ.ศ. 2556 -
2563 ดังน้ี    
 

 
 
 
 
ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดภูเก็ต แบ่งออกเป็น 4 แบบ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
      

 

    ท่ีมา: จากข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ปี 2556 - 2563 โดยสภาพพ้ืนท่ีป่าได้มาจากการแปลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ,  
            สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ณ พฤษภาคม 2565 
 

ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดภูเก็ต แบ่งออกเป็น 4 แบบ ดังนี้ 
 

1. ป่าชายหาด เป็นป่าโปร่งผลัดใบ อยู่บริเวณที่นํ้าทะเลท่วมไม่ถึงป่าชายหาดเป็นป่าที่ถูก        
บุกรุกเพ่ือพัฒนาด้านที่พักการท่องเที่ยวและการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งมากที่สุด ป่าชายหาดมีต้นไม้ที่สําคัญ 
ได้แก่ หูกวาง ตีนเป็ดทะเล สนทะเล โพธ์ิทะเล หยีนํ้า และจิก เป็นต้น 

2. ป่ าพรุ  เป็น ป่าที่ อ ยู่ ใน เขตที่ มี นํ้ าท่ วมตลอด  ซึ่ งเกิดจากการเปลี่ ยนแปลงของ 
สันทรายกั้นนํ้าทะเลไว้จนนํ้าแห้งลง ปัจจุบันป่าพรุของจังหวัดภูเก็ตมีทั้งหมด 8 พรุ 

3. ป่าบก เน่ืองจากท่ีต้ังของเกาะภูเก็ตอยู่ในเขตร้อนช้ืน มีฝนตกชุกเกือบทั้งปี สภาพป่า          
ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบช้ืน (Tropical Rain Forest) โดยจะมีลักษณะเป็นป่ารกทึบ ประกอบด้วยพันธ์ุไม้มีค่า 
ได้แก่ ไม้ยาง ตะเคียน หลุมพอ ทัง สักทะเล จําปา ตะเคียนสามพอน ขนุนปาน เมี่ยงอาม มังตาล ตะแบก 
นนทรี ตังหน ส้าน จวง และไม้ป่าดิบช้ืนชนิดอ่ืน เช่น หวาย ไผ่ เป็นต้น ซึ่งป่าประเภทนี้พบในบริเวณภูเขา           
ซึ่งจะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นป่าบก ซึ่งมี 9 แห่ง เน้ือที่ประมาณ 141.176 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 88,235 ไร่ และป่าไม้ถาวร 9 แห่ง เน้ือที่ 20,346 ไร่ (พ้ืนที่บางส่วนทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติ) 
ปัจจุบันมีรัฐและเอกชน ขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าเหล่าน้ี จํานวน 33 ราย เน้ือที่ 2,018.93 ไร่ และได้มอบให้       
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ส.ป.ก. เพ่ือนําไปจัดสรรให้เกษตรกร จํานวน 22,270.15 ไร่ มีการสํารวจการถือครองไปแล้ว จํานวน 1,351 ราย 
1,517 แปลง เน้ือที่ 21,182 ไร่ ซึ่งป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นป่าบก จํานวน 9 แห่ง 
  4. ป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ตพบมากบริเวณชายฝั่งตะวันออกต้ังแต่ตอนเหนือสุด คือ บริเวณ
ท่าฉัตรไชยจนถึงตอนใต้ คือ บริเวณอ่าวภูเก็ต พันธ์ุไม้ป่าชายเลนท่ีสําคัญ ได้แก่ ไม้โกงกางแสม (หรือไม้โปรง)         
ถั่วลําพูตะบูนดํา ตะบูนขาว ลําแพน หลุมพอทะเล ปีปี แป้ง เม่าทะเล ตาตุ่ม และไม้ป่าชายเลน อ่ืน ๆ เช่น ปรงทะเล 
เป้ง เหงือกปลาหมอ เป็นต้น พ้ืนที่ป่าชายเลนของภูเก็ตอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 7 ป่า เน้ือที่ 
19,343 ไร่ และป่าถาวร ตามมติคณะรัฐมนตรี จํานวน 8 ป่า เน้ือที่ 8,605.5 ไร่  รวมพ้ืนที่ป่าชายเลน 
27,948.5 ไร่ รัฐและเอกชนขอใช้ประโยชน์ จํานวน 9 ราย เน้ือที่รวม 1,448.62 ไร่ ซึ่งป่าสงวนแห่งชาติ ที่เป็น
ป่าชายเลน มี 7 ป่า เน้ือที่ 19,343 ไร่ 
 (2)  ทรัพยากรน้ํา 
   แหล่งนํ้าในจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย แหล่งนํ้าใหญ่ๆ 2 ประเภท คือ  
       (1)  แหล่งน้ําผิวดิน  
           จังหวัดภูเก็ตอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก ประกอบด้วยลุ่มนํ้าเล็ก ๆ 24         
ลุ่มนํ้ากระจายอยู่ทั่วไปจังหวัดภูเก็ต มีพ้ืนที่รับนํ้าฝน 1,244 ตารางกิโลเมตร และมีปริมาณนํ้าต่อหน่วยพ้ืนที่
เท่ากับ 17.92 ลิตร ต่อวินาทีต่อตารางกิโลเมตร แหล่งนํ้าผิวดินจะประกอบด้วยแหล่งนํ้าผิวดินตามธรรมชาติ           
คือ ลํานํ้าสายสั้นๆ จํานวน 188 สาย ไหลลงสู่ทะเลด้านตะวันออกและ 63 สาย ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศใต้และ         
ทิศตะวันตก ประกอบด้วยคลองสายสําคัญ 9 สาย คื 
 1. คลองบางใหญ่ ไหลลงสู่ทะเลด้านตะวันออกที่อ่าวภูเก็ต มีความยาวประมาณ 22,000 เมตร  
 2. คลองบางลา ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันตกที่อ่าวป่าตอง   
 3. คลองบางโรง ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันออกที่อ่าวบางโรง มีความยาวประมาณ 4,800 เมตร 
 4. คลองท่าเรือ ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันออกที่อ่าวท่าเรือ 
 5. คลองท่ามะพร้าว ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่อ่าวมะพร้าวมีความยาว
ประมาณ 7,200 เมตร 
 6. คลองบ้านหยิด ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันออกที่คลองท่านุ่นช่องแคบปากพระ        
มีความยาวประมาณ 7,750 เมตร 
 7. คลองพม่าหลง ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันตกที่อ่าวทุ่งหนุ๋งอําเภอถลาง 
 8. คลองกมลา ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันตกที่อ่าวกมลามีความยาวประมาณ 3,750 เมตร 
 9. คลองโคกโตนด ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ที่อ่าวฉลอง 
  (2) แหล่งน้ําบาดาลของจังหวัดภูเก็ต 
 จากการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดพบว่า แหล่งนํ้าบาดาลที่มีศักยภาพสูงสุดในพ้ืนที่           
จังหวัดภูเก็ต คือ แหล่งนํ้าบาดาลในหินตะกอนกึ่งหินแปร บริเวณตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง สามารถ
พัฒนาน้ําบาดาลได้ที่ระดับความลึก 20-40 เมตร ปริมาณนํ้าอยู่ในเกณฑ์ 10-30 ลบ.ม./ช.ม. แหล่งนํ้าบาดาล   
ที่มีศักยภาพรองลงมา ได้แก่ แหล่งนํ้าบาดาลในช้ันตะกอนร่วน ประกอบด้วย แหล่งนํ้าบาดาลในช้ันตะกอน
ทรายชายหาดที่สามารถพัฒนาแหล่งนํ้าได้ที่ระดับความลึก 2-4 เมตร ปริมาณนํ้า 5–10 ลบ.ม./ช.ม. ช้ันตะกอน
นํ้าพาที่ สามารถพัฒนาแหล่งนํ้าได้ที่ความลึกต้ังแต่ 10-25 เมตร มีปริมาณนํ้าระหว่าง 2–10 ลบ.ม./ชม. รวมทั้ง
ตะกอนเศษหินเชิงเขาที่สามารถพัฒนาแหล่งนํ้าได้ที่ความลึก 20-30 เมตร ปริมาณนํ้า 5-15 ลบ.ม./ชม. คุณภาพ
นํ้าบาดาลส่วนใหญ่เป็นนํ้าจืด คุณภาพดี แต่ปริมาณเหล็กในนํ้าค่อนข้างสูง บริเวณที่ติดกับชายฝั่งทะเลด้าน          
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ทิศตะวันออกและด้านทิศเหนือของจังหวัด มีสภาพเป็นป่าชายเลนพบว่า เป็นพ้ืนที่แหล่งนํ้าบาดาลเค็มที่เกิดจาก
การรุกล้ําของนํ้าทะเลแหล่งนํ้าบาดาลที่มีศักยภาพตํ่า ได้แก่ แหล่งนํ้าบาดาลในหินแกรนิต ความลึกของชั้น         
นํ้าบาดาลอยู่ในช่วง 25-35 เมตร ปริมาณนํ้าส่วนใหญ่น้อยกว่า 2 ลบ.ม./ชม. คุณภาพนํ้าบาดาลเป็นนํ้าจืดคุณภาพดี          
แต่ปริมาณเหล็กในนํ้าสูง 
 นอกจากน้ัน ความแรงและความเร็วของคลื่นที่ นําต้นไม้ ทรัพย์สิน สิ่งก่อสร้าง              
ซัดกระแทกเข้าสู่ฝั่งได้สร้างความเสียหายแก่บ่อนํ้าต้ืน บ่อบาดาล ระบบประปาที่ต้องได้รับการซ่อมแซมปรับปรุง
หรือก่อสร้างใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้มีการปนเป้ือนของแบคทีเรีย นํ้ามัน ส่วนบ่อนํ้าที่ได้รับการเป่าล้างแล้วหากไม่มี
นํ้าฝนไหลทดแทน (Recharge) จะส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนที่มีคุณภาพเหมาะสมต่อการอุปโภค 
บริโภค 

    (3 ) ทรัพยากรแร่ธาตุ 
       จังหวัดภูเก็ตมีการทําเหมืองแร่มากกว่า 300 ปีแล้ว เคยเป็นแหล่งผลิตแร่ดีบุกที่สําคัญ

ของประเทศและมีการผลิตแร่พลอยได้จากการผลิตแร่ดีบุก เช่น แร่อิลเมไนต์ แร่โมนาไซต์ แร่เซอร์คอน           
เป็นต้น ตามฐานข้อมูลของสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เขต 4 ภูเก็ต (ปี พ.ศ. 2533) 
พบว่าในอดีตบนพ้ืนที่เกาะภูเก็ตมีพ้ืนที่ที่เคยได้รับประทานบัตรเพ่ือทําเหมืองแร่ดีบุกมาแล้วกว่า 8,400 ไร่ และ
พ้ืนที่ประทานบัตรในทะเลกว่า 70,000 ไร่ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตได้เปลี่ยนแปลงจากพ้ืนที่ทํา
เหมืองแร่เมื่อครั้งอดีตเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง          
ทําให้มูลค่าของที่ดินสูงขึ้นจากในอดีตมาก แม้ว่าราคาแร่ดีบุกในปัจจุบัน จะมีราคาสูงขึ้นมาก (ราคาประกาศแร่
ดีบุก เมื่อ 13 มกราคม 2565 ราคา 1,378,680 บาท/เมตริกตัน เทียบกับราคาประกาศแร่ดีบุก เมื่อวันที่         
2 มีนาคม 2542 ราคา 195,000 บาท/เมตริกตัน) ก็ไม่มีความคุ้มค่าที่จะทําเหมือง รวมท้ังในปัจจุบันจังหวัด
ภูเก็ตได้มีข้อห้ามการทําเหมืองแร่ทุกประเภท ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม              
เรื่องกําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 
     สําหรับทรัพยากรแร่ที่สําคัญที่ต้องใช้ในการพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานการและก่อสร้าง
ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาจังหวัดภูเก็ต เช่น แร่หินอุตสาหกรรมเพ่ือการก่อสร้าง จะเป็นการนําเข้ามาจากจังหวัด
ใกล้เคียง ได้แก่ พังงา กระบ่ี สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 
    (4) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล 
      ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง พ.ศ. 2558 หมายความว่า “สิ่งที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติ          
ในบริเวณทะเลและชายฝั่ง รวมถึงพรุชายฝ่ัง พ้ืนที่ชุ่มนํ้าชายฝั่ง คลอง คูแพรก ทะเลสาบ และบริเวณพ้ืนที่   
ปากแม่นํ้าที่มี พ้ืนที่ ติดต่อกับทะเล หรืออิทธิพลของนํ้าทะเลเข้าถึง เช่น ป่าชายเลน ป่าชายหาด หาด            
ที่ชายทะเล เกาะ หญ้าทะเล ปะการัง ดอนหอย พืช และสัตว์ทะเล หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์        
แก่ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ปะการังเทียม แนวลดแรงคลื่น และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง” 
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ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นท่ี 
  ในการจัดทําข้อมูลการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในพ้ืนที่ 
จังหวัดได้มีแนวทางการบูรณาการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพ้ืนที่ (Area based)             
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาจังหวัด        
โดยผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องเช่ือมโยง มีเอกภาพและประสิทธิภาพและ          
ให้แผนงาน/โครงการที่จะดําเนินการในพ้ืนที่จังหวัดได้มีความเชื่อมโยงกับปัญหาและความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง ประกอบด้วยพ้ืนที่ของ 3 อําเภอ ดังน้ี 

   1 อําเภอเมืองภูเก็ต แบ่งการปกครองออกเป็น 8 ตําบล ได้แก่ ตําบลวิชิต ตําบลรัษฎา ตําบล     
เกาะแก้ว ตําบลฉลอง ตําบลราไวย์ ตําบลกะรน (นอกเขตเทศบาลนครภูเก็ต) ตําบลตลาดใหญ่ ตําบลตลาดเหนือ 
(อยู่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต)  44 หมู่บ้าน 26 ชุมชน มีหน่วยบริหารราชการท้องถิ่น จํานวน 7 แห่ง ได้แก่ 
เทศบาลตําบล 5 แห่ง คือ เทศบาลตําบลวิชิต เทศบาลตําบลรัษฎา เทศบาลตําบลฉลอง เทศบาลตําบลราไวย์
เทศบาลตําบลกะรน องค์การบริหารส่วนตําบล 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะแก้ว และเทศบาลนคร      
1 แห่ง คือ เทศบาลนครภูเก็ต มีประชากรท้ังสิ้น 247,755 คน (ณ วันที่ 30 เดือนเมษายน 2564) เป็นศูนย์กลาง
ของจังหวัดในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการเมืองการปกครอง การค้าการลงทุน มีห้างสรรพสินค้าระดับพรีเมี่ยมครบครัน 
มีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเลท้ัง 3 ด้าน มีชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ เช่น หาดกะตะ หาดกะรน หาดราไวย์ 
อ่าวฉลอง แหลมพรหมเทพ เกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล มีศักยภาพด้านการศึกษา ได้กําหนดตําแหน่ง           
การพัฒนาไว้เป็นเมืองท่องเท่ียวนานาชาติอีกทั้งเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีความโดดเด่น
อย่างมาก เช่น ย่านเมืองเก่า (Old Tower) ในสไตล์ชิโน-โปรตุกีส 
ตารางที่ 18 สรุปปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอเมืองภูเก็ต 

ประเด็นปัญหา สาเหตุของปัญหา /ความ
ต้องการ 

แนวทางแก้ไข 

ตําบลฉลอง   
1 . ปั ญ ห า
การจราจร 

เนื่ อ งจากเป็ นทางผ่ าน ในการ
สัญ จรไปมา ทํ าให้การจราจร
ติดขัดการกลับรถของคนในชุมชน
ลําบาก 

- จัดระเบียบบนท้องถนน  
  (การจอดรถสองข้างทาง) 
- ขยายถนนสายรอง 

2 .ปั ญ ห า น้ํ า
อุ ป โ ภ ค แ ล ะ
บริโภค 

- ภัยแล้ง 
- แหล่งน้ําไม่เพียงพอ 

- ขยายเขตประปา 
- จัดหาแหล่งน้ําสําหรับผลิตประปา 
ให้เพียงพอต่อความต้องการ 

3.ปัญหายาเสพ
ติด 

มีคนนอกพ้ืนท่ีเข้ามาอาศัยจํานวน
มาก 

- ตรวจค้นจับกุม 
- ให้ความรู้เร่ืองยาเสพติด 
- สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย 

ตําบลเกาะแก้ว   
1 . ปั ญ ห า
การจราจร 

- รถใช้ความเร็วสูงในการเข้าออก 
โดยเฉพาะถนนสายหลัก 
- ป้ายชํารุด เสียหาย 
- จุดกลับรถ 

- จัดระเบียบบนท้องถนน 
- จัดทําโครงการถนนเลี่ยงเมือง 
- สะพานกลับรถ 
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- การบุกรุกทางสาธารณะ 
ประเด็นปัญหา สาเหตุของปัญหา /ความ

ต้องการ 
แนวทางแก้ไข 

3 . ปั ญ ห า น้ํ า
อุปโภคบริโภค 
 

- น้ําไม่พอใช้ในช่วงหน้าแล้ง 
- ขาดแหล่งเก็บน้ํา 

- จัดทําท่อเชื่อมประปาในหมู่บ้าน 
- ขุดล้างบ่อบาดาล 

4 . ต้ อ งการท่ า
เทียบเรือ 
 

- หมู่บ้านขาดท่าเทียบเรือ (ชุมชน
ไทยใหม่) 

- สร้างท่าเทียบเรือ 
- สร้างท่าเทียบเรือ 

5 .  ส ะ พ า น
เชื่อมต่อระหว่าง 
หมู่ 6 หมู่ 7 

- การสัญจรไม่สะดวก 
- พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

 

6.ปัญหายาเสพ
ติด 

- กลุ่มวัยรุ่นและบ้านเช่า 
- อาชญากรรม การลักขโมย  

- ให้เจ้าหน้าท่ีเข้ามาตรวจ / ลาดตระเวน 

7.ปัญหาแรงงาน
ต่างด้าว 

- แรงงานต่างด้าวเข้ามาอยู่เพ่ิมข้ึน - ให้เจ้าหน้าท่ีเข้ามาตรวจ/ลาดตระเวน 

8.ตลาดจําหน่าย
สินค้า 

- ขาดพ้ืนท่ีจําหน่ายสินค้า - จัดหาตลาดในการจําหน่ายสินค้า 
   (ศูนย์จําหน่ายสินค้าชุมชน) 

9. การฝึกอาชีพ - ส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มผู้สูงอายุ
และผู้ว่างงาน 

- ให้รัฐสนับสนุนแนะนําอาชีพ 

10.ขาดสถานท่ี
กลางในการทํา
กิจกรรมต่างๆ 

- ไม่มีสถานท่ีในการทํากิจกรรม 
 

- สร้างอาคารเอนกประสงค์และจัดหา 
 สิ่งอํานวยความสะดวก 

11 .ปัญ หาการ
บุกรุก 
ท่ีสาธารณะ 

- ป่าชายเลนถูกบุกรุก ถูกทําลาย - การปลูกป่าชายเลนและวางแนวเขต 

ตําบลกะรน   
1 . ปั ญ ห า
การจราจร 
 

- จํ า น ว น ป ร ะ ช า ก ร แ ฝ ง /
นักท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน 
- อุบัติเหตุท้องถนน 

- เพ่ิมเส้นทางการจราจร 

2 .  ส ถ า น ท่ี
ประกอบอาชีพ 
 

- ไม่มีพ้ืนท่ีสาธารณะ  
- จํานวนนักท่องเที่ยวท่ีเพ่ิมข้ึน 

- ภาครัฐจัดหาสถานท่ี 
- ฝายเก็บน้ํา  

3 . ปัญ หาขาด
แคลนน้ําอุปโภค
บริโภค 

- ป่าไม้ถูกทําลาย 
- ไม่มีพ้ืนท่ีป่าท่ีสมบูรณ์ ไม่มีฝาย
เก็บน้ํา 

 

4. ปัญหาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

- ประชากรภายนอกเข้ามาอาศัย
อยู่ในหมู่บ้านโดยไม่ได้รับการคัด
กรองหรือควบคุม 
- ลักขโมยในหมู่บ้าน 

ติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณในหมู่บ้าน/ซอย สถานท่ีท่องเที่ยว เช่น 
บริเวณหน้าชายหาด 

5.ประชากรแฝง 
 

ประชากรภายนอกเข้ามาอาศัยอยู่
ในหมู่บ้านโดยไม่ได้ รับการคัด
กรองหรือควบคุม 

เจ้าของพ้ืนท่ีประกอบการท่ีพักอาศัยต้องทําประวัติของผู้มาพักอาศัย 
ต้องมีการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้าน 
ท่ีอาศัยอยู่ในปัจจุบันเพ่ิมศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยภายใน
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 หมู่บ้าน 
6. ปัญหายาเสพ
ติด 

- บุคคลภายนอกเข้ามาอยู่โดยไม่
มี 
การควบคุม 

- เพ่ิมศักยภาพให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 

7.ปัญหาขยะ จํานวนนักท่องเท่ียว/ประชากร
แฝงท่ีเพ่ิมข้ึน 

-การจัดการขยะของนักท่องเที่ยว 
- บริหารจัดการขยะโดยชุมชน 

ตําบลราไวย์   
1 . ปั ญ ห า
การจราจร 

-เนื่องจากมีการขยับขยายของ
โ ร ง แ ร ม ม า ก ข้ึ น  ทํ า ใ ห้ มี
นักท่องเท่ียวเข้ามามากขึ้นส่งผล
ให้การจราจรติดขัด 

- เพ่ิมเส้นทางการจราจร 
- เรือขนส่งภาครัฐ 
- เพ่ิมสัญญาณไฟจราจร 

ประเด็นปัญหา สาเหตุของปัญหา /ความ
ต้องการ 

แนวทางแก้ไข 

 - สัญญาณไฟจราจร 
- ไม่มีเรือสาธารณะ 

 

3 .ปั ญ ห า ก า ร
ว่างงาน 

ขาดแคลนสถานท่ีทํามาหากิน ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่คนในหมู่บ้านจัดหาท่ีทํามาหากิน เช่น 
ถนนคนเดิน 

4.ปัญหาน้ําท่วม 
 
 

- ถนนไม่มีคูระบายน้ํา/มีการรุกล้ํา 
ลําธารสาธารณะการก่อสร้างคู
ระบายน้ํา 
- มีการรุกล้ํา ลํารางสาธารณะ คูระบาย
น้ํา 

-ทําถนนคูระบายน้ํา/ท้องถ่ินเข้ามาดําเนินการโดยหลักนิติรัฐ นิติ
ธรรม 
- การขุดลอกคูระบายน้ํา 

5.ปัญหาขยะ - มีขยะลอยมาจากชายฝั่งและ 
เรือนักท่องเที่ยว 

- เข้มงวดเรือทัวร์ทุกประเภท มีโทษ 
ท่ีเด็ดขาด 

6.ปัญหายาเสพ
ติด 
 
 

- มีการลักขโมยน้อย/การนําเข้า
มาโดยภายนอก บุคคลต่างถ่ิน 
- การเปิด-ปิด เกินเวลาของสถาน
บริการ 

-ต้องให้หน่วยงานกรมการปกครองหรือคณะกรรมการหมู่บ้านช่วยไป
แก้ปัญหา 
-ติดต้ังกล้อง cctv 
- การจัดระเบียบสถานบริการ 

ตําบลรัษฎา   
1 . ปั ญ ห า
การจราจร  

- เนื่องจากเป็นทางผ่านในการ
สัญจรไปมา 
- เกิ ด อุ บั ติ เห ตุ บ น ท้ อ งถ น น
บ่อยคร้ัง 

-.จัดระเบียบบนท้องถนน 
(การจอดรถสองข้างทาง) 
-.ขยายถนนสายหลักให้ได้มาตรฐาน 

3.ปัญหาขยะ -จํานวนประชากร จํานวนขยะท่ี
เพ่ิ มมาก ข้ึน รถจัด เก็ บขยะไม่
เพียงพอ 
- การจัดเก็บขยะไม่เป็นเวลา 
- จํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

เพ่ิมรอบการเก็บขยะให้มากข้ึน 
จัดต้ังจุดท้ิงขยะให้เป็นท่ีรณรงค์ให้ชาวบ้านมีการคัดแยกขยะ 

4 . น้ํ า ท่ ว ม 
ระบายไม่ทัน 
 

- การอุดตันของท่อระบายน้ํา 
 

-ขุดลอกหรือล้างท่อระบายน้ําเป็นประจําทุก 3 เดือน 
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2 อําเภอถลาง แบ่งการปกครองออกเป็น 6 ตําบล ได้แก่ ตําบลเทพกระษัตรี ตําบลศรีสุนทร ตําบล

เชิงทะเล ตําบลป่าคลอก ตําบลไม้ขาวและตําบลสาคู มีจํานวน 46 หมู่บ้าน 9 ชุมชน มีประชากรทั้งสิ้น 108,971 คน     
(ณ เดือนพฤษภาคม 2564) เป็นอําเภอที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง คือ มีประวัติความเป็นมา ทางด้าน

5.ปัญหายาเสพ
ติด 
 
 

- คน อ่อนแอ ขาดจิตสํานึกและ
ความตระหนักรถจัดเก็บขยะไม่
เพียงพอ 
- จํานวนประชากรแฝงเพิ่มข้ึน 

-การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างเสริมความเข้าใจและปรับทัศนคติ 

6.ปัญหาแรงงาน
ต่างด้าว 

- จํ าน วนแรงงาน ต่ าง ด้ าวผิ ด
กฎหมาย 
มีจํานวนมาก 

- การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ให้ถูกต้อง 

7 . ปัญ หาด้าน
ค ว า ม ส ง บ
เ รี ย บ ร้ อ ย ใ น
หมู่บ้าน 

- จํานวนประชากรแฝงท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึน 

- การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 
- การจัดระเบียบสังคม 

8 .  โ ร ค
ไข้เลือดออก  

- แหล่งน้ําเสีย แหล่งน้ําขัง - ฉีดพ่นหมอกควัน 

ตําบลวิชิต   
1 .ปั ญ ห า น้ํ า
อุปโภคบริโภค 

ขาดแหล่งน้ํา น้ําประปาไม่พอใช้ ขุดบ่อบาดาลขยายเขตประปา 

2.ถนนในพ้ืน ท่ี
ชํารุด ทรุดโทรม 

ถนนชํารุดตามสภาพการใช้งาน สํารวจและทําการปรับปรุง ซ่อมแซมราดยางถนน 

3 . ปั ญ ห า
การจราจร  

- เนื่องจากเป็นทางผ่านในการ
สัญจรไปมา 
เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยคร้ัง 
- เส า ไฟ ฟ้ า แ ร ง สู ง กี ด ข ว า ง
การจราจร 

- จัดระเบียบบนท้องถนน(การจอดรถสองข้างทาง) 
- ขยายถนนสายหลักให้ได้มาตรฐาน 
ติดต้ังสัญญาณเตือนทางเข้า 

ประเด็นปัญหา สาเหตุของปัญหา /ความ
ต้องการ 

แนวทางแก้ไข 

5 .ปั ญ ห าแ ส ง
สว่างไม่เพียงพอ 

ไฟฟ้าชํารุดมีไม่เพียงพอ  ไม่มีแสง
สว่าง (มืด) 

ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
ขยายแนวเขตไฟฟ้า 

6.ปัญหายาเสพ
ติด 

การศึกษาไม่จบตามภาคบังคับ / 
การว่างงาน 
มีสูง  

หน่วยงานรัฐติดตามการศึกษา 
ภาคบังคับอย่างเข้มงวดตํารวจเข้ม 
ในการปฏิบัติการและอย่างจริงจัง 
ส่งเสริมงานฝึกอาชีพ 

7. ปัญหาน้ําเสีย - การปล่อยน้ําเสียลงสู่ลําคลอง 
- ไม่มีบ่อบําบัดน้ําเสีย 

- จัดสร้างบ่อบําบัดน้ําเสีย 

8. ปัญหาขยะ -จํานวนประชากร จํานวนขยะท่ี
เพ่ิมมากข้ึน 
 รถจัดเก็บขยะไม่เพียงพอ 
- การจัดเก็บขยะไม่เป็นเวลา 
- จํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

เพ่ิมรอบการเก็บขยะให้มากข้ึน 
จัดต้ังจุดท้ิงขยะให้เป็นท่ี 
รณรงค์ให้ชาวบ้านมีการคัดแยกขยะ 
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ประวัติศาสตร์ มีความเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันระหว่างไทยพุทธและมุสลิม มีประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบสานกันมา
ช้านาน มีต้นทุนทางสังคม คือความเป็นชุมชนท่ีอยู่ร่วมกันอย่างพ่ีน้อง มีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย              
มีธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งทางบกและทางทะเล มีการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ เช่น 
ยางพารา  ปาล์มนํ้ามัน ผลไม้ ฯลฯ โดยได้กําหนดตําแหน่งการพัฒนาไว้ คือ เมืองท่องเที่ยวนานาชาติบนฐาน      
ของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน โดยได้วิเคราะห์ปัญหา
ความต้องการของประชาชนไว้ ดังน้ี 
ตารางที่ 19 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการเชงิพืน้ที่อําเภอถลาง 

ตําบล ประเด็นปัญหา/ 
ความต้องการ 

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ แนวทางแก้ไข 

1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
เทพกระษัตรี 1.1 ปัญหาด้านประกอบอาชีพ - ท่ีดินราคาแพง นายทุนกว้านซ้ือท่ีดินแถบ

ชายทะเล และปิดกั้นทางลง การประกอบ
อาชีพประมงก่อให้เกิดความขัดแย้ง 

- ให้ราษฎรรวมกลุ่มและทางราชการ
ส่งเสริมในการแก้ไขปัญหา 

  - สินค้าเกษตรกรผลิตมีราคาตกตํ่า - เห็นควรให้ภาครัฐสนับสนุนจัดต้ัง
ศูนย์การจําหน่ายสินค้าเกษตร 
- ส่งเสริมการจัดทําตลาดนัดชุมชน
ทุกหมู่บ้าน 

  - บุคคลต่างด้าวแย่งการประกอบอาชีพของ
คนไทย และได้ให้นักท่องเท่ียวมาซ้ือสินค้า
ของคนไทย 

- ราษฎรรวมกลุ่มไม่ให้บุคคลต่าง
ด้าวมาประกอบอาชีพในพ้ืนท่ี 
- หน่วยงานภาครัฐบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเฉียบขาด 

  - ท่ีดินราคาแพง นายทุนกว้านซ้ือท่ีดินแถบ
ชายทะเล และปิดกั้นทางลง  

- ให้ราษฎรรวมกลุ่มและทางราชการ
ส่งเสริมในการแก้ไขปัญหา 

ตําบล ประเด็นปัญหา/ 
ความต้องการ 

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ แนวทางแก้ไข 

ศรีสุนทร  การประกอบอาชีพประมงก่อให้เกิดความ
ขัดแย้ง 

 

  - บุคคลต่างด้าวแย่งการประกอบอาชีพของ
คนไทย และได้ให้นักท่องเท่ียวมาซ้ือสินค้า
ของคนไทย 

- ราษฎรรวมกลุ่มไม่ให้บุคคลต่าง
ด้าวมาประกอบอาชีพในพ้ืนท่ี 
- หน่วยงานภาครัฐบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเฉียบขาด 

เชิงทะเล  - การลงทุนและ ท่ีป ระกอบ ธุรกิ จของ
ชาวต่างชาติท่ีมาลงทุนประกอบอาชีพของ
คนไทย 

- ให้ หน่ วยงานภาค รัฐบั งคั บ ใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด จัดระเบียบ
การประกอบกิจการของคนต่างชาติ 

  - ท่ีดินราคาแพง นายทุนกว้านซ้ือท่ีดินแถบ
ชายทะเล และปิดกั้นทางลง การประกอบ
อาชีพประมงก่อให้เกิดความขัดแย้ง 

- ให้ราษฎรรวมกลุ่มและทางราชการ
ส่งเสริมในการแก้ไขปัญหา 

  - การประกอบอาชีพค้าขายตามแนว
ชายหาดทะเลมีการบุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน์ 

- ให้มีการจัดระเบียบการใช้พ้ืนท่ีให้
ชัดเจน 
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  - สินค้าเกษตรกรผลิตมีราคาตกตํ่า - เห็นควรให้ภาครัฐสนับสนุนจัดต้ัง
ศูนย์การจําหน่ายสินค้าเกษตร 
- ส่งเสริมการจัดทําตลาดนัดชุมชน
ทุกหมู่บ้าน 

  - บุคคลต่างด้าวแย่งการประกอบอาชีพของ
คนไทย และได้ให้นักท่องเท่ียวมาซ้ือสินค้า
ของคนไทย 

- ราษฎรรวมกลุ่มไม่ให้บุคคลต่าง
ด้าวมาประกอบอาชีพในพ้ืนท่ี 
- หน่วยงานภาครัฐบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเฉียบขาด 

ไม้ขาว  - การลงทุนและ ท่ีป ระกอบ ธุรกิ จของ
ชาวต่างชาติท่ีมาลงทุนประกอบอาชีพของ
คนไทย 

- ให้ หน่ วยงานภาค รัฐบั งคั บ ใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด จัดระเบียบ
การประกอบกิจการของคนต่างชาติ 

  - การประกอบอาชีพ ค้ าขายตามแนว
ช า ย ห า ด ท ะ เ ล มี ก า ร บุ ก รุ ก ท่ี
สาธารณประโยชน์ 

- ให้มีการจัดระเบียบการใช้พ้ืนท่ี 
ให้ชัดเจน 

  - สินค้าเกษตรกรผลิตมีราคาตกตํ่า - เห็นควรให้ภาครัฐสนับสนุนจัดต้ัง
ศูนย์การจําหน่ายสินค้าเกษตร 
- ส่งเสริมการจัดทําตลาดนัดชุมชน
ทุกหมู่บ้าน 

  - บุคคลต่างด้าวแย่งการประกอบอาชีพของ
คนไทย และได้ให้นักท่องเท่ียวมาซ้ือสินค้า
ของคนไทย 

- ราษฎรรวมกลุ่มไม่ให้บุคคลต่าง
ด้าวมาประกอบอาชีพในพ้ืนท่ี 
- หน่วยงานภาครัฐบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเฉียบขาด 

สาคู  - การลงทุนและ ท่ีป ระกอบ ธุรกิ จของ
ชาวต่างชาติท่ีมาลงทุนประกอบอาชีพของ
คนไทย 
 

- ให้ หน่ วยงานภาค รัฐบั งคั บ ใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด จัดระเบียบ
การประกอบกิจการของคนต่างชาติ 

ตําบล ประเด็นปัญหา/ 
ความต้องการ 

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ แนวทางแก้ไข 

  - การประกอบอาชีพค้าขายตามแนว 
ชายหาดทะเลมีการบุกรุกท่ีสาธารณ 
ประโยชน์ 

- ให้มีการจัดระเบียบการใช้พ้ืนท่ี  
ให้ชัดเจน 

  - สินค้าเกษตรกรผลิตมีราคาตกตํ่า - เห็นควรให้ภาครัฐสนับสนุนจัดต้ัง
ศูนย์การจําหน่ายสินค้าเกษตร 
- ส่งเสริมการจัดทําตลาดนัดชุมชน
ทุกหมู่บ้าน 

  - บุคคลต่างด้าวแย่งการประกอบอาชีพของ
คนไทย และได้ให้นักท่องเท่ียวมาซ้ือสินค้า
ของคนไทย 

- ราษฎรรวมกลุ่มไม่ให้บุคคลต่าง
ด้าวมาประกอบอาชีพในพ้ืนท่ี 
- หน่วยงานภาครัฐบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเฉียบขาด 

ป่าคลอก  - การลงทุนและ ท่ีป ระกอบ ธุรกิ จของ
ชาวต่างชาติท่ีมาลงทุนประกอบอาชีพของ
คนไทย 

- ให้หน่วยงานภาครัฐบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด จัดระเบียบการประกอบ
กิจการของคนต่างชาติ 

  - ท่ีดินราคาแพง นายทุนกว้านซ้ือท่ีดินแถบ - ให้ราษฎรรวมกลุ่มและทางราชการ
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ชายทะเล และปิดกั้นทางลง การประกอบ
อาชีพประมงก่อให้เกิดความขัดแย้ง 

ส่งเสริมในการแก้ไขปัญหา 

  - สินค้าเกษตรกรผลิตมีราคาตกตํ่า - เห็นควรให้ภาครัฐสนับสนุนจัดต้ัง
ศูนย์การจําหน่ายสินค้าเกษตร 
- ส่งเสริมการจัดทําตลาดนัดชุมชน   
ทุกหมู่บ้าน 

เทพกระษัตรี 1.2 ปัญหาด้านการจราจร - เส้นทางหลักเข้าตัวเมืองภูเก็ตเป็นเส้นทาง
ท่ีสําคัญ แต่มีการใช้ในแต่ละคร้ังเป็นจํานวน
มาก ทําให้มีการจราจรติดขัด 

- ให้ท้องถ่ินในพ้ืนท่ีก่อสร้างถนนรอง 
และปรับปรุงถนนเดิมให้ใช้ได้ดีย่ิงข้ึน

ศรีสุนทร  - เส้นทางหลักเข้าตัวเมืองภูเก็ตเป็นเส้นทาง
ท่ีสําคัญ แต่มีการใช้ในแต่ละคร้ังเป็นจํานวน
มาก ทําให้มีการจราจรติดขัด 

- ให้ท้องถ่ินในพ้ืนท่ีก่อสร้างถนนรอง 
และปรับปรุงถนนเดิมให้ใช้ได้ดีย่ิงข้ึน

เทพกระษัตรี 1.3 ปัญหาความมั่นคงทางการ
เมือง 

- ความไม่ม่ันคงทางด้านการเมือง ทําให้
นักท่องเท่ียวขาดความมั่นใจ และความ
ปลอดภัย ทําให้รายได้จากการท่องเท่ียว
ลดลง 

- ใ ห้ ค ว า ม รู้  ค ว า ม เ ข้ า ใ จ กั บ
ประชาชนในพ้ืนท่ีร่วมรัก สามัคคี 
มีการสนับสนุนการดําเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล 

ศรีสุนทร  - ความไม่ม่ันคงทางด้านการเมือง ทําให้
นักท่องเท่ียวขาดความมั่นใจ และความ
ปลอดภัย ทําให้รายได้จากการท่องเท่ียว
ลดลง 

- ใ ห้ ค ว า ม รู้  ค ว า ม เ ข้ า ใ จ กั บ
ประชาชนในพ้ืนท่ีร่วมรัก สามัคคี 
มีการสนับสนุนการดําเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล 

เชิงทะเล  - ความไม่ม่ันคงทางด้านการเมือง ทําให้
นักท่องเท่ียวขาดความมั่นใจ และความ
ปลอดภัย ทําให้รายได้จากการท่องเท่ียว
ลดลง 

- ใ ห้ ค ว า ม รู้  ค ว า ม เ ข้ า ใ จ กั บ
ประชาชนในพ้ืนท่ีร่วมรัก สามัคคี 
มีการสนับสนุนการดําเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล 

ไม้ขาว  - ความไม่ม่ันคงทางด้านการเมือง ทําให้
นักท่องเที่ยวขาดความม่ันใจ และความ 

- ใ ห้ ค ว า ม รู้  ค ว า ม เ ข้ า ใ จ กั บ
ประชาชนในพ้ืนท่ีร่วมรัก สามัคคี     

ตําบล ประเด็นปัญหา/ 
ความต้องการ 

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ แนวทางแก้ไข 

  ปลอดภัย ทําให้รายได้จากการท่องเที่ยว
ลดลง 

มีการสนับสนุนการดําเนินงาน 
ตามนโยบายรัฐบาล 

ป่าคลอก  - ความไม่ม่ันคงทางด้านการเมือง ทําให้
นักท่องเท่ียวขาดความมั่นใจ และความ
ปลอดภัย ทําให้รายได้จากการท่องเท่ียว
ลดลง 

- ใ ห้ ค ว า ม รู้  ค ว า ม เ ข้ า ใ จ กั บ
ประชาชนในพ้ืนท่ีร่วมรัก สามัคคี 
มีการสนับสนุนการดําเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล 

2. ปัญหาด้านสังคม 
เทพกระษัตรี 2.1 ปัญหาด้านครอบครัว - จากวิธีคิดนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

ทํ า ใ ห้ สั ง ค ม ภ าย ใน ค รอ บ ค รั ว มี ก า ร
เป ลี่ ย น แป ล ง  ค วาม อบ อุ่ น  ค วาม รัก  
ความผูกพันในครอบครัวลดลง อาจทําให้มี
การเกิดความแตกแยกเพ่ิมข้ึน 

- สร้างจิตสํานึกในสถาบันครอบครัว
ให้มีมากข้ึน 
- รัฐควรส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์
ใน ด้านครอบครัวต่างๆในแต่ละ
หมู่บ้านตําบล 

ศรีสุนทร  - จากวิธีคิดนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ทํ า ใ ห้ สั ง ค ม ภ าย ใน ค รอ บ ค รั ว มี ก า ร
เป ลี่ ย น แป ล ง  ค วาม อบ อุ่ น  ค วาม รัก  

- สร้างจิตสํานึกในสถาบันครอบครัว
ให้มีมากข้ึน 
- รัฐควรส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์
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ความผูกพันในครอบครัวลดลง อาจทําให้มี
การเกิดความแตกแยกเพ่ิมข้ึน 

ในด้านครอบครัวต่างๆในแต่ละ
หมู่บ้านตําบล 

เชิงทะเล  - จากวิธีคิดนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ทํ า ใ ห้ สั ง ค ม ภ าย ใน ค รอ บ ค รั ว มี ก า ร
เป ลี่ ย น แป ล ง  ค วาม อบ อุ่ น  ค วาม รัก  
ความผูกพันในครอบครัวลดลง อาจทําให้มี
การเกิดความแตกแยกเพ่ิมข้ึน 

- สร้างจิตสํานึกในสถาบันครอบครัว
ให้มีมากข้ึน 
- รัฐควรส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์
ใน ด้านครอบครัวต่างๆในแต่ละ
หมู่บ้านตําบล 

ไม้ขาว  - จากวิธีคิดนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ทํ า ใ ห้ สั ง ค ม ภ าย ใน ค รอ บ ค รั ว มี ก า ร
เป ลี่ ย น แป ล ง  ค วาม อบ อุ่ น  ค วาม รัก  
ความผูกพันในครอบครัวลดลง อาจทําให้มี  
การเกิดความแตกแยกเพ่ิมข้ึน 

- สร้างจิตสํานึกในสถาบันครอบครัว
ให้มีมากข้ึน 
- รัฐควรส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์
ใน ด้านครอบครัวต่างๆในแต่ละ
หมู่บ้านตําบล 

สาคู  - จากวิธีคิดนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ทํ า ใ ห้ สั ง ค ม ภ าย ใน ค รอ บ ค รั ว มี ก า ร
เป ลี่ ย น แป ล ง  ค วาม อบ อุ่ น  ค วาม รัก  
ความผูกพันในครอบครัวลดลง อาจทําให้มี
การเกิดความแตกแยกเพ่ิมข้ึน 

- สร้างจิตสํานึกในสถาบันครอบครัว
ให้มีมากข้ึน 
- รัฐควรส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์
ใน ด้านครอบครัวต่างๆในแต่ละ
หมู่บ้านตําบล 

ป่าคลอก  - จากวิธีคิดนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ทํ า ใ ห้ สั ง ค ม ภ าย ใน ค รอ บ ค รั ว มี ก า ร
เป ลี่ ย น แป ล ง  ค วาม อบ อุ่ น  ค วาม รัก  
ความผูกพันในครอบครัวลดลง อาจทําให้มี
การเกิดความแตกแยกเพ่ิมข้ึน 

- สร้างจิตสํานึกในสถาบันครอบครัว
ให้มีมากข้ึน 
- รัฐควรส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์
ใน ด้านครอบครัวต่างๆในแต่ละ
หมู่บ้านตําบล 

เทพกระษัตรี 2.2 ปัญหาความรัก  
ความสามัคคี 

- เนื่องจากความเจริญทางปัญหานี้ แพร่
ขยายเข้ามาครอบงํา ทําให้เกิดความเห็นแก่
ตัว มีการเอารัดเอาเปรียบ เพ่ือผลประโยชน์
ของตนเอง และพวกพ้อง ทําให้เกิด        

- ให้มีการเร่งรัดบังคับใช้กฎหมาย 
- สร้างความรู้ ความเข้าใจในหมู่บ้าน 
และมีการอบรบโดยผู้นําท้องถ่ิน 
ในพ้ืนท่ี 

ตําบล ประเด็นปัญหา/ 
ความต้องการ 

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ แนวทางแก้ไข 

  ความขัดแย้งในสังคม  
เชิงทะเล  - เนื่องจากความเจริญทางปัญหานี้ แพร่

ขยายเข้ามาครอบงํา ทําให้เกิดความเห็นแก่
ตัว มีการเอารัดเอาเปรียบ เพ่ือผลประโยชน์
ของตนเอง และพวกพ้อง ทําให้เกิดความ
ขัดแย้งในสังคม 

- ให้มีการเร่งรัดบังคับใช้กฎหมาย 
- สร้างความรู้ ความเข้าใจในหมู่บ้าน 
และมีการอบรบโดยผู้นําท้องถ่ินใน
พ้ืนท่ี 

ไม้ขาว  - เนื่องจากความเจริญทางปัญหานี้ แพร่
ขยายเข้ามาครอบงํา ทําให้เกิดความเห็นแก่
ตัว มีการเอารัดเอาเปรียบ เพ่ือผลประโยชน์
ของตนเอง และพวกพ้อง ทําให้เกิดความ
ขัดแย้งในสังคม 

- ให้มีการเร่งรัดบังคับใช้กฎหมาย 
- สร้างความรู้ ความเข้าใจในหมู่บ้าน 
และมีการอบรบโดยผู้นําท้องถ่ินใน
พ้ืนท่ี 

สาคู  - เนื่องจากความเจริญทางปัญหานี้ แพร่
ขยายเข้ามาครอบงํา ทําให้เกิดความเห็นแก่
ตัว มีการเอารัดเอาเปรียบ เพ่ือผลประโยชน์
ของตนเอง และพวกพ้อง ทําให้เกิดความ

- ให้มีการเร่งรัดบังคับใช้กฎหมาย 
- สร้างความรู้ ความเข้าใจในหมู่บ้าน 
และมีการอบรบโดยผู้นําท้องถ่ินใน
พ้ืนท่ี 
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ขัดแย้งในสังคม 
ป่าคลอก  - เนื่องจากความเจริญทางปัญหานี้ แพร่

ขยายเข้ามาครอบงํา ทําให้เกิดความเห็นแก่
ตัว มีการเอารัดเอาเปรียบ เพ่ือผลประโยชน์
ของตนเอง และพวกพ้อง ทําให้เกิดความ
ขัดแย้งในสังคม 

- ให้มีการเร่งรัดบังคับใช้กฎหมาย 
- สร้างความรู้ ความเข้าใจในหมู่บ้าน 
และมีการอบรบโดยผู้นําท้องถ่ินใน
พ้ืนท่ี 

เทพกระษัตรี 2.3 ปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ 

- บุคคลต่างด้าวเข้ามาอาศัยรับจ้างทํางานใน
พ้ืนท่ีจํานวนมาก และนํามาซ่ึงโรคติดต่อท่ีไม่
เคยมี กลับมาแพร่ระบาดอีก 

- จัดระเบียบบุคคลต่างด้าวให้มีท่ี
อาศัยเป็นหลักแหล่ง 
- จัดระเบียบคนต่างด้าวและบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ศรีสุนทร  - บุคคลต่างด้าวเข้ามาอาศัยรับจ้างทํางานใน
พ้ืนท่ีจํานวนมาก และนํามาซ่ึงโรคติดต่อท่ีไม่
เคยมี กลับมาแพร่ระบาดอีก 

- จัดระเบียบบุคคลต่างด้าวให้มีท่ี
อาศัยเป็นหลักแหล่ง 
- จัดระเบียบคนต่างด้าวและบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

เชิงทะเล  - บุคคลต่างด้าวเข้ามาอาศัยรับจ้างทํางานใน
พ้ืนท่ีจํานวนมาก และนํามาซ่ึงโรคติดต่อท่ีไม่
เคยมี กลับมาแพร่ระบาดอีก 

- จัดระเบียบบุคคลต่างด้าวให้มีท่ี
อาศัยเป็นหลักแหล่ง 
- จัดระเบียบคนต่างด้าวและบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ไม้ขาว  - บุคคลต่างด้าวเข้ามาอาศัยรับจ้างทํางานใน
พ้ืนท่ีจํานวนมาก และนํามาซ่ึงโรคติดต่อท่ีไม่
เคยมี กลับมาแพร่ระบาดอีก 

- ใ ห้ ค ว า ม รู้  ค ว า ม เ ข้ า ใ จ กั บ
ประชาชนในพ้ืนท่ีร่วมรัก สามัคคี มี
การสนับสนุนการดําเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล 

สาคู  - บุคคลต่างด้าวเข้ามาอาศัยรับจ้างทํางานใน
พ้ืนท่ีจํานวนมาก และนํามาซ่ึงโรคติดต่อท่ีไม่
เคยมี กลับมาแพร่ระบาดอีก 

- ใ ห้ ค ว า ม รู้  ค ว า ม เ ข้ า ใ จ กั บ
ประชาชนในพ้ืนท่ีร่วมรัก สามัคคี มี
การสนับสนุนการดําเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล 

ตําบล ประเด็นปัญหา/ 
ความต้องการ 

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ แนวทางแก้ไข 

เทพกระษัตรี 2 .4  ปั ญ ห า ข ย ะ มู ล ฝ อ ย
และการจัดการขยะมูลฝอย 

- เนื่องจากสถานท่ีรองรับขยะในชุมชน 
หมู่บ้ านมีไม่ เพียงพอ  ทําให้ มีการวน ท้ิง 
หรือไม่เป็นระเบียบ ส่งผลกระทบต่อชุมชน 

- จัดระเบียบรับซ้ือของเก่า 
- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
พ้ืนท่ีเพ่ิม และจัดระเบียบให้เป็นไป
อย่างรวดเร็วถูกต้อง 

ศรีสุนทร  - เนื่องจากสถานท่ีรองรับขยะในชุมชน 
หมู่บ้ านมีไม่ เพียงพอ  ทําให้ มีการวน ท้ิง 
หรือไม่เป็นระเบียบ ส่งผลกระทบต่อชุมชน 

- จัดระเบียบรับซ้ือของเก่า 
- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
พ้ืนท่ีเพ่ิม และจัดระเบียบให้เป็นไป
อย่างรวดเร็วถูกต้อง 

เชิงทะเล  - เนื่องจากสถานท่ีรองรับขยะในชุมชน 
หมู่บ้ านมีไม่ เพียงพอ  ทําให้ มีการวน ท้ิง 
หรือไม่เป็นระเบียบ ส่งผลกระทบต่อชุมชน 

- จัดระเบียบรับซ้ือของเก่า 
- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
พ้ืนท่ีเพ่ิม และจัดระเบียบให้เป็นไป
อย่างรวดเร็วถูกต้อง 

ไม้ขาว  - เนื่องจากสถานท่ีรองรับขยะในชุมชน 
หมู่บ้ านมีไม่ เพียงพอ  ทําให้ มีการวน ท้ิง 
หรือไม่เป็นระเบียบ ส่งผลกระทบต่อชุมชน 

- จัดระเบียบรับซ้ือของเก่า 
- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
พ้ืนท่ีเพ่ิม และจัดระเบียบให้เป็นไป



 

 

 33แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570)  

อย่างรวดเร็วถูกต้อง 
สาคู  - เนื่องจากสถานท่ีรองรับขยะในชุมชน 

หมู่บ้ านมีไม่ เพียงพอ  ทําให้ มีการวน ท้ิง 
หรือไม่เป็นระเบียบ ส่งผลกระทบต่อชุมชน 

- จัดระเบียบรับซ้ือของเก่า 
- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
พ้ืนท่ีเพ่ิม และจัดระเบียบให้เป็นไป
อย่างรวดเร็วถูกต้อง 

ป่าคลอก  - เนื่องจากสถานท่ีรองรับขยะในชุมชน 
หมู่บ้ านมีไม่ เพียงพอ  ทําให้ มีการวน ท้ิง 
หรือไม่เป็นระเบียบ ส่งผลกระทบต่อชุมชน 

- จัดระเบียบรับซ้ือของเก่า 
- ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
พ้ืนท่ีเพ่ิม และจัดระเบียบให้เป็นไป
อย่างรวดเร็วถูกต้อง 

เทพกระษัตรี 2.5 ปัญหาการปล่อยน้ําเสีย - มีการปล่อยน้ําเสียของสถานประกอบการ 
/ ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนลงในลําคลอง
สาธารณประโยชน์ 

- ออกระเบียบบังคับให้กับประชาชน
ในหมู่บ้าน 
- บั งคั บ ใช้ ก ฎ ห ม าย กั บ ส ถ าน
ประกอบการอย่างเคร่งครัด 
- ก่ อ ส ร้ า งบ่ อ บํ า บั ด น้ํ า เสี ย ใ ห้
ครอบคลุมทุกตําบล เพ่ือเป็นจุดศูนย์
รวมในการบําบัด 

ศรีสุนทร  - มีการปล่อยน้ําเสียของสถานประกอบการ 
/ ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนลงในลําคลอง
สาธารณประโยชน์ 

- ออกระเบียบบังคับให้กับประชาชน
ในหมู่บ้าน 
- บั งคั บ ใช้ ก ฎ ห ม าย กั บ ส ถ าน
ประกอบการอย่างเคร่งครัด 
- ก่ อ ส ร้ า งบ่ อ บํ า บั ด น้ํ า เสี ย ใ ห้
ครอบคลุมทุกตําบล เพ่ือเป็นจุดศูนย์
รวมในการบําบัด 

เชิงทะเล  - มีการปล่อยน้ําเสียของสถานประกอบการ 
/ ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนลงในลําคลอง
สาธารณประโยชน์ 

- ออกระเบียบบังคับให้กับประชาชน
ในหมู่บ้าน 
- บังคับใช้กฎหมายกับสถาน  

ตําบล ประเด็นปัญหา/ความ
ต้องการ 

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ แนวทางแก้ไข 

   ประกอบการอย่างเคร่งครัด 
- ก่ อ ส ร้ า งบ่ อ บํ า บั ด น้ํ า เสี ย ใ ห้
ครอบคลุมทุกตําบล เพ่ือเป็นจุดศูนย์
รวมในการบําบัด 
 

ไม้ขาว  - มีการปล่อยน้ําเสียของสถานประกอบการ 
/ ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนลงในลําคลอง
สาธารณประโยชน์ 

- ออกระเบียบบังคับให้กับประชาชน
ในหมู่บ้าน 
- บั งคั บ ใช้ ก ฎ ห ม าย กั บ ส ถ าน
ประกอบการอย่างเคร่งครัด 
- ก่ อ ส ร้ า งบ่ อ บํ า บั ด น้ํ า เสี ย ใ ห้
ครอบคลุมทุกตําบล เพ่ือเป็นจุดศูนย์
รวมในการบําบัด 

สาคู  - มีการปล่อยน้ําเสียของสถานประกอบการ 
/ ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนลงในลําคลอง
สาธารณประโยชน์ 

- ออกระเบียบบังคับให้กับประชาชน
ในหมู่บ้าน 
- บั งคั บ ใช้ ก ฎ ห ม าย กั บ ส ถ าน
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ประกอบการอย่างเคร่งครัด 
- ก่ อ ส ร้ า งบ่ อ บํ า บั ด น้ํ า เสี ย ใ ห้
ครอบคลุมทุกตําบล เพ่ือเป็นจุดศูนย์
รวมในการบําบัด 

ป่าคลอก  - มีการปล่อยน้ําเสียของสถานประกอบการ 
/ ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนลงในลําคลอง
สาธารณประโยชน์ 

- ออกระเบียบบังคับให้กับประชาชน
ในหมู่บ้าน 
- บั งคั บ ใช้ ก ฎ ห ม าย กั บ ส ถ าน
ประกอบการอย่างเคร่งครัด 
- ก่ อ ส ร้ า งบ่ อ บํ า บั ด น้ํ า เสี ย ใ ห้
ครอบคลุมทุกตําบล เพ่ือเป็นจุดศูนย์
รวมในการบําบัด 

3. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เทพกระษัตรี 3 .1  ก า ร บุ ก รุ ก ทํ า ล า ย

ท รัพ ย าก รธรรมช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

- เนื่องจากท่ีดินมีราคาสูง โดยเฉพาะแทบ
ชายทะเล จึงเป็นท่ีต้องการของผู้มีอํานาจ 
นายทุน และประชาชนท่ัวไป ทําการบุกรุก 

- ภาครัฐดําเนินการตามกฎหมาย
อย่างเฉียบขาด 
- ทํ าการรางวัดออกหลักฐาน ท่ี
สาธารณะให้ชัดเจน 

ศรีสุนทร  - เนื่องจากท่ีดินมีราคาสูง โดยเฉพาะแทบ
ชายทะเล จึงเป็นท่ีต้องการของผู้มีอํานาจ 
นายทุน และประชาชนท่ัวไป ทําการบุกรุก 

- ภาครัฐดําเนินการตามกฎหมาย
อย่างเฉียบขาด 
- ทําการรางวัดออกหลักฐาน 
ท่ีสาธารณะให้ชัดเจน 

เชิงทะเล  - เนื่องจากท่ีดินมีราคาสูง โดยเฉพาะแทบ
ชายทะเล จึงเป็นท่ีต้องการของผู้มีอํานาจ 
นายทุน และประชาชนท่ัวไป ทําการบุกรุก 

- ภาครัฐดําเนินการตามกฎหมาย
อย่างเฉียบขาด 
- ทําการรางวัดออกหลักฐาน 
ท่ีสาธารณะให้ชัดเจน 
 
 

ตําบล ประเด็นปัญหา/ความ
ต้องการ 

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ แนวทางแก้ไข 

ไม้ขาว  - เนื่องจากท่ีดินมีราคาสูง โดยเฉพาะแทบ
ชายทะเล จึงเป็นท่ีต้องการของผู้มีอํานาจ 
นายทุน และประชาชนท่ัวไป ทําการบุกรุก 

- ภาครัฐดําเนินการตามกฎหมาย
อย่างเฉียบขาด 
- ทําการรางวัดออกหลักฐาน 
ท่ีสาธารณะให้ชัดเจน 

สาคู  - เนื่องจากท่ีดินมีราคาสูง โดยเฉพาะแทบ
ชายทะเล จึงเป็นท่ีต้องการของผู้มีอํานาจ 
นายทุน และประชาชนท่ัวไป ทําการบุกรุก 

- ภาครัฐดําเนินการตามกฎหมาย
อย่างเฉียบขาด 
- ทําการรางวัดออกหลักฐาน 
ท่ีสาธารณะให้ชัดเจน 

ป่าคลอก  - เนื่องจากท่ีดินมีราคาสูง โดยเฉพาะแทบ
ชายทะเล จึงเป็นท่ีต้องการของผู้มีอํานาจ 
นายทุน และประชาชนท่ัวไป ทําการบุกรุก 

- ภาครัฐดําเนินการตามกฎหมาย
อย่างเฉียบขาด 
- ทําการรางวัดออกหลักฐาน 
ท่ีสาธารณะให้ชัดเจน 

เทพกระษัตรี 3.2 การบุกรุก 
ท่ีสาธารณประโยชน์ 

- ท่ีสาธารณประโยชน์ต่างๆในพื้นท่ีทุกตําบล 
เช่น คลองสาธารณะ, แอ่งน้ํา, ชายหาด และ
ท่ีสาธารณะอื่นๆ ได้มีการถูกบุกรุก 

- สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ร่วมกันปกป้องการบุกรุกท่ีสาธารณะ 
- มอบหมายท างปกครอ งและ



 

 

 35แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570)  

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าท่ี 

ศรีสุนทร  - ท่ีสาธารณประโยชน์ต่างๆในพื้นท่ีทุกตําบล 
เช่น คลองสาธารณะ, แอ่งน้ํา, ชายหาด และ
ท่ีสาธารณะอื่นๆ ได้มีการถูกบุกรุก 

- สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ร่วมกันปกป้องการบุกรุกท่ีสาธารณะ 
- มอบหมายท างปกครอ งและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าท่ี 

เชิงทะเล  - ท่ีสาธารณประโยชน์ต่างๆในพื้นท่ีทุกตําบล 
เช่น คลองสาธารณะ, แอ่งน้ํา, ชายหาด และ
ท่ีสาธารณะอื่นๆ ได้มีการถูกบุกรุก 

- สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ร่วมกันปกป้องการบุกรุกท่ีสาธารณะ 
- มอบหมายท างปกครอ งและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าท่ี 

ไม้ขาว  - ท่ีสาธารณประโยชน์ต่างๆในพื้นท่ีทุกตําบล 
เช่น คลองสาธารณะ, แอ่งน้ํา, ชายหาด และ
ท่ีสาธารณะอื่นๆ ได้มีการถูกบุกรุก 

- สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ร่วมกันปกป้องการบุกรุกท่ีสาธารณะ 
- มอบหมายท างปกครอ งและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าท่ี 

สาคู  - ท่ีสาธารณประโยชน์ต่างๆในพื้นท่ีทุกตําบล 
เช่น คลองสาธารณะ, แอ่งน้ํา, ชายหาด และ
ท่ีสาธารณะอื่นๆ ได้มีการถูกบุกรุก 

- สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ร่วมกันปกป้องการบุกรุกท่ีสาธารณะ 
- มอบหมายท างปกครอ งและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าท่ี 

ป่าคลอก  - ท่ีสาธารณประโยชน์ต่างๆในพื้นท่ีทุกตําบล 
เช่น คลองสาธารณะ, แอ่งน้ํา, ชายหาด และ
ท่ีสาธารณะอื่นๆ ได้มีการถูกบุกรุก 

- สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ร่วมกันปกป้องการบุกรุกท่ีสาธารณะ 
- มอบหมายท างปกครอ งและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดําเนินการ 

ตําบล ประเด็นปัญหา/ 
ความต้องการ 

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ แนวทางแก้ไข 

ศรีสุนทร  - แหล่งน้ําสาธารณะ, ลําคลองต่างๆที่อยู่ใน
พ้ืนท่ี ตําบลตื้นเขิน ทําให้เกิดน้ําไม่เพียงพอ
ประกอบกับฝนตกหนักน้ําท่วมบ้านเรือน
ประชาชน และพื้นท่ีการเกษตร 

- ขุ ด ล อ ก แ ห ล่ ง น้ํ า , คู , ค ล อ ง
สาธารณประโยชน์ 
- สร้างจิตสํานึกในการรักษาแหล่ง
น้ํา, คู, คลอง ไม่ให้มีการบุกรุก 
- สร้างฝายและปรับปรุงแหล่งเก็บน้ํา 

เชิงทะเล  - แหล่งน้ําสาธารณะ, ลําคลองต่างๆที่อยู่ใน
พ้ืนท่ี ตําบลตื้นเขิน ทําให้เกิดน้ําไม่เพียงพอ
ประกอบกับฝนตกหนักน้ําท่วมบ้านเรือน
ประชาชน และพื้นท่ีการเกษตร 

- ขุ ด ล อ ก แ ห ล่ ง น้ํ า , คู , ค ล อ ง
สาธารณประโยชน์ 
- สร้างจิตสํานึกในการรักษาแหล่ง
น้ํา, คู, คลอง ไม่ให้มีการบุกรุก 
- สร้างฝายและปรับปรุงแหล่งเก็บน้ํา 

ไม้ขาว  - แหล่งน้ําสาธารณะ, ลําคลองต่างๆที่อยู่ใน
พ้ืนท่ี ตําบลตื้นเขิน ทําให้เกิดน้ําไม่เพียงพอ
ประกอบกับฝนตกหนักน้ําท่วมบ้านเรือน
ประชาชน และพื้นท่ีการเกษตร 

- ขุ ด ล อ ก แ ห ล่ ง น้ํ า , คู , ค ล อ ง
สาธารณประโยชน์ 
- สร้างจิตสํานึกในการรักษาแหล่ง
น้ํา, คู, คลอง ไม่ให้มีการบุกรุก 
- สร้างฝายและปรับปรุงแหล่งเก็บน้ํา 
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สาคู  - แหล่งน้ําสาธารณะ, ลําคลองต่างๆที่อยู่ใน
พ้ืนท่ี ตําบลตื้นเขิน ทําให้เกิดน้ําไม่เพียงพอ
ประกอบกับฝนตกหนักน้ําท่วมบ้านเรือน
ประชาชน และพื้นท่ีการเกษตร 

- ขุ ด ล อ ก แ ห ล่ ง น้ํ า , คู , ค ล อ ง
สาธารณประโยชน์ 
- สร้างจิตสํานึกในการรักษาแหล่ง
น้ํา, คู, คลอง ไม่ให้มีการบุกรุก 
- สร้างฝายและปรับปรุงแหล่งเก็บน้ํา 

ป่าคลอก  - แหล่งน้ําสาธารณะ, ลําคลองต่างๆที่อยู่ใน
พ้ืนท่ี ตําบลตื้นเขิน ทําให้เกิดน้ําไม่เพียงพอ
ประกอบกับฝนตกหนักน้ําท่วมบ้านเรือน
ประชาชน และพื้นท่ีการเกษตร 

- ขุ ด ล อ ก แ ห ล่ ง น้ํ า , คู , ค ล อ ง
สาธารณประโยชน์ 
- สร้างจิตสํานึกในการรักษาแหล่ง
น้ํา, คู, คลอง ไม่ให้มีการบุกรุก 
- สร้างฝายและปรับปรุงแหล่งเก็บน้ํา 

4. ปัญหาด้านความม่ันคง 
เทพกระษัตรี 4.1 การแพร่ระบาดของ 

ยาเสพติด 
- การแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าไปใน
ชุมชน, นักเรียน, นักศึกษา และอาจทําให้
เกิดสถานการณ์ครอบครัวมีปัญหาขาดความ
อบอุ่น 

- บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
- สร้างจิตสํานึกความเข้าใจในโทษ
ของยาเสพติด 
 

ศรีสุนทร  - การแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าไปใน
ชุมชน, นักเรียน, นักศึกษา และอาจทําให้
เกิดสถานการณ์ครอบครัวมีปัญหาขาดความ
อบอุ่น 

- บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
- สร้างจิตสํานึกความเข้าใจในโทษ
ของยาเสพติด 
 

เชิงทะเล  - การแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าไปใน
ชุมชน, นักเรียน, นักศึกษา และอาจทําให้
เกิดสถานการณ์ครอบครัวมีปัญหาขาดความ
อบอุ่น 

- บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
- สร้างจิตสํานึกความเข้าใจในโทษ
ของยาเสพติด 
 

ไม้ขาว  - การแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าไปในชุมชน, 
นักเรียน, นักศึกษา และอาจทําให้เกิดสถานการณ์
ครอบครัวมีปัญหาขาดความอบอุ่น 

- บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
- สร้างจิตสํานึกความเข้าใจในโทษ
ของยาเสพติด 

ตําบล ประเด็นปัญหา/ 
ความต้องการ 

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ แนวทางแก้ไข 

สาคู  - การแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าไปใน
ชุมชน, นักเรียน, นักศึกษา และอาจทําให้
เกิดสถานการณ์ครอบครัวมีปัญหาขาด 
ความอบอุ่น 

- บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
- สร้างจิตสํานึกความเข้าใจในโทษ
ของยาเสพติด 
 

ป่าคลอก  - การแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าไปในชุมชน, 
นักเรียน, นักศึกษา และอาจทําให้เกิดสถานการณ์
ครอบครัวมีปัญหาขาดความอบอุ่น 

- บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
- สร้างจิตสํานึกความเข้าใจในโทษ
ของยาเสพติด 

เทพกระษัตรี 4.2 ภัยการณ์ก่อการร้าย - เนื่ อ งจ าก จั งห วัด ภู เก็ ต เป็ น ส ถ าน ท่ี
ท่องเท่ียวสําคัญ  โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอถลาง และมีสถานท่ีสําคัญหลายแห่ง 
เ ช่ น  ส น า ม บิ น , ท่ า เ ที ย บ เ รื อ , 
ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, ชายหาด 
จึงทําให้มีนักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวเป็น
จํานวนมาก และอาจมีบุคคลท่ีไม่หวังดี 
เข้ามาดําเนินการณ์ก่อการร้าย 

- ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีความเข้มงวด
ในการปฏิบั ติหน้าท่ีและบังคับใช้
กฎหมาย 
- มอบหมายให้ผู้นําท้องถ่ินสอดส่อง
ดูแลความเรียบร้อย 
- สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ
ประชาชน 
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ศรีสุนทร  - เนื่ อ งจ าก จั งห วัด ภู เก็ ต เป็ น ส ถ าน ท่ี
ท่องเท่ียวสําคัญ  โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอถลาง และมีสถานท่ีสําคัญหลายแห่ง 
เ ช่ น  ส น า ม บิ น , ท่ า เ ที ย บ เ รื อ , 
ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, ชายหาด 
จึงทําให้มีนักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวเป็น
จํานวนมาก และอาจมีบุคคลท่ีไม่หวังดีเข้า
มาดําเนินการณ์ก่อการร้าย 

- ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีความเข้มงวด
ในการปฏิบั ติหน้าท่ีและบังคับใช้
กฎหมาย 
- มอบหมายให้ผู้นําท้องถ่ินสอดส่อง
ดูแลความเรียบร้อย 
- สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ
ประชาชน 
 

เชิงทะเล  - เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวสําคัญ 
โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีอําเภอถลาง และมีสถานท่ี
สําคัญหลายแห่ง เช่น สนามบิน, ท่าเทียบเรือ, 
ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, ชายหาด 
จึงทําให้มีนักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวเป็นจํานวน
มาก และอาจมีบุคคลที่ไม่หวังดีเข้ามาดําเนินการณ์
ก่อการร้าย 

- ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีความเข้มงวด
ในการปฏิบั ติหน้าท่ีและบังคับใช้
กฎหมาย 
- มอบหมายให้ผู้นําท้องถ่ินสอดส่อง
ดูแลความเรียบร้อย 
- สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ
ประชาชน 

ไม้ขาว  - เนื่ อ งจ าก จั งห วัด ภู เก็ ต เป็ น ส ถ าน ท่ี
ท่องเท่ียวสําคัญ  โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอถลาง และมีสถานท่ีสําคัญหลายแห่ง 
เ ช่ น  ส น า ม บิ น , ท่ า เ ที ย บ เ รื อ , 
ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, ชายหาด 
จึงทําให้มีนักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวเป็น
จํานวนมาก และอาจมีบุคคลท่ีไม่หวังดีเข้า
มาดําเนินการณ์ก่อการร้าย 

- ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีความเข้มงวด
ในการปฏิบั ติหน้าท่ีและบังคับใช้
กฎหมาย 
- มอบหมายให้ผู้นําท้องถ่ินสอดส่อง
ดูแลความเรียบร้อย 
- สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ
ประชาชน 
 

สาคู 
 
 

 - เนื่ อ งจ าก จั งห วัด ภู เก็ ต เป็ น ส ถ าน ท่ี
ท่องเท่ียวสําคัญ  โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอถลาง และมีสถานท่ีสําคัญหลายแห่ง 

- ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีความเข้มงวด
ในการปฏิบั ติหน้าท่ีและบังคับใช้
กฎหมาย 

ตําบล ประเด็นปัญหา/ 
ความต้องการ 

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ แนวทางแก้ไข 

  เ ช่ น  ส น า ม บิ น , ท่ า เ ที ย บ เ รื อ , 
ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, ชายหาด 
จึงทําให้มีนักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวเป็น
จํานวนมาก และอาจมีบุคคลท่ีไม่หวังดีเข้า
มาดําเนินการณ์ก่อการร้าย 

- มอบหมายให้ผู้นําท้องถ่ินสอดส่อง
ดูแลความเรียบร้อย 
- สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ
ประชาชน 
 

ป่าคลอก  - เนื่ อ งจ าก จั งห วัด ภู เก็ ต เป็ น ส ถ าน ท่ี
ท่องเท่ียวสําคัญ  โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอถลาง และมีสถานท่ีสําคัญหลายแห่ง 
เ ช่ น  ส น า ม บิ น , ท่ า เ ที ย บ เ รื อ , 
ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, ชายหาด 
จึงทําให้มีนักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวเป็น
จํานวนมาก และอาจมีบุคคลท่ีไม่หวังดีเข้า
มาดําเนินการณ์ก่อการร้าย 

- ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีความเข้มงวด
ในการปฏิบั ติหน้าท่ีและบังคับใช้
กฎหมาย 
- มอบหมายให้ผู้นําท้องถ่ินสอดส่อง
ดูแลความเรียบร้อย 
- สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ
ประชาชน 
 

เทพกระษัตรี 4.3 ปัญหาแรงงานต่างด้าว - เนื่องจากแรงงานต่างด้าวเข้ามาอาศัย
ทํางานอยู่ในพ้ืนท่ีจํานวนมาก โดยไม่มีการ

- จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้อยู่
เป็นหลักแหล่ง 
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3 อําเภอกะทู้ แบ่งการปกครองออกเป็น 3 ตําบล ได้แก่ ตําบลกะทู้ ตําบลป่าตอง และตําบล

กมลา 6 หมู่บ้าน 26 ชุมชน มีประชากร ทั้งสิ้น 56,990 คน (ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565) อําเภอกะทู้ถือว่า
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญมีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก โดยอําเภอกะทู้กําหนดเป้าหมายการพัฒนา
อําเภอ คือ “กะทู้อําเภอแห่งการท่องเที่ยว ปลอดภัยน่าอยู่ มีมาตรฐานสากล หลากหลายเอกลักษณ์ทาง

จัดระเบียบให้ถูกต้อง จึงทําให้เกิดปัญหาทาง
สังคมและปัญหาอาชญากรรม 

- ควบคุ มสถานที่ อ ยู่ อ าศั ยขอ ง
แรงงานต่างด้าว 
- บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ศรีสุนทร  - เนื่องจากแรงงานต่างด้าวเข้ามาอาศัย
ทํางานอยู่ในพ้ืนท่ีจํานวนมาก โดยไม่มีการ
จัดระเบียบให้ถูกต้อง จึงทําให้เกิดปัญหาทาง
สังคมและปัญหาอาชญากรรม 

- จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้อยู่
เป็นหลักแหล่ง 
- ควบคุ มสถานที่ อ ยู่ อ าศั ยขอ ง
แรงงานต่างด้าว 
- บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

เชิงทะเล  - เนื่องจากแรงงานต่างด้าวเข้ามาอาศัย
ทํางานอยู่ในพ้ืนท่ีจํานวนมาก โดยไม่มีการ
จัดระเบียบให้ถูกต้อง จึงทําให้เกิดปัญหาทาง
สังคมและปัญหาอาชญากรรม 

- จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้อยู่
เป็นหลักแหล่ง 
- ควบคุ มสถานที่ อ ยู่ อ าศั ยขอ ง
แรงงานต่างด้าว 
- บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ไม้ขาว  - เนื่องจากแรงงานต่างด้าวเข้ามาอาศัย
ทํางานอยู่ในพ้ืนท่ีจํานวนมาก โดยไม่มีการ
จัดระเบียบให้ถูกต้อง จึงทําให้เกิดปัญหาทาง
สังคมและปัญหาอาชญากรรม 

- จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้อยู่
เป็นหลักแหล่ง 
- ควบคุ มสถานที่ อ ยู่ อ าศั ยขอ ง
แรงงานต่างด้าว 
- บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

สาคู  - เนื่องจากแรงงานต่างด้าวเข้ามาอาศัย
ทํางานอยู่ในพ้ืนท่ีจํานวนมาก โดยไม่มีการ
จัดระเบียบให้ถูกต้อง จึงทําให้เกิดปัญหาทาง
สังคมและปัญหาอาชญากรรม 

- จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้อยู่
เป็นหลักแหล่ง 
- ควบคุ มสถานที่ อ ยู่ อ าศั ยขอ ง
แรงงานต่างด้าว 
- บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

เชิงทะเล 4.4 ปัญหานายทุนต่างชาติ 
เข้ามาประกอบกิจการในพ้ืนท่ี 

- เนื่องจากปัจจุบันมีบุคคลต่างชาติเข้ามา
ป ระกอบ อาชี พ ใน พ้ื น ท่ี  ท่ี เป็ น แห ล่ ง
ท่องเที่ยว อาจทําให้เกิดปัญหาทางสังคม 

- ให้ เจ้าหน้าท่ีบั งคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 
- จัดระเบียบการประกอบกิจการ 

ตําบล ประเด็นปัญหา/ 
ความต้องการ 

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ แนวทางแก้ไข 

  และปัญหาอาชญากรรมต่างๆได้ ของบุคคลต่างด้าวให้ถูกต้อง ชัดเจน 
สาคู  - เนื่องจากปัจจุบันมีบุคคลต่างชาติเข้ามา

ป ระกอบ อาชี พ ใน พ้ื น ท่ี  ท่ี เป็ น แห ล่ ง
ท่องเท่ียว อาจทําให้เกิดปัญหาทางสังคม
และปัญหาอาชญากรรมต่างๆได้ 

- ให้ เจ้าหน้าท่ีบั งคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 
- จัดระเบียบการประกอบกิจการ
ของบุคคลต่างด้าวให้ถูกต้อง ชัดเจน 

ป่าคลอก  - เนื่องจากปัจจุบันมีบุคคลต่างชาติเข้ามา
ป ระกอบ อาชี พ ใน พ้ื น ท่ี  ท่ี เป็ น แห ล่ ง
ท่องเท่ียว อาจทําให้เกิดปัญหาทางสังคม
และปัญหาอาชญากรรมต่างๆได้ 

- ให้ เจ้าหน้าท่ีบั งคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 
- จัดระเบียบการประกอบกิจการ
ของบุคคลต่างด้าวให้ถูกต้อง ชัดเจน 
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วัฒนธรรมนําสู่คุณภาพชีวิตที่ดี และมีการพัฒนาด้วยนวัตกรรม” สิ่งสําคัญที่จะต้องดําเนินการให้อําเภอกะทู้ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชายหาดระดับนานาชาติ และเป็นชายหาดที่สวยงามขึ้นช่ือระดับโลก เช่น หาดป่าตอง 
หาดกมลา โดยต้องมีการบริการให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกในทุกๆ ด้าน ได้แก่ 

- ด้านความปลอดภัย นักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมาจะให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุดในด้าน
การเดินทาง การใช้ชีวิตประจําวันในการท่องเที่ยวและทรัพย์สินที่มีอยู่ 

- ด้านการพักอาศัย จะต้องมีการพัฒนาและอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้เกิดความ
ประทับใจ 

- ด้านอาหารการกิน ต้องมีความปลอดภัย ถูกสุขอนามัย 
- ด้านการบริการ การต้อนรับต้องสร้างความประทับใจให้ได้ อย่าให้มีการเอารัดเอาเปรียบ 

รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องบริการนักท่องเที่ยวอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ตารางที่ 20 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่อําเภอกะทู้ 

ตําบล ประเด็นปัญหา/ 
ความต้องการ สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ แนวทางแก้ไข 

กะทู้ 1. ปัญหาการขาดแคลนอุปโภคและ
บริโภค 

- ประชาชนไม่มีน้ําอุปโภคบริโภค
เพียงพอในช่วยฤดูแล้ง เนื่องจาก
น้ําประปาไม่เพียงพอ 
- ประชาชนไม่มีท่ีเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดู
แล้งหรือฝนท้ิงช่วง 

-ต้ อ ง ข ย าย ร ะบ บ ป ระป า เพ่ื อ ใ ห้
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีน้ําใช้อุปโภคบริโภค
เพียงพอ 
- การสร้างถังเก็บน้ําให้แก่ชุมชนท่ีขาด
แคลนน้ํา 

2. ปัญหาเรื่องสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

- ประชาชนต้องการความปลอดภัย
และต้องการให้ มีทางเท้าในการ
เดินทางสัญจร 

- ปรับปรุงทางเท้าในพ้ืนท่ีตําบลกะทู้ 
ทุกเส้นทาง 

3. ปัญหาด้านขยะ มลภาวะและ
สิ่งแวดล้อม 

- ต้องการให้ขจัดสิ่ งกีดขวางการ
ไหลเวียนของนํ้า 
- ต้องการให้มีการจัดเก็บขยะอย่าง
ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

- ขุดลอกคลอง 
- จัดหารถขยะมาบริการประชาชนอย่าง
พอเพียง 
- รณรงค์ประชาชนให้ช่วยกันลดขยะ 

4. ปัญหาเรื่องสังคม - ปัญหายาเสพติด ต้องการให้รัฐ
แก้ไขอย่างจริงจัง 
- ปัญหาหนี้นอกระบบ 
- ปัญหาความแตกแยกทางความคิด
ของคนในชุมชน 

- จัดอบรมเยาวชนเพ่ือสร้างจิตสํานึกใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- จัดต้ังศูนย์ป้องกันปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน 
- จัดต้ังศูนย์ป้องกันปัญหายาเสพติด
นอกโรงเรียน 
- จั ด อ บ ร ม ค ว า ม รู้ แ ก่ ผู้ ท ว ง ห นี้  
นอกระบบ 
- จัดให้มีงานประเพณี เพ่ือสานความ
สามัคคีให้เกิดในชุมชน 

5. ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

- การเพ่ิม ข้ึนของประชาชนและ
ความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทําให้
เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

- จั ด อ บ รม ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ก่ ส ม าชิ ก
อาสาสมัครพิทักษ์ชุมชน 
- จัดอบรมสร้างความเข้าใจแก่ผู้นํ า
ชุมชน  ให้มีจิตสาธารณะในการปกป้อง
และดแูลชุมชน 
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ตําบล ประเด็นปัญหา/ 
ความต้องการ สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ แนวทางแก้ไข 

6. ปัญหาแรงงานต่างด้าว - แรงงานต่างด้าวขาดความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการกฎหมายและระเบียบการ
ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายไทย 

- จั ด อ บ รม ให้ ค ว าม รู้ แ ก่ แ ร งง าน  
ต่างด้าว 

ป่าตอง 1. ปัญหาเศรษฐกิจโลกส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว 

- เศรษฐกิจโลกตกตํ่าทําให้เกิดผล
กระทบนักท่องเที่ยวลดลง 

- จัดงานเทศกาลท่องเท่ียว ณ. หาดป่า
ตอง 
- จัดอบรมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม 
เร่ืองการต้อนรับดูแลนักท่องเที่ยว 

2. ปัญหาด้านขยะ มลภาวะและ
สิ่งแวดล้อม 

- ขาดการดูแลบํารุงรักษาระบบ
บําบัดน้ําเสีย 

- จัดจ้างเอกชนท่ีมีประสบการณ์มาดูแล
เร่ืองระบบบําบัดน้ําเสีย 
- ต ร ว จ ส อ บ ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ล ะ
ประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย 
- ดําเนินการจ้างเหมาเอกชนเข้ามาเก็บ
ขยะมูลฝอย 
- รณรงค์สร้างความรู้ให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีความเข้าใจด้านการรักษาความ
สะอาดการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
ผลกระทบจากภาวะโลก ร้อนและ
ม า ต ร ก า ร ล ด ใช้ พ ลั ง ง า น ใ ห้ แ ก่
ผู้ประกอบการโรงแรม 
- จัดกิจกรรมรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง 
เพ่ือลดภาวะโลกร้อน 

3. ปัญหาการจราจร - ปัญหาการจราจรติดขัด 
- ปัญหาการขับรถท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย 

- นําการศึกษาออกแบบเก่ียวกับเส้นทาง
การจราจรของเขตป่าตอง 
- จัดอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสํานึก
ด้านการจราจรให้เยาวชน 
- จัดจุดจอดรถและจุดห้ามจอดและ
ดําเนินการใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 

4. ปัญหาน้ําท่วม - ฝนตกหนัก ระบายน้ําไม่ทันทําให้
เกิดปัญหานํ้าท่วม 

- ศึกษาออกแบบพัฒนาระบบการ
ป้องกันน้ําท่วม การระบายน้ําให้มีคุณภาพ 
- ตรวจสอบคูระบายนํ้าให้ปลอดจากสิ่ง
กีดขวางเพ่ือให้น้ํ าไหลสะดวกอย่าง
สมํ่าเสมอ 

5 . ปั ญ ห า ด้ าน การรั กษ าความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนต้องการให้ภาครัฐดูแล
ค ว าม ป ล อ ด ภั ย ด้ าน ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สิน 

- ติดต้ังระบบ CCTV ให้ครบทุกจุดเสี่ยง 
- อบรมให้ความ รู้แก่สมาชิ กอาสา
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- จัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 
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ตําบล ประเด็นปัญหา/ 
ความต้องการ สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ แนวทางแก้ไข 

กมลา 1. ปัญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือใช้
อุปโภคบริโภค และการเกษตร 

- เกิดจากภาวะฝนท้ิงช่วงและฤดู
แล้ง 
- เกิดจากการไม่มีท่ีเก็บกักน้ําในช่วง
ฤดูแล้ง และในภาวะฝนท้ิงช่วง 
- ไม่มีน้ําประปาใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

- จัดก่อสร้างถังเก็บน้ํา 
- จัดสร้างฝ้ายชะลอน้ํา 
- ปรับปรุงขยายเขตประปา 

2 . ปั ญ ห าส าธ า ร ณู ป โภ ค แ ล ะ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

- ถนนบางสายชํารุดเนื่องจากน้ํา
หลาก 
- น้ํ าไหลไม่สะดวก ท่อน้ํ าอุดตัน
เนื่องจากไม่มีการปรับปรุงหรือขุด
ลอกคูระบายน้ํา 
- ประชาชนไม่ได้รับความปลอดภัย
เนื่องจากไม่มีทางเท้าในการเดินทาง
สัญจร 

- ซ่อมแซมปรับปรุงถนนทุกสายใน
ตําบล 
- จัดทํางบประมาณเพ่อขุดลอกและ
ปรับปรุงขยายท่อระบายน้ํา 
- จัดต้ังงบประมาณเพ่ือปรับปรุงทาง
เท้าให้คนเดินทางได้สะดวก 

3. ปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ - ประชาชนต้องการขุดลอกคลอง
เพ่ือแก้ปัญหานํ้าท่วม 

- จัดต้ังงบประมาณเพ่ือขุดลอกคูคลอง
ทุกสายท่ีต้ืนเขิน 

4. ปัญหาด้านขยะ มลภาวะและ
สิ่งแวดล้อม 

- ประชาชนต้องการให้มีระบบการ
จัดเก็บขยะท่ีมีประสิทธิภาพ 
- ประชาชนต้องการให้มีบ่อบําบัดน้ํา
เสีย 

 
 

5. ปัญหาเรื่องการจัดการและ 
การบริหารชายหาดให้มีความยั่งยืน
และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- ป ระ ช าช น ต้ อ งก า ร ใ ห้ มี ก า ร
จัดระบบการบริหารชายหาดให้มี
ความย่ังยืนและเพ่ิมรายได้ให้แก่
ประชาชน 
- ต้องการให้นั ก ท่องเท่ี ยวได้ รับ
บริการท่ีดีเสมอภาค 

- การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การสนับสนุน
กลุ่มอาชีพให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
- การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

6.สนามกีฬาสําหรับออกกําลังกายมี
ไม่เพียงพอ 

- ท่ีดินมีราคาแพง 
- ขาดงบประมาณสนับสนุน 

- จัดหางบประมาณเพ่ือจัด ซ้ือพ้ืนท่ี
สร้างสนามกีฬาให้เพียงพอ 

7.เย า ว ช น ยั ง ข าด ค ว าม รู้ ด้ า น
ภาษาต่างประเทศ 

- ขาดการสนับสนุนจากผู้ ท่ี มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
- เยาวชนขาดความสนใน 
- ขาดผู้สอน ท่ีมีความชํานาญ 

- ส่ ง เส ริม ให้ เย าวชน มี ก าร เรียน รู้ 
ภาษาต่างประเทศให้มากข้ึนโดยเปิด
สอนในช่วงปิดภาคเรียน 
- จัดหาผู้มีความชํานาญมาเป็นผู้สอน 

8. การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร - ไม่มีถนนเข้าสวน 
- อยู่ในเขตป่าสงวน 

- ต้ังงบประมาณสําหรับทําถนน 
- ให้อนุญาตทําถนนในพ้ืนท่ีของรัฐ 

9. ไม่มีการแสดงและจําหน่ายสินค้า 
OTOP อย่างจริงจัง 

- ไม่มีสถานท่ีจําหน่ายสินค้า 
- ขาดการบริหาร จัดการท่ีดี 

- ให้จัดหาสถานท่ีจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 
OTOP 
- ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การให้ความรู้ในการบริหารจัดการ 
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ตําบล ประเด็นปัญหา/ 
ความต้องการ สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ แนวทางแก้ไข 

10. พ้ืนท่ีชายหาดไม่เป็นระเบียบ - ถูกบุกลุกจากพ่อค้าแม่ค้าท่ีขาย
ของชาดหาด 

- เจ้าหน้าท่ีผู้ เกี่ยวข้องและนักการเมือง
ท้องถ่ินมีมาตรการท่ี เข้มงวด บั งคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง 
- ออกข้อบัญญัติท้องถ่ินเกี่ยวกับการใช้
พ้ืนท่ีชายหาด 
- อบต.ต้องสร้างหรือจัดสถานท่ีขายของ
ชายหาดให้ชัดเจนและเป็นระเบียบ 

11. รายได้น้อย - ไม่มีอาชีพเสริม 
- ไม่มีการรวมกลุ่มด้านอาชีพ 
- ไม่มีเงินทุน 

- ต้องมีการรวมกลุ่ม 
- ฝึกอบรมด้านอาชีพ 

12. ความร่วมมือจากภาคประชาชน
ยังมีน้อย 

- ประชาชนไม่มีเวลาว่าง 
- ประชาชนไม่เห็นความสําคัญ 
ของการมีส่วนร่วม 
- เศรษฐกิจ 
- ขาดการประชาสัมพันธ์ 

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึง
สําคัญของการมีส่วนร่วม 
- ในการจัดเวทีประชาคมหรือกิจกรรม
ต่าง ๆควรจัดในช่วงท่ีเห็นว่าประชาชน
สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ และให้มีการ
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

13. ผู้ ด้ อ ย โอ ก าส ท่ี ไ ม่ ส าม ารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ 

- ขาดงบประมาณ 
- ขาดการประสานงานอย่างจริงจัง 
- ผู้ดูแลคนพิการไม่เอาใจใส่ 

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ท่ีดูแลสวัสดิการของผู้ด้อยโอกาสเพ่ือขอ
งบประมาณ 
- ต้องมีการสํารวจจํานวนผู้ ด้อยโอกาส
และระดับ ความจํ าเป็ นในการได้ รับ
งบประมาณช่วยเหลือ 

14. ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุไม่มี 
งานทํา 

- ไม่มีผู้อุปการ 
- พิการทางด้านร่างกาย 
- ไม่มีผู้จ้างงาน 

- ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ 
- สนับสนุนด้านอาชีพ 

15. เยาวชนมีความเสี่ยงต่อ 
การติดยาเสพติด 

- ผู้ปกครองขาดการเอาใส่ 
- การแพร่หลายของยาเสพติด 
มีมากข้ึน 
- เจ้าหน้าท่ีมีไม่เพียงพอ 

- ผู้ปกครองควรเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด 
- อบรมให้ความรู้กับเยาวชนเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด 
- ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี เพ่ือจัด
มาตรการสอดส่องดูแลแหล่งม่ัวสุมละ
จุดเสี่ยงต่าง ๆ 

 16. โรคติดต่อท่ีเกิดจากกลุ่มแรงงาน
ต่างด้าว 

- มีท่ีพักแรงงานต่างด้าวอยู่ในชุมชน 
- ท่ีพักแรงงานต่างด้าวสกปรกเป็น
แหล่งเพาะเชื้อโรค 

- ต้องจัดโซนท่ีพักแรงงานต่างด้าวและ 
อยู่ห่างจากชุมชน 
- ต้องมีระบบการจัดการท่ีพักแรงงาน
ต่างด้าวให้ถูกสุขลักษณะอนามัยท่ีดี 
- มีการตรวจสอบความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยอยู่เป็นประจํา 
- ออกกฎระเบียบ บังคับ แรงงานต่าง
ด้าว 
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ตําบล ประเด็นปัญหา/ 
ความต้องการ สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ แนวทางแก้ไข 

17. ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- เศรษฐกิจ 
- มีประชากรแฝงมาก ยากต่อการ
ควบคุม    
- เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอ 

- แสงสว่างสาธารณะต้องเพียงพอ 
- ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัยและ
สร้างความม่ันใจให้กับประชาชน เช่น 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
- เพ่ิมกําลังเจ้าหน้าท่ีให้เพียงพอ 
- ประชาชนในพ้ืนท่ีคอยสอดส่องดูแล
ต้องเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าท่ี 

18. ภัยธรรมชาติ - ดินถล่ม 
- น้ําท่วม 
- สึนามิ 

- ติดต้ังระบบเตือนภัย 
- ขยาย ขุด ลอก คูคลองให้สมารถระบาย
น้ําลงทะเลได้ทัน 
- ให้ความรู้และฝึกซ้อมการรับมือกับภัย
ธรรมชาติอยู่เป็นประจํา 

19. น้ําท่วมขังในหมู่บ้าน - ไม่มีคูระบายน้ํา/แคบ 
- คูน้ําต้ืนเขิน 
- ถมคูระบายน้ํา 
- ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

- ตรวจสอบแนวเขตคูระบายน้ํา 
- ขุดลอกคลองเพ่ือระบายน้ํา 
- เพ่ิมคูระบายน้ําให้ตลอดสาย 
- มีมาตรการในการถมท่ี 

20. ถนนชํารุด - รถบรรทุกมาก 
- น้ําขังบนถนน 
- ถนนแคบ  
- มีสิ่งกีดขวางบริเวณถนน 
- โครงสร้างถนนผิดรูปแบบ (ถนนตํ่า
กว่าคูระบายน้ํา) 

- คลุมผ้าขณะบรรทุก 
- ผู้ประกอบการรับผิดชอบล้าถนน 
- กําหนดน้ําหนัก 
- เสริมผิวจราจร 
- กําหนดกฎเกณฑ์วางวัสดุบนถนน 

21. น้ําใช้ไม่สะอาด 
- ท่อน้ําประปาชํารุด 

- ไม่มีระบบกรองนํ้า 
- ขาดการดูแล บํารุงรักษา 
- ท่อน้ําประปาไม่เป็นระบบ 

-  ติดต้ังระบบกรองนํ้า 
- จัดระบบบริหารจัดการน้ําใหม่ 

22. ขยะมูลฝอยและน้ําเสีย - ถังขยะไม่เพียงพอ 
- ขาดจิตสํานึก 
- ท่ีพักแรงงานต่างด้าว 
- สถานประกอบการและโรงแรม 

- หาถังขยะให้เพียงพอกับ 
ความต้องการ 
- คัดแยกขยะก่อนท้ิง 
- ออกกฎหมายท้องถ่ินควบคุม 
การท้ิงขยะและนํ้าของท่ีพักแรงงาน 
ต่างด้าวและสถานประกอบการ 
- ขุดลอกคูระบายน้ําและทํา 
ความสะอาดอยู่อย่างสมํ่าเสมอ 

23. ขาดน้ําอุปโภค - ป่าต้นน้ํามีการบุกรุก 
- ความต้องการการใช้น้ํามี 
- ขาดการบริหารจัดการน้ําท่ีดี 
- ฝนตกน้อยและไม่ถูกต้อง 
ตามฤดูกาล 

- สร้างระบบการบริหารจัดการน้ําท่ีดี เช่น
สร้างฝายชะลอน้ํา 
- ต้องมีการใช้น้ําอย่างประหยัด 
- อนุรักษ์ป่าต้นน้ําและปลูกป่าเพ่ิมเติม 
- หาแหล่งน้ําใหม่ 
- สร้างบ่อกักเก็บน้ําเพ่ิมเติม 
- ใช้น้ําจาก การประปาส่วนภูมิภาค 
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24. เก็บภาษีได้น้อย - ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมาย 
อย่างจริงจังได้ 
- ขาดรูปแบบการจัดการท่ีดี 
- ขาดการสํารวจอย่างจริงจัง 
- เจ้าหน้าท่ีมีน้อยเกินไป 

- นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน 
การจัดเก็บภาษี เช่น ระบบแผนท่ีภาษี 
- เพ่ิมเจ้าหน้าท่ีให้มากข้ึน 
- บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปปัญหาและความต้องการท่ีสําคัญในภาพรวมของจังหวัดภูเก็ตที่ผา่นมามี ดังนี ้
   จากการพัฒนาที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตแม้จะมีการพัฒนาไปเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ    
แต่ก็ยังมีปัญหาอีกหลายด้านที่ต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาที่สําคัญของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ 
   1) ปัญหาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การจราจรและการคมนาคมขนส่งซึ่งปัญหาดังกล่าว
เป็นปัญหาที่สําคัญของจังหวัดภูเก็ตและเป็นปัญหาที่มีผลต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ
การคมนาคมทางบกในจังหวัดซึ่งจะเห็นว่ารถโดยสารสาธารณะประจําทางในจังหวัดภูเก็ตมีไม่มากนักเมื่อเทียบกับ
จังหวัดอ่ืนๆและสร้างปัญหาให้กับผู้มาเย่ียมเยือนและนักท่องเที่ยวอย่างมาก 
   2) ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยาเสพติดและอาชญากรรม  
จะเห็นว่าปัญหาเรื่องของยาเสพติดก็เป็นปัญหาที่สําคัญของจังหวัดภูเก็ตเน่ืองจากเร่ืองของดีมานและขณะเดียวกัน
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งที่สําคัญต่อเมืองท่องเที่ยวอย่างจังหวัดภูเก็ต 
   3) ปัญหาความเหลื่อมล้ําของรายได้ของคนในชุมชนซึ่งจังหวัดภูเก็ตเองแม้จะมีรายได้ต่อหัวสูง
เป็นลําดับหน่ึงของภาคใต้ในช่วงก่อนสถานการณ์โควิด 19 แต่ปัญหาของความเหลื่อมล้ําทางรายได้ก็ยัง เป็นปัญหา
สําคัญของจังหวัดภูเก็ต 
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   4) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมการบริหารจัดการขยะและนํ้าเสียยังไม่
ครอบคลุมปัญหาดังกล่าวกระจายตามพ้ืนที่ต่างๆทั้งย่านชุมชนเมืองสถานที่ท่องเที่ยวของทั้งสามอําเภอ และ
ขณะเดียวกันยังมีการบุกรุกที่สาธารณะ 
   5) ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ที่ผ่านมาก่อนสถานการณ์โควิด
โดยเฉพาะพ้ืนที่ในชุมชนและเมืองใหญ่ของทั้งสามอําเภอ ซึ่งปัญหาดังกล่าวในช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวเป็น
อย่างมาก 
   6) ปัญหาแรงงานต่างด้าวซึ่งที่ผ่านมาการระบาดของโรค โควิด-19 ส่วนหน่ึงมาจากแคมป์
แรงงานต่างด้าวและอาจจะมีบางส่วนที่การหลบหนีเข้าเมืองด้วย 
   7) ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการท่ีเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตที่ผ่านมาต้องพ่ึงพิงกับ
การท่องเที่ยวเพียงสาขาเดียวเป็นส่วนใหญ่ 
   8) ปัญหาด้านการบริการทางสาธารณสุขในการรองรับโรคติดต่อหรือโรคระบาดที่เกิดขึ้นเป็น
จํานวนมากยังไม่เพียงพอต่อประชากรและยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
   9) ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในพ้ืนที่แหล่งท่องเท่ียวทั้งสาม
อําเภอและการท่องเที่ยวชุมชน 
   10) ปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งเร่ืองของงบประมาณ บุคลากรและการบังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้าง
ของจังหวัดภูเก็ตที่จะต้องมีการพัฒนา และแก้ไขโดยเร็วต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
2. ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
 2.1 ข้อมูลเชิงปริมาณด้านการศึกษา 
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษาช่วงต้นปีการศึกษา 2565         
ของจังหวัดภูเก็ตจากทุกสังกัด โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2564         
โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 ในส่วนของข้อมูลประชากรจังหวัดภูเก็ต ที่มาได้จากแหล่งข้อมูลระบบ
สถิติทางการทะเบียนกรมการปกครอง ณ เดือนมิถุนายน 2565 
ตารางที่ 1 จํานวนประชากรจังหวัดภูเก็ตจําแนกตามเพศและอายุ ในช่วงอายุ 0 – 25 ปี ในปี 2565 
 

ช่วงอายุ จํานวนประชากร(คน) 
ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1 ปี 1,670 1,523 3,193
1 ปี 2,083 1,910 3,993
2 ปี 2,286 2,198 4,484
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3 ปี 2,490 2,400 4,890
4 ปี 2,604 2,436 5,040
5 ปี 2,679 2,489 5,168
6 ปี 2,625 2,532 5,157
7 ปี 2,751 2,566 5,317
8 ปี 2,811 2,749 5,560
9 ปี 3,108 2,912 6,020
10 ปี 2,997 2,838 5,835
11 ปี 3,043 2,780 5,823
12 ปี 2,855 2,758 5,613
13 ปี 2,821 2,770 5,591
14 ปี 2,823 2,756 5,579
15 ปี 2,906 2,718 5,624
16 ปี 2,782 2,722 5,504
17 ปี 2,651 2,704 5,355
18 ปี 2,593 2,571 5,164
19 ปี 2,648 2,658 5,306
20 ปี 2,525 2,605 5,130
21 ปี 2,455 2,561 5,016
22 ปี 2,348 2,688 5,036
23 ปี 2,465 2,764 5,229
24 ปี 2,702 3,128 5,830
25 ปี 2,884 3,218 6,102
รวม 68,605 67,954 136,559

ตารางท่ี 2 ประชากรก่อนวัยเรยีน (0 – 2 ปี) จังหวัดภูเก็ต ในปี 2565 

ช่วงอายุ จํานวนประชากร(คน) 
ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1 ปี 1,670 1,523 3,193 
1 ปี 2,083 1,910 3,993 
2 ปี 2,286 2,198 4,484 
รวม 6,039 5,631 11,670 

 
ตารางท่ี 3 ประชากรวัยเรยีนระดับก่อนประถมศึกษา (3 – 5 ปี) จังหวัดภูเก็ต ในปี 2565 

ช่วงอายุ จํานวนประชากร(คน) 
ชาย หญิง รวม 

3 ปี 2,490 2,400 4,890 
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4 ปี 2,604 2,436 5,040 
5 ปี 2,679 2,489 5,168 
รวม 7,773 7,325 15,098 

 
ตารางท่ี 4 ประชากรวัยเรยีนระดับประถมศกึษา (6 – 11 ปี) จังหวัดภูเก็ต ในปี 2565 

ช่วงอายุ จํานวนประชากร(คน) 
ชาย หญิง รวม 

6 ปี 2,625 2,532 5,157 
7 ปี 2,751 2,566 5,317 
8 ปี 2,811 2,749 5,560 
9 ปี 3,108 2,912 6,020 
10 ปี 2,997 2,838 5,835 
11 ปี 3,043 2,780 5,823 
รวม 17,335 16,377 33,712 

 
ตารางท่ี 5 ประชากรวัยเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (12 – 14 ปี) จังหวัดภูเก็ต ในปี 2565 

ช่วงอายุ จํานวนประชากร(คน) 
ชาย หญิง รวม 

12 ปี 2,855 2,758 5,613 
13 ปี 2,821 2,770 5,591 
14 ปี 2,823 2,756 5,579 
รวม 8,499 8,284 16,783 

 
 
ตารางท่ี 6 ประชากรวัยเรยีนระดับธยมศึกษาตอนปลาย (15 – 17 ปี) จังหวัดภูเก็ต ในปี 2565 

ช่วงอายุ จํานวนประชากร(คน) 
ชาย หญิง รวม 

15 ปี 2,906 2,718 5,624 
16 ปี 2,782 2,722 5,504 
17 ปี 2,651 2,704 5,355 
รวม 8,339 8,144 16,483 

 
ตารางท่ี 7  รวมประชากรวัยเรยีน (3 – 17 ปี) จังหวัดภูเก็ต ในปี 2565 

ช่วงอายุ จํานวนประชากร(คน) 
ชาย หญิง รวม 

3 – 17 ปี 41,946 40,130 82,076 
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ตารางท่ี 8 จํานวนสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2565 จําแนกตามสังกัด 
 

หน่วยงานต้นสังกัด จํานวน(แห่ง) 
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 59 
  1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 49 
  1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง 7 
  1.3 สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ 3 
       1.3.1 โรงเรียนเฉพาะความพิการ 1 
       1.3.2 ศนูย์การศึกษาพิเศษ 1 
       1.3.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 1 
2. สํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน 162 
   2.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ 34 
         2.1.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา(ทั่วไป) 21 
         2.1.2 โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา(การกุศลของวัด) 1 
         2.1.3 โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ 12 
   2.2 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 128 
         2.2.1 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต 7 
         2.2.2 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพ 77 
         2.2.3 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทศิลปะและกีฬา 15 
         2.2.4 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา 28 
         2.2.5 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทสอนศาสนา 1 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 59 
   3.1 โรงเรียนในสังกัดองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 25 

3.1.1 โรงเรียนในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 5 
3.1.2 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 18 

(1) เทศบาลนครภูเก็ต 7 
(2) เทศบาลตําบลรัษฎา 1 
(3) เทศบาลตําบลกะรน 1 
(4) เทศบาลตําบลเชิงทะเล 1 
(5) เทศบาลตําบลเทพกระษัตรี 1 
(6) เทศบาลตําบลป่าคลอก 1 
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หน่วยงานต้นสังกัด จํานวน(แห่ง) 
(7) เทศบาลตําบลศรีสุนทร 1 
(8) เทศบาลเมอืงกะทู้ 2 
(9) เทศบาลเมอืงป่าตอง 3 

   3.1.3 องคก์ารบริหารส่วนตําบล 2 
(1) องค์การบริหารส่วนตําบลเชิงทะเล 1 
(2) องค์การบริหารส่วนตําบลกมลา 1 

   3.2 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 34 
4. สํานักงานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   (นับเฉพาะศูนย์ กศน. อําเภอ) 

3 

5. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6 
6. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4 
    6.1 สถาบนัอุดมศึกษา 
         (มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
         มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ต้ัง จังหวัดภูเก็ต) 

3 

    6.2 โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัย 1 
รวม 293 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 9 จํานวนนักเรียน/นักศึกษาจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามระดับการศึกษา/สงักัด ปีการศึกษา 2565 
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(ต่อ) 

ท่ี สถานศึกษา/หน่วยงาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวม 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

           
1 สพป.ภูเก็ต - - - - - - 8,705 7,677 16,382 
2 สพม.พงังา ภูเก็ต ระนอง - - - - - - 4,907 7,174 12,081 
3 การศึกษาพิเศษ - - - - - - 700 541 1,241 
4 โรงเรียนเอกชนสามัญ - - - - - - 7,711 7,557 15,268 
5 โรงเรียนเอกชนนานาชาติ - - - - - - 1,584 1,560 3,144 
6 โรงเรียนในสงักดัองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- - - - - - 9,799 9,108 18,907 

7 ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ในสงักดั 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

- - - - - - 1,393 1,279 2,672 

8 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัย - - - - - - 369 338 707 
9 สํานักงาน กศน.จงัหวดัภูเก็ต - - - - - - 2,857 2,150 5,007 
10 สถาบนัอาชีวศึกษา 4,292 3,099 7,391 - - - 4,292 3,099 7,391 
11 สถาบนัอุดมศึกษา - - - 4,064 7,327 11,391 4,064 7,327 11,391 
 รวม 4,292 3,099 7,391 4,064 7,327 11,391 46,381 47,810 94,191 

 

  ท่ีมา : รวบรวมข้อมูลโดยสํานักงานศกึษาธิการจังหวัดภูเก็ต (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565)  
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 10  จํานวนผูบ้รหิาร ครู/อาจารย์ จําแนกรายสังกัด ปีการศกึษา 2565 
 

ที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา จํานวน (คน) 
ผู้บริหาร คร/ูคณาจารย์ รวม 

1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาภูเก็ต 76 861 937 
2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา 

ภูเก็ต ระนอง 
27 547 574 

3 สํานักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ 10 143 153 
4 โรงเรียนเอกชนสามญั 38 915 953 
5 โรงเรียนเอกชนนานาชาติ 22 453 475 
6 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 41 843 884 
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7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั 4 50 54 
8 สํานักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต 2 40 42 
9 สถาบนัอาชีวศกึษา 26 275 301 
10 สถาบนัอุดมศกึษา 3 524 527 
 รวม 249 4,651 4,900 

ท่ีมา : รวบรวมข้อมูลโดยสํานักงานศึกษาธิการจงัหวัดภูเก็ต (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565)  
 
ตารางท่ี 11 สดัส่วนจํานวนครู/คณาจารย์ต่อจํานวนนักเรียนจําแนกรายสังกัด ปีการศึกษา 2565 
 

ที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา 
จํานวน (คน) สัดส่วนคร/ูคณาจารย์  

: นักเรยีน/นักศึกษา 
คร/ูคณาจารย์ นักเรียน/นักศกึษา  

1 สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาภูเกต็ 861  16,382  1:20 
2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

พังงา ภูเก็ต ระนอง 
547  12,081  1:23 

3 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 143  1,241  1:9 
4 โรงเรียนเอกชนสามัญ 915  15,268  1:17 
5 โรงเรียนเอกชนนานาชาติ 453  3,144  1:7 
6 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 843  18,907  1:23 
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 50  707  1:15 
8 สํานักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต 40  5,007  1:126 
9 สถาบันอาชีวศึกษา 275  7,391  1:27 
10 สถาบันอุดมศึกษา 524  11,391  1:22 
ท่ีมา : รวบรวมข้อมูลโดยสํานักงานศึกษาธิการจงัหวัดภูเก็ต (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565)  
 
 
ตารางท่ี 12 จํานวนนักเรยีน/นักศึกษาในสถาบนัอาชวีศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา ปกีารศึกษา 2565   
 

ที่ สาขาวิชา จํานวนนักเรียน/นักศึกษา(คน) คิดเปน็ร้อยละ ชาย หญิง ทั้งหมด 
1 ช่างอุตสาหกรรม  2,038   174   2,212  29.93% 
2 พาณิชยกรรม-บริหารธุรกิจ  623   902   1,525  20.63% 
3 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  436   1,047   1,483  20.06% 
4 คหกรรม  442   728   1,170  15.83% 
5 ศิลปหัตถกรรม/ศิลปกรรม  311   155   466  6.30% 
6 เทคโนโลยีและการสื่อสาร  264   56   320  4.33% 
7 ไฟฟ้ากําลัง  42   -     42  0.57% 
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8 ยานยนต์  38   1   39  0.53% 
9 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  19   7   26  0.35% 
10 พาณิชยนาวี  25   -     25  0.34% 
11 ช่างอากาศยาน  19   4   23  0.31% 
12 อาหารและโภชนาการ  11   9   20  0.27% 
13 อ่ืน ๆ  10   2   12  0.16% 
14 บริการภาคพ้ืน  6   5   11  0.15% 
15 การท่องเที่ยว  4   7   11  0.15% 
16 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  2   1   3  0.04% 
17 เทคโนโลยีสารสนเทศ  -     1   1  0.01% 
18 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  1   -     1  0.01% 
19 การโรงแรม  1   -     1  0.01% 
   รวม   4,292   3,099   7,391  100.00% 

ท่ีมา : รวบรวมข้อมูลโดยสํานักงานศึกษาธิการจงัหวัดภูเก็ต (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 13 จํานวนนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาจําแนกตามคณะ สาขาวิชา ปีการศึกษา 2565 

 

ท่ี คณะ มหาวิทยาลัย จํานวนนักศึกษา(คน) คิดเป็น 
ร้อยละ 

ชาย หญิง รวม  
1 วิทยาการจัดการ(หลักสูตร 4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 1,140 2,309 3,449 30.28% 
2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

(หลักสูตร 4 ปี) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 1,058 1,768 2,826  24.81% 

3 คณะครุศาสตร์(หลักสูตร 4 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 472 1,103 1,575 13.83% 
4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(หลักสูตร 4 ปี) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 428 598 1,026 9.01% 

5 คณะการบริการและ 
การท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต 162 337 499 4.38% 



 

 

 53แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570)  

6 คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต 108 268 376 3.30% 

7 คณะครุศาสตร์ 
(หลักสูตร 5 ปี) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 65 275 340 2.98% 

8 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต 227 103 330 2.90% 

9 บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  
ศูนย์การศึกษานอกสถานท่ีต้ัง
จังหวัดภูเก็ต 

72 177 249 2.19% 

10 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(หลักสูตร 4 ปี) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 136 82 218 1.91% 

11 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต 59 132 191 1.68% 

12 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต 85 42 127 1.11% 

13 การบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  
ศูนย์การศึกษานอกสถานท่ีต้ัง
จังหวัดภูเก็ต 

13 103 116 1.02% 

14 คณะวิทยาการจัดการ 
(ปริญญาโท) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 18 21 39 0.34% 

15 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ปริญญาโท) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 9 30 0.26% 

รวม 4,064 ,327 11,391 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 54แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 55แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570)  

ศึกษาต่อ ม.ปลาย
57.38%

ศึกษาต่อสายอาชีพ
37.37%

ศึกษาต่อในสาขาวิชา
เฉพาะ
2.60%

ไม่ศึกษาต่อ
2.65%

ศึกษาต่อ ม.ปลาย
ศึกษาต่อสายอาชีพ
ศึกษาต่อในสาขาวิชาเฉพาะ
ไม่ศึกษาต่อ

 
แผนภูมิแสดงสัดส่วนของจํานวนผู้ทีส่ําเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ในปีการศึกษา 2564 ที่ศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ และท่ีไม่ศึกษาต่อ 
 
แผนภูมิตารางที่ 14 จะเห็นได้ว่าผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา 2564 ของจังหวัด
ภูเก็ตเกินกว่าครึ่งมีความนิยมในการศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย ในขณะที่ผู้ที่ศึกษาต่อในสายอาชีพมี
สัดส่วนเพียง 37.37% ของผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมด โดยแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560 – 2579 ในห้วง 5 ปีแรก มีเป้าหมายให้มีผู้เรียนในสายอาชีพ 45.00% ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วพบว่า
สัดส่วนของผู้ที่เลือกเรียนสายอาชีพยังมีค่าตํ่ากว่าเป้าหมายอยู่ 
 
ท่ีมา : รวบรวมข้อมูลโดยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 56แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 57แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570)  

 
 
 
 

แผนภูมิแสดงสัดส่วนของจํานวนผู้ทีส่ําเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2564           
ที่ศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ และท่ีไม่ศึกษาต่อ 

 
 
แผนภูมิตารางที่ 15 จะเห็นได้ว่าผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2564 ของจังหวัด
ภู เก็ต  จํ านวนเกือบ  3 ใน  4 ของผู้ สํ าเร็จการศึกษาระดับมั ธยมตอนปลายทั้ งหมดเลือกศึกษาต่อ                     
ในระดับอุดมศึกษา ในขณะที่การศึกษาต่อสายอาชีพและสาขาวิชาเฉพาะมีจํานวนน้อยไม่กว่า 20%  
 
ท่ีมา : รวบรวมข้อมูลโดยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 58แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ตารางที่ 17 สัดส่วนการศึกษาต่อสายสามัญเปรียบเทียบกับการศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาของนักเรียน 



 

 

 59แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570)  

               ที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา 2564 
 

รายการ ศึกษาต่อ 
สายสามัญ 

ศึกษาต่อ 
สายอาชีวศึกษา 

รวม 

จํานวนนักเรียน (คน) 2,426 1,580 4,006 
คิดเปน็ร้อยละ 61% 39% 100% 

 
ตารางที่ 18 สดัส่วนจํานวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญกับจํานวนนักเรียนอาชีวศึกษา 
               ระดับ ปวช.ในจังหวัดภูเก็ต  ปีการศึกษา 2565 
 

รายการ มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญ 

อาชวีศึกษา 
ระดับ ปวช. รวม 

จํานวนนักเรียน/
นักศึกษา (คน) 7,816 5,151 12,967 

คิดเปน็ร้อยละ 60% 40% 100% 
หมายเหตุ : ไมนั่บรวมจาํนวนนักเรียนใน กศน. และโรงเรียนนานาชาติ 

 
แผนภูมิตารางที่ 18 

 

 
 
 

ท่ีมา : รวบรวมขอ้มูลโดยสํานักงานศึกษาธิการจงัหวัดภูเก็ต (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565) 
ตารางที่ 19 ขอ้มูลจํานวนผูบ้ริหาร ครู/อาจารย์ จําแนกรายสังกัด ปกีารศึกษา 2563 – 2565 



 

 

 60แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570)  

 
ลําดับ 
ที่ หน่วยงาน/สถานศกึษา 

จํานวนผู้บริหาร/ครู/อาจารย์ (คน) 
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 

ผู้บริหาร ครู/อาจารย์ รวม ผู้บริหาร ครู/อาจารย์ รวม ผู้บริหาร ครู/อาจารย์ รวม 
1 สพป.ภูเก็ต 51 860  911  76 956  1,032 76 861 937 
2 สพม.พังงา ภเูก็ต ระนอง 15 835  850  25 528  553  27 547 574 
3 การศึกษาพิเศษ 7 123  130  9 123  132  10 143 153 
4 เอกชน(ในระบบ-สามญัศึกษา) 47 1,031  1,078 40 1,097  1,137 38 915 953 
5 เอกชน(ในระบบ-นานาชาติ) 12 510  522  22 453  475  22 453 475 
6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 35 849  884  34 770  804  41 843 884 
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต 
4 51  55  - 50  50  4 50 54 

8 กศน.จังหวัดภเูก็ต - 38  38  2 41  43  2 40 42 
9 สถาบนัอาชีวศึกษา 23 268  291  22 282  304  26 275 301 
10 สถาบันอุดมศึกษา 3 547  550  3 503  506  3 524 527 

รวม 197 5,112 5,309 233 4,803 5,036 249 4,651 4,900 
 

 

ตารางที่ 20 สดัส่วนจํานวนครู อาจารย์ ต่อจํานวนนักเรยีน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 – 2565 
 

ลําดับ
ท่ี 

สังกัด 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 
จํานวน (คน) สัดส่วน 

ครู/
อาจารย์:
นักเรียน 

จํานวน (คน) สัดส่วน 
ครู/

อาจารย์:
นักเรียน 

จํานวน (คน) สัดส่วน 
ครู/

อาจารย์:
นักเรียน 

ครู/
อาจารย์ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ครู/
อาจารย์ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ครู/
อาจารย์ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

1 สพป.ภูเก็ต 860 17,860 1:21 956 16,274 1:18 861 16,382 1:20 
2 สพม.พังงา ภูเก็ต 

ระนอง 
835 11,438 1:14 528 11,547 1:22 547 12,081 1:23 

3 การศกึษาพิเศษ 123 1,260 1:11 123 1,230 1:10 143 1,241 1:9 
4 เอกชน(ในระบบ-

สามัญศึกษา) 
1,031 17,343 1:17 1,097 15,780 1:15 915 15,268 1:17 

5 เอกชน(ในระบบ-
นานาชาติ) 

510 3,208 1:7 453 3,053 1:7 453 3,053 1:7 

6 องค์การปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 

849 20,644 1:25 770 18,978 1:25 843 18,907 1:23 

7 ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ n/a 3,369 n/a n/a 3,052 n/a n/a 2,672 n/a 
8 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต 

51 624 1:13 50 688 1:14 50 707 1:15 

9 กศน.จงัหวัดภูเก็ต 38 2,694 1:71 41 4,950 1:121 40 5,007 1:126 
10 สถาบนัอาชีวศึกษา 268 7,998 1:30 282 7,748 1:28 275 7,391 1:27 
11 สถาบนัอุดมศึกษา 547 12,260 1:23 503 10,649 1:22 524 11,391 1:22 
 รวม 5,112 98,698 1:20 4,803 93,949 1:20 4,651 94,100 1:21 

 

 

ท่ีมา : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ณ มิถุนายน 2565 
 2.2 ข้อมูลเชงิคุณภาพดา้นการศึกษา 



 

 

 61แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570)  

 
ตารางท่ี 21 ตารางผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 
                เปรียบเทยีบระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564 

ระดับ 
คะแนนเฉลีย่ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณติศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 62 ปี 63 ปี 64

ประเทศ 49.07 56.20 50.38 34.42 43.55 39.22 32.90 29.99 36.83 35.55 38.78 34.31
ภูเก็ต 50.98 59.16 54.13 40.20 53.67 48.91 34.91 33.19 40.11 37.20 41.64 36.91

+สูง/-ตํ่า +1.70 +2.96 +3.75 +5.78 +10.12 +9.69 +2.01 +3.20 +3.28 +1.65 +2.86 +2.60
 

 
 
 
 
แผนภูมิตารางที่ 21  จากข้อมูลและแผนภูมิด้านบนจะเห็นได้ชัดว่าคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ O-NET    
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ของจังหวัดภูเก็ตมีระดับคะแนนที่สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศในทุกรายวิชาตลอด
ช่วง 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2562 – 2564) โดยเฉพาะในวิชาภาษาอังกฤษจะมีคะแนนเฉล่ียที่สูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 22 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  

แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ระดับประเทศกับจังหวัดภูเก็ต ในช่วงปีการศึกษา 2562 – 2564 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 



 

 

 62แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570)  

                เปรียบเทยีบระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564 
 

ระดับ 
คะแนนเฉลีย่ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณติศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 62 ปี 63 ปี 64

ประเทศ 55.14 54.29 51.19 33.25 34.38 31.11 26.73 25.46 24.47 30.07 29.89 31.45
ภูเก็ต 58.34 59.29 58.62 39.28 42.43 38.34 29.86 30.40 30.43 30.82 32.57 34.89

+สูง/-ตํ่า +3.20 +5.00 +7.43 +6.03 +8.05 +7.23 +3.13 +4.94 +5.96 +0.75 +2.68 +3.44
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แผนภูมิตารางที่ 22  จากข้อมูลและแผนภูมิด้านบนจะเห็นได้ชัดว่าคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ O-NET         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3ของจังหวัดภูเก็ตมีระดับคะแนนที่สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศในทุกรายวิชาตลอด
ช่วง 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา(ปีการศึกษา 2562 – 2564) โดยเฉพาะในวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และ
วิชาคณิตศาสตร์จะมีคะแนนเฉล่ียที่สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 23 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  

แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระดับประเทศกับจังหวัดภูเก็ต ในช่วงปีการศึกษา 2562 – 2564 

คะแนน
่

ปีการศึกษา 



 

 

 63แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570)  

                เปรียบเทยีบระหว่าง ปีการศึกษา 2562 – 2564 
 

ระดับ 
คะแนนเฉลีย่ 

ภาษาไทย สังคมฯ ภาษาอังกฤษ คณติศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์
ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 62 ปี 63 ปี 64

ประเทศ 42.21 44.36 46.40 35.70 35.93 36.87 29.20 29.94 25.56 25.41 26.04 21.28 29.20 32.68 28.65
ภูเก็ต 46.51 51.18 53.54 37.77 38.72 41.78 36.15 38.43 35.50 29.95 30.96 32.34 31.34 37.16 33.27

+สูง/-ตํ่า +4.30 +6.82 +7.14 +2.07 +2.79 +4.91 +6.95 +8.49 +9.94 +4.54 +4.92 +11.06 +2.14 +4.48 +4.62
 

 
 
 
 

แผนภูมิตารางที่ 23  จากข้อมูลและแผนภูมิด้านบนจะเห็นได้ชัดว่าคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ O-NET        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของจังหวัดภูเก็ตมีระดับคะแนนที่สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในทุกรายวิชา        
ตลอดช่วง 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2562 – 2564) โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2564 คะแนนเฉล่ีย 
ของจังหวัดภูเก็ตในทุกวิชา   จะสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 24  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ระดับประเทศกับจังหวัดภูเก็ต ในช่วงปีการศึกษา 2562 – 2564 

คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 



 

 

 64แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570)  

                 เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564 

ระดับชัน้ 
คะแนนเฉลีย่ V-NET 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ประเทศ จังหวดั +สูง/-ตํ่า ประเทศ จังหวดั +สูง/-ตํ่า ประเทศ จังหวดั +สูง/-ตํ่า
ปวช. 43.63 45.84 +2.21 38.73 45.40 +6.67 41.90 42.36 +0.46 
ปวส. 40.75 42.03 +1.28 -ไมม่ีการจัดสอบ- -ไมม่ีการจัดสอบ- 

ตารางท่ี 25  ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
                 เปรียบเทยีบปีการศึกษา 2562 – 2564 

คะแนนเฉลีย่ N-NET ระดับประถมศึกษา (เฉลีย่จากการสอบ 2 ครั้งในแต่ละปีการศึกษา) 

สาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
จังหวัด +/- ระดับ

ประเทศ
ระดับ
จังหวัด +/- ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ 
จังหวัด +/- 

สาระทกัษะการเรียนรู ้ 44.95 51.45 +6.49 39.41 48.89 +9.48 35.53 40.97 +5.44
สาระความรู้พืน้ฐาน 40.14 46.92 +6.78 40.62 53.45 +12.83 42.14 44.20 +2.07
สาระการประกอบอาชีพ 39.83 46.99 +7.16 43.03 50.78 +7.75 40.28 45.42 +5.14
สารทกัษะการดาํเนินชวีิต 47.32 55.48 +8.16 45.63 55.00 +9.37 42.59 50.84 +8.25
สาระการพัฒนาสังคม 45.28 55.82 +10.55 45.73 53.17 +7.44 44.27 47.37 +3.10

คะแนนเฉลีย่ N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (เฉลีย่จากการสอบ 2 ครั้งในแต่ละปีการศึกษา) 

สาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ
จังหวัด +/- ระดับ

ประเทศ
ระดับ
จังหวัด +/- ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ 
จังหวัด +/- 

สาระทักษะการเรียนรู ้ 37.64 43.97 +6.33 36.59 40.81 +4.22 37.32 42.42 +5.11
สาระความรู้พื้นฐาน 34.45 37.82 +3.37 32.80 35.83 +3.03 34.24 36.56 +2.33
สาระการประกอบอาชีพ 38.91 44.03 +5.12 38.05 43.03 +4.98 37.63 43.02 +5.39
สารทักษะการดาํเนินชีวิต 44.07 50.68 +6.61 44.61 52.65 +8.04 41.59 49.06 +7.48
สาระการพัฒนาสังคม 36.34 40.84 +4.50 38.09 42.40 +4.31 34.18 36.65 +2.47

คะแนนเฉลีย่ N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เฉลีย่จากการสอบ 2 ครั้งในแต่ละปีการศึกษา) 

สาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
จังหวัด +/- ระดับ

ประเทศ
ระดับ
จังหวัด +/- ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ 
จังหวัด +/- 

สาระทักษะการเรียนรู ้ 34.00 39.21 +5.21 32.34 40.10 +7.76 30.64 37.67 +7.04
สาระความรู้พื้นฐาน 29.26 33.43 +4.17 29.07 33.19 +4.12 29.14 33.18 +4.04
สาระการประกอบอาชีพ 40.41 48.32 +7.91 38.54 48.36 +9.83 34.80 43.67 +8.88
สารทักษะการดาํเนินชีวิต 34.73 41.28 +6.56 34.33 41.74 +7.41 34.06 41.13 +7.08
สาระการพัฒนาสังคม 31.94 36.79 +4.85 34.68 41.24 +6.56 29.63 32.76 +3.14
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570)  

 
 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2566-2570  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
กําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต และเพ่ือให้หน่วยงานการศึกษาในพ้ืนที่ยึดเป็นแนวทาง          
ในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตาม
นโยบายที่วางไว้ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจึงจัดทําแผนสอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง          
โดยรวบรวมผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เก่ียวข้องด้านการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่            
ตามภารกิจของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
4 ธันวาคม 2560 ดังน้ี 
 1.แผนระดับที ่1 
   1.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 2.แผนระดับที ่2 เฉพาะที่เก่ียวข้อง 
   2.1 แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) 
   2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ(ฉบับปรับปรุง) 
   2.3 (ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2566-2570  
   2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) 
 3.แผนระดับที ่3 ที่เก่ียวข้อง 
    3.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) 
    3.2 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี(พ.ศ.2566-2570) ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     3.3 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565)  
    3.4 แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (พ.ศ.2566 -2570)  
    3.5 แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2566-2570) 
 4.นโยบายที่เก่ียวข้อง 
    4.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
    4.2 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)   
    4.3 เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
    4.4 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 5. หน้าที่และอํานาจของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  
 6. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษา(SWOT Analysis) 
 7. ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
 
 
 
 

สว่นท่ี 3 

กรอบแนวคิดและความสอดคลอ้งกบัแผน 3 ระดบั 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570)  

 
 
1.แผนระดับที่ 1 
 1.1. ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  
  คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติได้ดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ 
ดังน้ี  
  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา         
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
  เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน”  
  มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี  
  1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้          
ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่             
ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพ้ืนฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กําหนด  
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา             
ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  
   1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมท้ังความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ         
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570)  

ของประเทศในด้านอ่ืน ๆ นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบท         
ของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่  
   2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ 
ในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และ       
การปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  
   3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคน 
รุ่นใหม่ รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่ 2 
รองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ        
ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและ การลงทุนในเวทีโลก 
ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคน ช้ันกลางและลดความเหลื่อมล้ํา        
ของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด      
ที่ถูกต้อง  มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ตลอดชีวิต สู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง        
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  
  4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย         
การพัฒนาที่สําคัญ ที่ให้ความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิดร่วมทําเพ่ือส่วนรวม           
การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง      
ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยท้ังในมิติ สุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทําประโยชน์         แก่
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอย่าง
เป็นธรรมและทั่วถึง  
  5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนในทุกมิติ ทั้งมิติ ด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวต้ังในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง        
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็น การดําเนินการ บนพ้ืนฐานการเติบโต
ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง       
3 ด้าน อันจะนําไปสู่ความย่ังยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  
  6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และ
ประโยชน์ส่วนรวม” 
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แผนภาพ 1 ระดับแผนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 

 
 
 

แผนภาพ 2 วิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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2. แผนระดบัที ่2 เฉพาะทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ.2561-2580) 

 ประเด็น (1) ความม่ันคง  
 แผนย่อยการรกัษาความสงบภายในประเทศ  
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้าง ความตระหนักรู้ถึงความสําคัญ         
ของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทาง
กลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนําและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา            
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดําริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่าถ่องแท้ และนําไป
ประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสมํ่าเสมอ  
  แผนแม่บทที่ (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคม         
ร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ บูรณาการร่วมระหว่างภาคีต่าง ๆ อาทิครอบครัว ชุมชน ศาสนา 
การศึกษาสื่อ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะ   
ที่เป็นวิถีการดําเนินชีวิต โดยวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มต้ังแต่การพัฒนาคนให้มีสุขภาพ         
กายและใจที่ดี บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของสถาบันสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ทั้งครอบครัว ชุมชน 
ศาสนา การศึกษา สื่อ และภาคเอกชน โดยมีแผนย่อยที่เก่ียวข้อง ดังน้ี  
 แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็น
พลเมืองที่ดี โดยมีแนวทางการพัฒนา  
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 บูรณาการเร่ืองความซ่ือสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม 
ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชดําริ และปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และ       ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 แนวทางการพัฒนาที่ 4 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อนุรักษ์พัฒนาและ         
สืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์
ส่งเสริมความเป็นไทยในระดับท้องถิ่นและชุมชน จัดให้มีพ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ ส่งเสริมชุมชน        
ให้เป็นฐานการสร้างวิถีชีวิตพอเพียง  
 แนวทางการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม     
สร้างจิตสาธารณะและจิตอาสาโดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 
เพ่ือรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างเสริมผู้นําการเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคลและองค์กร โดยการ
ยกย่องผู้นําที่มีจิตสาธารณะและจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไก         
การดําเนินงานในการสร้างเสริมการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตอาสา เพ่ือสังคมและส่วนรวมโดยส่งเสริมและ
สนับสนุนองค์กรสาธารณะที่ไม่หวังผลประโยชน์  
  แผนแม่บทที่ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จําเป็นต้องมุ่งเน้นการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยซึ่งเป็น
หน่วยที่ย่อยที่สุดเพ่ือให้สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม พัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและ
ในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้า         
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ได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดี        
รอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นในโลกอนาคต 
สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 รวมท้ังอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย           
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนักพัฒนา
เทคโนโลยีระดับสูงและนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง” แผนย่อยเพื่อพัฒนาและยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภาพและ
เหมาะสม ที่เก่ียวข้องด้านการศึกษา ดังน้ี  
 แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ โดยมีแนวทาง        
การพัฒนา  
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย สร้างครอบครัวที่เหมาะสมกับโลก      
ในศตวรรษท่ี 21 โดยส่งเสริมความรู้ในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ และการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมบนฐานความรู้ทางวิชาการต้ังแต่ช่วงต้ังครรภ์และถึงช่วงอายุ ต่าง ๆ พัฒนาทักษะชีวิตและ
การเรียนรู้ การทํางานและการดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากร แต่ละช่วงวัย รวมถึงการให้ทุกภาคส่วน
ในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง           
โดยเน้นการส่งเสริมการเก้ือกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัวการส่งเสริม
นโยบายการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน การส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ
จัดบริการที่ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุ 
การสนับสนุนควบคู่กับการปฏิรูปสื่อให้ มีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการให้ความรู้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งครอบครัว โดยท่ีจะต้องมีระบบการจัดการที่อยู่อาศัยสาหรับครอบครัวที่เอ้ือต่อการดํารงชีวิต
ครอบครัว ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และมีความปลอดภัย มีระบบสนับสนุนในการดูแลเด็กและครอบครัว        
ในชุมชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งมีระบบสนับสนุนในการทํางานที่เอ้ือต่อครอบครัวที่ทุกภาคส่วน          
การพัฒนาสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางานท่ีสมดุลระหว่างชีวิต           
การทํางานและชีวิตครอบครัว  
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน    
สร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับ ความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต 
สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเองและ การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม 
รวมท้ังสนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรม ที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือให้
องค์กรเครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็ง และ มีกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ที่ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เฝ้าระวัง และติดตามการดาเนินงานส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์        
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียนโดยเน้น         
ให้พ่อแม่มีวัฒนธรรมท่ีปลูกฝังให้ลูกเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนเปิดพ้ืนที่แห่ง การเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอ้ือแก่ครอบครัว        
ทุกลักษณะ  
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเช่ือมโยงและ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยการเช่ือมโยงข้อมูล            
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ที่เก่ียวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพ่ือเสริมและสร้าง
ศักยภาพของการดําเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานให้มีความเข้มแข็ง         
และตอบโจทย์ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ           
และประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นําไปสู่การตัดสินใจระดับ
นโยบายและปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคนไทยอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต 
รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุนการผลิตกําลังแรงงานที่มีทักษะตรงต่อความต้องการของตลาดงานในอนาคต และใช้
ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ มีธนาคารคลังสมองเพ่ือรวบรวมผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ และ
ทักษะเพ่ือถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ  
 แผนย่อยการพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงการต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี  
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 จัดให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งสุขภาวะ เจตคติ ความรู้ และทักษะให้แก่พ่อ
แม่ก่อนการต้ังครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กต้ังแต่เริ่มต้ังครรภ์ รวมทั้งกําหนดมาตรการสร้าง   
ความสมดุลระหว่างชี วิตและการทางานให้ พ่อแม่สามารถเลี้ ยงดู บุตรได้ ด้วยตนเอง ทั้ งการจู งใจ                   
ให้สถานประกอบการจัดให้มีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น รณรงค์ให้ผู้ชายตระหนักและมีส่วนร่วมในการทาหน้าที่       
ในบ้านและดูแลบุตรมากขึ้น  
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดีและสมวัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้โรงพยาบาลทุกระดับและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินงานตามมาตรฐาน งานอนามัยแม่และเด็ก       
สู่มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และ
สารอาหารที่จําเป็นต่อสมองเด็ก  
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดี      
ที่สมวัยทุกด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ              
ตามมาตรฐานท่ีเน้นการพัฒนาทักษะสําคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจํา 
ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับ       
การยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมือ
อาชีพ ตลอดจน ผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้         
เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยและ        
การเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน  
 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี  
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์            
การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ  
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจน
ทักษะที่เช่ือมต่อกับโลกการทาํงาน  
 แนวทางการพัฒนาที่ 4 จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ         
การบ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมท้ังทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและ
ทํางานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  
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 แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เช่ือมต่อกันระหว่าง
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้าน ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และ
ความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดําเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น  
 แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี  
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทางานให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมขึ้นให้กับประเทศ  
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ 
และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และมีโอกาสและทางเลือกทํางานและสร้างงาน  
  แผนแม่บทที่ (12) การพัฒนาการเรียนรู้ เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการ
เสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบ
ระบบ       การเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการ
พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถกํากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่าง
ต่อเน่ืองแม้จะ ออกจากระบบการศึกษาแล้ว ควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตาม
ศักยภาพ รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่าง
มั่นคง โดยประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังน้ี   
แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย              
4 แนวทางย่อย ได้แก่  
 (1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับช้ัน ต้ังแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบ
คิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาช้ันนําที่ ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ          
อย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตามประเมินผล 
และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษา              
ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
และการฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้                 
ที่ผูกกับงาน เพ่ือวางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้           
ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการผลิตกําลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด          
การพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถ
ไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
สามารถส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี  
 (2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนา
ทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเน้ือหาและวิธี การสอน โดยใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเน้ือหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้            
ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเช่ือมต่อและมีส่วนร่วม  
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 (3) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวน
ไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถนํามาใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพ
ได้จริง  
 (4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ ให้ผู้ เรียนสามารถกํากับการเรียนรู้ของตนได้ เพ่ือให้สามารถนํา          
องค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสม อย่างหลากหลาย 
ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน มีเน้ือหาที่ไม่ยึดติดกับ ตัวสื่อ เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง 
ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็วและ
ต่อเน่ือง โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ ประกอบด้วย 3 แนวทางย่อย 
ได้แก่  
  (1) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อานวยการ         
การเรียนรู้” มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ 
โดยเน้นการเป็นผู้เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ในสาขาที่ตนเองสอน  
  (2) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูต้ังแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูง ให้เข้ามาเป็นครู 
ปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหม่โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถสร้างทักษะในการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูที่ชํานาญ          
ในด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจํานวนที่ เพียงพอต่อ         
ความต้องการของนักเรียน อีกทั้งยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครูที่ผ่านการศึกษาในระบบเดิม หรือ
ครูภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ที่ยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ  
  (3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเน่ือง ครอบคลุม              
ทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบประกอบ
วิชาชีพจะต้องเป็นผู้เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ในสาขาที่ตนเอง
สอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐาน
อาชีพให้แก่ผู้เรียน และมีอัตรากําลังเพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากําลัง
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท 
ประกอบด้วย 6 แนวทางย่อย ได้แก่  
  (1) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างความรับผิดชอบ         
ต่อผลลัพธ์ ต้ังแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและความรับผิดชอบ         
ของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม  
  (2) จัดให้มีมาตรฐานขั้นตํ่าของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่สูงขึ้นมีการกําหนด
มาตรฐานข้ันตํ่าของโรงเรียนในทุกระดับ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในด้านความพร้อม        ของ
โครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน จานวนครูที่ครบช้ัน ครบวิชา จํานวน
พนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน  
  (3) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุง
โครงสร้างการศึกษาที่เน้นสายอาชีพมากขึ้น มีการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่          
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เกิดทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่ 3 ทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพใหม่ ๆ 
อย่างคล่องตัว เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  
  (4) เพ่ิมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐาน ได้แก่ 
การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและ ภาคประชาสังคม  
  (5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจาก          
การประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกํากับดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบการสอบ        
ที่นําไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จําเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ และ  
  (6) ส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียน การสอน และการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพ่ือเสริมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็ง  
 แนวทางการพฒันาท่ี 4 พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชวิีต ประกอบด้วย 5 แนวทางย่อย ได้แก่  
  (1) จัดให้มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น  
  (2) มีมาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับ
ทักษะวิชาชีพ  
  (3) พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม  
  (4) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในทุกระดับ
ทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
  (5) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  
 แนวทางการพัฒนาที่ 5 สร้างระบบการศึกษาเพื่ อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
ประกอบด้วย 5 แนวทางย่อย ได้แก่  
  (1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเช่ียวชาญและมี ความโดดเด่นเฉพาะสาขา
สู่ระดับนานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่กาหนดสมรรถนะและทักษะพื้นฐาน
สําหรับสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย S-curve และ New S-curve เพ่ือเป็นเครื่องมือใน การยืนยัน และพัฒนาสมรรถนะของแรงงาน 
และมีกรอบแนวคิดในการคาดการณ์อุปสงค์แรงงาน ในอนาคตในสาขาอาชีพต่าง ๆ และมีแนวทางทบทวนและ
ปรับปรุงให้แม่นยามากขึ้นเป็นระยะ  
  (2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปล่ียนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในระดับ
นานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัย ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค  
  (3) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
  (4) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศ          
เพ่ือนบ้านในสถานศึกษา และสําหรับประชาชน   
  (5) ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับประเทศเพ่ือนบ้าน          
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
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  แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไก           
การคัดกรองและการส่งต่อเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุน
ครอบครัว ในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพ ทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม 
สุนทรียศิลป์ ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อ 
ในการมีส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ  
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทํางาน และระบบสนับสนุน        
ที่เหมาะสมสําหรับผู้ มีความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสนับสนุนเพ่ือผู้มี
ความสามารถพิเศษได้สร้างความเข้มแข็งและต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกการทํางานในลักษณะ การรวมตัว         
ของกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยี ช้ันแนวหน้าเพ่ือพัฒนา         
ต่อยอดงานวิจัยเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ สร้างความร่วมมือและเช่ือมต่อสถาบันวิจัยช้ันนําทั่วโลก    
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทยให้มีศักยภาพสูงย่ิงขึ้น  
 ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 แผนย่อยการป้องกันการทจุริตและประพฤติมิชอบ  
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และ
การปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม 
“คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสานึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่า
สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อ การกระทาความผิด ไม่เพิกเฉย
อดทนต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้าง
วัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือนําไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์
สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ        
การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบั ติ ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป  “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มี                   
ความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทําหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสานึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต             
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความใส
สะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง
เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเร่ืองส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน 
ตลอดจนการสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและ แจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครอง ผู้แจ้งเบาะแส 
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แผนภาพ 3 ความเชือมโยงยทุธศาสตรช์าตสิูแ่ผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ23 ประเดน็ 

 
 2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และได้ประกาศ        
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ .ศ.2564 จํานวน 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง                   
2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ               
6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ    
9) ด้านสั งคม 10) ด้านพลั งงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  มิชอบ                     
12) ด้านการศึกษา และ 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ภารกิจสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เก่ียวข้องและสนับสนุนเป้าประสงค์แผน           
การปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) รวม 5 ด้าน ประกอบด้วย (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นด ิน              
(3) ด้านกฎหมาย (5) ด้านเศรษฐกิจ (6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (11) ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (12) ด้านการศึกษา   
 2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรบัปรุง) ด้านการบรหิารราชการแผ่นดิน   
    เป้าประสงค์ เพ่ือให้ความสําคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ในทุกมิติ
และรองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ และทิศทางที่กําหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    กิจกรรม Big Rock ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องทั้ง 4 กิจกรรมปฏิรูป 
    (1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล  
  (2) จัดโครงสรา้งองค์กร และระบบงานภาครัฐใหม้ีความยืดหยุ่น คล่องตัวและเปลี่ยนแปลง
ได้ตามสถานการณ์  
  (3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพ่ือให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่ง
คนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม  
    (4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
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   3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านกฎหมาย 
     เป้าประสงค์ เพ่ือให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเท่าที่จําเป็น         
ตามหลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
      กิจกรรม Big Rock ด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1  
      (1) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านเศรษฐกิจ BR. ที่ 1 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง 
: High Value Added BR. ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประเด็น 
การพัฒนาทักษะกําลงัคน (Up-Skill, Re-Skill and New Skill) สําหรับคนที่ออกจากระบบการศึกษา มาแล้วเพ่ือ
สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
      6) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    เป้าประสงค์ เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษา และฟ้ืนฟู
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์ย่ังยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ ่งแวดล ้อม  พร้อมทั ้งเก ิดความสมดุลระหว่างการอนุร ักษ ์ และการใช ้ประโยชน ์ลดความข ัดแย ้ง                  
ของการพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
และมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม         
ของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ  
     กิจกรรม Big Rock ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 กิจกรรมปฏิรูป 
    สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
     (2) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด (บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ) 
     11) แผนการปฏิ รูปประเทศ  (ฉบั บปรับปรุ ง) ด้ านการป้ องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    เป้าประสงค์ เพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และ       
ให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม กํากับ ติดตามการบริหาร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรใช้
ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกํากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน          
ในการต่อต้านการทุจริตเพ่ือขจัดปัญหาการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ  
      กิจกรรม Big Rock ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 4  
     (4) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ 
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    12) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา  
   เป้าประสงค์ เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ําทางการ ศึกษา           
มุ่ งความเป็นเลิ ศและสร้างขี ดความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ  ปรับปรุ งระบบการศึ กษา 
ให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ ศึกษาและ
สร้างเสริมธรรมภิบาล ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ 
   1 . ยุท ธศาสตร์ชาติ ด้ านการพัฒนาและเสริมส ร้างศั กยภาพท รัพยากรม นุษ ย์  
ข้อ  4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ ตอบสนองต่อ                 
การเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 ข้อ 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อ 4.1 การลด      
ความเหลื่อมล้ํา สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยี ข้อ 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
  ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
1.1 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น1.2 วัยเรียน/วัยรุ่น 
มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสํานึกพลเมือง มีความ        
กล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง                
มีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 1.3 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนัก             
ในความสําคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น 1.4 มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ
เข้ามาทําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมขึ้น 1.5 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต    
ที่ ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดํารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม            
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมขึ้น 
   2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 2.1 คนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษ ที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตดีขึ้น  
   3. แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นพลั งทางสั งคม  3.1 ประชากรไทย 
มีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุงการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา           
มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะจําเป็นของโลกอนาคต 
และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ ตลอดจนมีความรักความภาคภูมิใจ        
ในความเป็นไทย ขอให้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องร่วมแรง ร่วมใจ เพ่ือร่วมพัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกัน ทั้งน้ี 
มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 
ประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ 5 กิจกรรม  
  1. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ต้ังแต่ระดับปฐมวัย โดยพัฒนาเคร่ืองมือ
และระบบบูรณาการทํางาน สนับสนุนนวัตกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนออกจากระบบการศึกษา
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ต้ังแต่ระดับปฐมวัย สนับสนุนกลไกการดําเนินงานในระดับพ้ืนที่และต้นสังกัด รวมทั้งติดตามความคืบหน้า และ
ระดมการมีส่วนร่วมของสังคม  
  2. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนอง           
การเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 โดยมีขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน คือ ปรับหลักสูตรการพัฒนาครู ให้มี
ศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ ปรับปรุงระบบการวัดประเมินผล ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการ           
จัดการศึกษา ประเมินผลการดําเนินงานและขยายผลต่อไป  
  3. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน โดยมีขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน คือ ม.ต้น สายสามัญและสายอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ  
  4. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ 
นําไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน มีขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน คือ จัดทํามาตรการสร้างแรงจูงใจ        
ให้ผู้เรียนระดับ ม.ต้น ให้สนใจศึกษาต่อสายวิชาชีพ พัฒนาระบบความร่วมมือ ระบบจัดการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาทวิภาคีเชิงพ้ืนที่ และการคัดกรองสถานประกอบการที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างความร่วมมือ         
กับผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพเฉพาะด้าน เน้นการฝึกปฏิบัติ และติดตามความคืบหน้า    
ในการดําเนินการ  
   5. การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุน   
การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างย่ังยืน มีขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน คือ สํารวจ
และวิเคราะห์สภาพสถานการณ์ปัจจุบัน และกําลังการผลิตของสถาบันอุดมศึกษา การประชุมอธิการบดี          
แห่ งประเทศไทย (ทปอ .) และหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง ร่วมกันยกร่างแผนการปฏิรูประบบการวิจัย                    
ในสถาบันอุดมศึกษา จัดทําแผนปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษารวมถึงหน่วยงานภายใน 
ติดตามและประเมินผล 

 แผนภาพ 4 สาระสําคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา 
 

 



 
 

 

  79 
 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570)  

 2.3 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2566 - 2570  
   เป็นกลไกที่สําคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นการพัฒนาประเทศ
ในช่วง 5 ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้ก้าวข้ามความท้าทายที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมาย         
ตามยุทธศาสตร์ชาติ เร่งแก้ไขจุดอ่อนและข้อจํากัดของประเทศที่มีอยู่เดิม รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพในการรับมือ   
กับความเสี่ยงสําคัญที่มาจากการเปลี่ยนแปลงบริบททั้งจากภายนอกและภายใน ตลอดจนการเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ พลิกโฉม
ประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างย่ังยืน”และมีเป้าหมายหลัก จํานวน 5 ประการ 
ประกอบด้วย 
 1) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
 2) การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม ่
 3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
 4) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความย่ังยืน 
 5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้
บริบทโลกใหม่ โดยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเก่ียวข้องกับเป้าหมายที่ 2 เป็นเป้าหมายหลัก 
ส่วนเป้าหมายที่ 3 5 และ 4 เป็นเป้าหมายรองตามลําดับ และเพ่ือถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของ            
การขับเคลื่อนที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมจึงได้กําหนดหมุดหมายการพัฒนา จํานวน 13 หมุดหมาย ดังน้ี   
 (1) ไทยเป็นประเทศช้ันนําด้านสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปมูลค่าสูง 
 (2) ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความย่ังยืน 
 (3) ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน 
 (4) ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
 (5) ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สําคัญของภูมิภาค 
 (6) ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน 
 (7) ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 
 (8) ไทยมีพ้ืนที่และเมืองหลักของภูมิภาคท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และน่าอยู่ 
 (9) ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอเหมาะสม 
 (10) ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนตํ่า 
 (11) ไทยสามารถลดความเสี่ยง และผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (12) ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
 (13) ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 
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แผนภาพ 5 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

 
ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
 ภารกิจสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเก่ียวข้องกับหมุดหมายการพัฒนา จํานวน 5 หมุด
หมาย ดังน้ี 
 1) หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน เป้าหมาย : 
1) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัวเพ่ิมขึ้น 2) การพัฒนา
เมืองให้มีความน่าอยู่อย่างย่ังยืน มีความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพ่ือให้
ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิติที่ดีอย่างทั่วถึง กลยุทธ์ที่ 1การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก กลยุทธ์
ย่อยที่ 1.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน โดยสร้างเสริมองค์ความรู้ให้กับชุมชนจากถาบันการศึกษา
ในพ้ืนที่ กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมกลไกความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชนและประชาสังคมเพ่ือการพัฒนา
พ้ืนที่และเมือง กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่และเมืองด้วยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ 
หลากหลายรูปแบบ 



 
 

 

  81 
 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570)  

 2) หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม      
ที่เพียงพอ เหมาะสม เป้าหมาย : 1) ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นมีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม จนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างย่ังยืน กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็ก        
จากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพ       
ที่มีคุณภาพ 
 3) หมุดหมายที่  11 ไทยสามารถลดความเสี่ ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ                    
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมาย : สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพประชาชนและชุมชนในการรับมือภัยธรรมชาติ           
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลยุทธ์ย่อย 2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ 
ตระหนักถึงความเสี่ยงและปรับตัวรับมือผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 4) หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา       
แห่งอนาคต เป้าหมาย : 1) คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัยมีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับ
โลกยุคใหม่  มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ ดีของสังคม  มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีภูมิคุ้ม กันต่อ               
การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดํารงชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุข 
 2) ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ 
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนาเด็กช่วงต้ังครรภ์ถึงปฐมวัยให้มีพัฒนาการรอบด้าน มีอุปนิสัยที่ดี กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 
พัฒนาผู้อยู่ในช่วงวัยระดับพ้ืนฐานให้มีความตระหนักรู้ในตนเอง มีทักษะดิจิทัลและมีสมรรถนะที่จําเป็น        
ต่อการเรียนรู้ การดํารงชีวิตและการทํางาน กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 พัฒนาวัยแรงงานให้มีสมรรถนะท่ีจําเป็น          
เพ่ือการประกอบอาชีพและเช่ือมโยงกับโลกของการทํางานในอนาคต กลยุทธ์ย่อยที่ 1.5 พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็น
พลเมืองมีคุณค่าของสังคม โดยพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลังของสังคม กลยุทธ์ที่ 3 การเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์
ย่อยที่ 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึง        
การเรียนรู้สําหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ 
 5) หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชนเป้าหมาย :           
1) การบริการภาครัฐมีคุณภาพ เข้าถึงได้ 2) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะคล่องตัว กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ       
การให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวกและประหยัด กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ยกเลิกภารกิจให้บริการท่ีสามารถ
เปิดให้ภาคส่วนอ่ืนให้บริการแทน กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ทบทวนกระบวนการทํางานของภาครัฐควบคู่               
กับพัฒนาการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ กลยุทธ์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและ
โครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เช่ือมโยง เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือ          
ต่อการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 ทบทวนบทบาทภาครัฐและกระจายอํานาจการบริหารจัดการภาครัฐ 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ กลยุทธ์ที่ 3ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ ย่อยที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมด          
ให้เป็นดิจิทัล กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานภาครัฐเป็นดิจิทัล กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบ
บริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปล่ียนและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จําเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล
และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ปรับระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือดึงดูดและรักษา ผู้มีศักยภาพมาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ย่อย      
ที่ 4.2 ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจําเป็นและพัฒนากฎหมายที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ  
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 2.4 นโยบายและแผนระดับชาตวิ่าดว้ยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
  (เนื่องจากนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 
  ยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ ในห้วงเวลา 
  พ.ศ. 2566-2572 ไปพลางก่อน) 
  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) จัดเป็นแผน
ระดับที่ 2 ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่องแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี รองรับยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจัดเป็น แผนระดับที่ 1 ด้วย สําหรับการขับเคลื่อนนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะได้กําหนดยุทธศาสตร์
หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง หรือกําหนดแผนงานหรือโครงการที่เก่ียวกับนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือสนับสนุนและประสานการบูรณาการการดําเนินงานให้เกิดความเช่ือมโยงและ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ในอันที่จะสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  
 วัตถุประสงค์แห่งชาติ  
 1. เพ่ือส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. เพ่ือเสริมสร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
 3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสามัคคีปรองดอง ความเป็นธรรม และความสมานฉันท์  
ในชาติเพ่ือลดการเผชิญหน้า และการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ  
 4. เพ่ือให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเง่ือนไขของการใช้ความรุนแรง  
 5. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐและส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในการรับมือ
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความม่ันคง  
 6. เพ่ือให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มีความมั่นคง          
ความย่ังยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบ       
ของกระแสโลกาภิวัตน์  
 7. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและวิกฤตการณ์           
ความมั่นคง อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ  
 8. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการป้องกันประเทศ สนับสนุนภารกิจที่ไม่ใช่การสงครามและ
สามารถผนึกกาลังของกองทัพกับทุกภาคส่วนในการเผชิญกับภัยคุกคามด้านการป้องกันประเทศในทุกรูปแบบ  
 9. เพ่ือส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน กลุ่มประเทศ
อาเซียน ประชาคมโลก บนพ้ืนฐานของการรักษาผลประโยชน์ และการดารงเกียรติภูมิของชาติ  
 วิสัยทัศน์ “มีเสถียรภาพภายในประเทศ มีศักยภาพในการลดภัยข้ามเขตพรมแดนไทย มีบทบาท
สร้างสรรค์ในภูมิภาคและประชาคมโลก”  
 แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ มีเก่ียวข้องกับด้านการศึกษาที่จะมีส่วนในการสนับสนุน 
อาทิเช่น  
 1. การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคม มีความสงบสุข และ
ประเทศมีการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน 
ชุมชน พ้ืนที่ เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันและมีขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหา     
ความมั่ นคงโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่  ตลอดจนมีความสามารถในการป รับตัวให้ทัน ต่อ                 
ความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ในอนาคต ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝัง
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วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่านิยมที่ ดีงาม ความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี            
โดยการเรียนการสอน ทั้งในระบบและนอกระบบสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในด้านความมั่นคง  
 2. การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนัก 
รู้และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึงสร้าง          
ความเข้าใจถึงหลักการเหตุผล และความจําเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ นําศาสตร์พระราชา
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน รวมถึงขยายผลตามโครงการ         
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการดาเนินงานให้แพร่หลาย
เป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ  
 3. การสร้างความสามัคคีปรองดอง ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็น ส่วนหน่ึงของชาติ           
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรักความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย และเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง 
โดยมีแนวทางหรือการดําเนินการที่ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของสังคมไทย การเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์  
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค รวมทั้งการยอมรับความคิดความเช่ือ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต ภาษาและ
วัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกัน  
 4. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่ม
เสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติด เพ่ือป้องกันการเข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจาก 
ทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ ผลักดัน          
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 5. การเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต  
เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้านและปฏิเสธการทุจริต  
 6. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และ
ความตระหนักรู้ถึงความสําคญัของภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์  
 7. การรักษาความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างให้ ทุกภาคส่วน         
มีจิตสํานึกและตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมั่นคงและย่ังยืนตามแนวทางประชารัฐ 
 
3. แผนระดับที่ 3 ที่เก่ียวข้อง 
 3.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  
     แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษา
ของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค ในการศึกษาที่มีคุณภาพ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคน ให้มีสมรรถนะในการทํางานที่สอดคล้องกับ         
ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ            
ยึดหลักสําคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการ
จัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้ งยึดตามเป้าหมาย             
การพั ฒ น าที่ ย่ั ง ยื น  (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ป ร ะ เ ด็ น ภ า ย ใน ป ร ะ เท ศ              
(Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ํา
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ของการกระจายรายได้และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนํายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสําคัญ               
ในการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิต           
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษที่ 21 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง           
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกําลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพ่ือนําประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ํ า 
ภายในประเทศลดลง 

แผนภาพ 6 กรอบแนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 

 
ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจ          
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
   เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะก ิจ             
จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3) คนทุกช่วงวัยได้รับ
การศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาส         
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ในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝ่ัง
ทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว) 4) พัฒนา          
การจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและ         
ความรุนแรง ในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนากําลั งคน  การวิ จัย และนวัตกรรมเพื่ อสร้ าง                    
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เป้าหมาย 1) กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการ 
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน 
ที่ จั ดการศึ กษาผลิต บัณ ฑิตที่ มี ความ เช่ียวชาญและเป็น เลิศ เฉพาะด้าน  3 ) การวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
 แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต้องการ
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา กําลังคนที ่มี          
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม        
ที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 เป้าหมาย 1) ผู้ เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี 21  2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะ                
ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน                    
4) แหล่งเรียนรู้ สื่อตําราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่ 5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ            
6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย์ และบุคลากร          
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ         
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ
ตําราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดย          
ไม่จํากัดเวลาและสถานท่ี 3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิตครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสรา้งโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการ ศึกษา 
 เป้ าหมาย 1) ผู้ เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ 2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย             
3) ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผน             
การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
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 แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ        
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย 3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มี
มาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 
 ย ุท ธ ศ าส ต ร ์ที ่ 5  ก า รจ ัด ก า รศ ึก ษ า เพื ่อ ส ร ้า ง เส ร ิม ค ุณ ภ าพ ช ีว ิต ที ่เป ็น ม ิต ร 
กับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและนําแนวคิด           
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
สู่การปฏิบัติ 3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร       
กับสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต  2) ส่งเสริมและ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าหมาย 1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ   
ของประชาชนและพื้นที่ 4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ             
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษาและความต้องการกําลังแรงงานของประเทศ 5) ระบบบริหารงานบุคคล
ของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญกําลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงาน       
ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 4) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
ระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 5) พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  
 3.2 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
  1 วิสัยทัศน ์
     บูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพและทกัษะที่จําเป็นในโลกยุคใหม ่
  2 พันธกิจ 
  2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับทุกพ้ืนที่         
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
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  2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
เหมาะสมตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
  2.4 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ           
ของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
 3. เป้าประสงค์รวม 
  3.1 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ           
ที่มีประสิทธิภาพ 
  3.2 ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลก           
ยุคใหม่ 
  3.3 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
  3.4 ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน 
ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม ่
 4.ประเด็นยุทธศาสตร ์
  1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
  2. พัฒนากําลังคนเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีคุณภาพ 
  4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  5. ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ 
 
 3.3 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563–2565) 
      สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) จะประกอบด้วย
เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และผลผลติ /ผลลัพธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ ดังน้ี  
 เป้าหมายหลัก  
 1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
 2. ครูมสีมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 3. สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภูมิภาค มีทรัพยากรพ้ืนฐานที่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 4. ผู้เรียนทกุกลุ่มมทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  
 5. ระบบและวิธีการคัดเลือกเพ่ือการศึกษาต่อ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข  
 6. ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการเพ่ิมเติมความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ ที่ตรงกับ
สภาพตลาดแรงงานในพ้ืนที่ชุมชน สังคม จังหวัด และภาค  
 7. กําลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
 8. ผู้เรียนปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพและโภชนาการ ร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง   
 9. มีองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ในพ้ืนที่จังหวัด         
และภาค  
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 10. ระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ      
เพ่ือรองรับพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน  
 วิสัยทัศน์  
 “กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ - ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง           
มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทํา มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง”  
 “วางระบบ” หมายถึง วางระบบการจัดการเรียนรู้ และระบบการบริหารจัดการการศึกษา                     
ที่บูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว เพ่ือดําเนินการปฏิรูป
การศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
 “ผู้เรียน” หมายถึง เด็กปฐมวัย เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทุกช่วงวัย ที่ได้รับบริการ
จากกระทรวงศึกษาธิการ  
 “มีความรู้ – ทักษะ” หมายถึง ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ที่พึงประสงค์ของการจัด การเรียนรู้ และ         
การบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะเกิดกับผู้เรียน ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และ 2) ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม / ทักษะด้านสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล / 
ทักษะชีวิตและอาชีพ)  
 “มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง” หมายถึง 1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 2) ยึดมั่น           
ในศาสนา 3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ 4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชน ของตน  
 “มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม” หมายถึง 1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ /ช่ัว – ดี 2) ปฏิบัติ   
แต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม 3) ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 4) มีระเบียบวินัย และ 5) มีสุขภาพที่แข็งแรง  
 “มีงานทํา มีอาชีพ” หมายถึง 1) การฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก เยาวชน รักการทํางาน 
สู้งาน อดทนทํางานจนสําเร็จ 2) การเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน
ทํางานเป็น 3) ต้องสนับสนุนผู้สําเร็จหลักสูตรให้มีอาชีพ และมีงานทํา 
 “เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง” หมายถึง การเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ มีจิตอาสา การอยู่ร่วมกัน
และยอมรับความแตกต่างในสังคมไทยบนหลักการประชาธิปไตย ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
 พันธกิจ  
 1. ยกระดับคณุภาพของการจัดการศึกษา  
 2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
 3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  
 4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรพัยากร เพ่ิมความคล่องตัว         
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล   
 ยุทธศาสตร์  
 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3. ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
 4. เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  
 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือการศึกษา  
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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  ผลผลิต /ผลลพัธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ผู้เรียน          
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิตและสุขภาวะ
ที่ดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นได้มีความสามารถ  
ในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับทักษะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสา       
มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การดําเนินชีวิต ผู้สําเร็จการศึกษา             
ทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติ รวมทั้งมีทัศนคติที่ถูกต้อง          
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม       
ได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพครูผู้บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีองค์ความรู้และทักษะ 
ในด้านพหุปัญญา มีความเป็นมืออาชีพ สามารถใช้ศักยภาพ ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ         
มีขวัญกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมี แผนการพัฒนาและการใช้อัตรากําลังครูให้มีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะครูระดับปฐมวัย ครูระดับอาชีวศึกษา ครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน  รวมทั้ งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการ          
ของประเทศ มีการผลิตกําลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีปริมาณเพียงพอ          
โดยมีคุณภาพ มีสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้มีความสามารถพิเศษด้าน        
พหุปัญญา สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพ ประชาชนในพ้ืนที่ ชุมชนได้รับการศึกษาเพ่ือ ฝึกอาชีพ        
ตามความถนัดและความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง           
ในเชิงพาณิชย์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ผู้ เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา ได้รับ          
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้         
ได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ           
เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้ง          
มีระบบเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมขึ้นได้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผู้เรียนสถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากรพ้ืนฐานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มรองรับ
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้และทักษะ ต่อยอด การประกอบอาชีพ /การปฏิบัติงาน รวมทั้ง
มีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลาง       
ทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องได้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ระบบบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากย่ิงขึ้น 
มีเอกภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับ การปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ         
โดยการกระจายอํานาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาค สถานศึกษาทุกระดับ มีมาตรฐานข้ันตํ่าตามมาตรฐานการศึกษา   
ของชาติ มีธรรมาภิบาลในการบริหาร และมีกลไกการส่งเสริมพลังทางสังคมให้ทุกภาคส่วนเข้ามาดําเนินการ



 
 

 

  90 
 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570)  

ร่วมและ/หรือสนับสนุนทรัพยากรในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งมีกลไกการนําความรู้ ทักษะประสบการณ์ 
และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาถ่ายทอด สู่ผู้เรียนในพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือนําไปใช้สําหรับการประกอบอาชีพได้ 
  
 3.4  แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน (พ.ศ.2566 -2570)  
   วิสัยทัศน ์

 ผู้เรียนทุกช่วงวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาให้มีสมรรถนะ มีภูมิคุ้มกันและ             
รู้เท่าทันทุกการเปลี่ยนแปลง 

  นิยาม 
 “การศึกษา” หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม          

โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า           
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเก้ือหนุน         
ให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

 “ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการการศึกษา
จากกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงอ่ืนที่ให้บริการการศึกษา 

 “สมรรถนะ” หมายถึง ทักษะ ความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณลักษณะ 
 “ภูมิคุ้มกัน” หมายถึง มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง ในการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ            

การเปล่ียนแปลงด้านการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่า                  
จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
  พันธกิจ 

 1. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
 2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 3. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องทิศทางการพัฒนาของพ้ืนที่และมี          

ความพร้อมในการแข่งขัน  
  4. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกช่วงวัย โดยการบริการการศึกษาที่หลากหลาย  

 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  เป้าประสงค์ 

 1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ สามารถจัดการศึกษา         
ทุกรูปแบบ ทุกระดับได้อย่างมีคุณภาพ 
  2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความรู้ ทักษะที่สําคัญ เป็นพลเมืองที่ดี ภูมิใจในความเป็นไทย มีความรัก         
หวงแหนในสถาบันหลักของชาติ  ดํ ารงชี วิตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม  มี ภูมิ คุ้ ม กันและรู้ เท่ าทั น                     
ทุกการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. กําลังคนมีสมรรถนะตรงตามหลักสูตร ความต้องการระดับพ้ืนที่ ระดับประเทศและระดับ
สากล สามารถเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 

 4. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  
 5.ระบบการบริหารการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วน

มีส่วนร่วม 
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 ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามภารกิจของหน่วยงาน  และแนวทาง          

ที่กําหนดให้มีความรู้ทักษะด้านภาษาและทักษะดิจิทัลเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้ผู้เรียนมีคุณภาพและประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับทุกสถานการณ์  

2. ส่งเสริมการพัฒนาครู ให้มีความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบท มีความสามารถในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการบนฐานพหุปัญญา 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างและนํานวัตกรรมไปใช้ในการจัดการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน 

4. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของครู และบุคลากรทางการศึกษา           
ให้ครอบคลุม ทุกระดับและสังกัด ในรูปแบบที่หลากหลาย 

  5. ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการนิเทศ ติดตาม การวัดผล การประเมินผล และทักษะการแนะแนว เพ่ือที่
สะท้อนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

6. ส่งเสริมการสร้างขวัญกําลังใจ และสร้างแรงจูงใจครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวชี้วัด 
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. สถานศึกษาที่มีการจัดทํา พัฒนาหลักสูตรบูรณาการบนฐานพหุปัญญา  
2. นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ ติดตามและประเมินผลที่ได้รับการเผยแพร่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้สอดคล้องกับทิศทาง          

การพัฒนาพื้นที่และประเทศ 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล สอดคล้องกับพ้ืนที่

และทิศทางการพัฒนาประเทศ  
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยและทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตให้มีสมรรถนะ ทักษะ        
การเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลง มีทักษะอาชีพ ทักษะในการดําเนินชีวิต มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความสามัคคีปรองดอง อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และน้อมนําพระราชปณิธาน      
พระราชกระแสด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ  

3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกระดับพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้อง เช่ือมโยงกัน มีความเหมาะสม 
ตรงตามความต้องการและบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้ง ศักยภาพของผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ระบบการวัด ประเมินผล 

4. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มี
สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่และประเทศ จัดทําฐานข้อมูลการผลิตและ          
ความต้องการกําลังคน พัฒนาระบบแนะแนวการศึกษาเพ่ือให้เห็นทางเลือกประกอบการตัดสินใจศึกษาศึกษา
ต่อตามความถนัดและความสนใจ 

5. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประชาชน ภาครัฐ สถานประกอบการ องค์กรทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือกระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคนมีความเข้มแข็ง  
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6. ส่งเสริมการผลิต พัฒนาและใช้สื่อเพ่ือการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ           
การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยการนําเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 
1. สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาที่น้อมนําพระราชปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษา 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนรองรับการเปลี่ยนแปลง  
3. เครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
4. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษากับผู้เรียนสามัญศึกษา 
5. สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในการเป็นพลเมืองดี ประเพณี วัฒนธรรม และอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต          

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. จัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือเพ่ิมโอกาส ความเสมอภาคและ

ความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ ทั้งเน้ือหา วิธีการ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น     
2. ส่งเสริมการเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามช่วงวัยและตามศักยภาพของผู้เรียนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คํานึงถึงความมีเหตุมีผล มีความพอดี พอประมาณ ผ่านระบบเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาที่มีความหลากหลาย 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายบนฐานพหุปัญญา เพ่ือให้
ผู้เรียนมีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21  

 4. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เรียนที่มี
ความต้องการจําเป็น หรือมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้โดดเด่น เช่น การจัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา  

 5.พัฒนาแหล่งเรียน รู้เพ่ือเอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้มีความหลากหลาย           
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้อย่างสะดวก กระตุ้นให้ใช้แหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ ความถนัดและ
ความสนใจในพ้ืนที่ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนในแต่ละระดับและ          
ความจําเป็นของแต่ละกลุ่มผู้เรียน โดยการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความพร้อม 

 ตัวชี้วัด 
1. สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ต่อประชากร กลุ่มอายุ 3-5 ปี   
2. จํานวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากร อายุ 15-59 ปี 
3. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิต พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความเป็นเลิศและความสามารถ
ในการแข่งขัน 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ในการวิจัยและนวัตกรรมท่ีสร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในด้านเกษตรหลัก อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวกลุ่มต่าง ๆ ของพ้ืนที่  
ยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

2. ส่งเสริมการสร้าง และพัฒนานวัตกรรม เพ่ือการขยายผลและต่อยอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ         
ในเฉพาะสาขา หรือเฉพาะด้าน สามารถเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของพ้ืนที่และประเทศ 
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3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพโดดเด่นเป็นพิเศษอย่างต่อเน่ืองทุกระดับการศึกษา           
เพ่ือเป็นทุนทางปัญญาในการแก้ไขปัญหาทางการศึกษา และการพัฒนาพ้ืนที่ให้มีความสอดคล้องกับ            
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ 

4. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้งานวิจัย เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนา           
ด้านอ่ืน ๆของพ้ืนที่ 

ตัวชี้วัด 
1. นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษาและงานวิจัยที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ได้รับการเผยแพร่และ

นําไปใช้ประโยชน์ 
2. สถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกสร้างความร่วมมือ เป็นเครือข่ายงานวิจัย 
3. บุคลากรที่มีศักยภาพพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 
1. ส่งเสริมให้นําระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกช่วงวัย เพ่ือเอ้ือ

ต่อการบริหารงานในทุกสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงและการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 
2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน องค์คณะบุคคลเพื่อพัฒนา

และยกระดับคุณภาพการศึกษา  
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านการศึกษาและที่เก่ียวข้องเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
4. ส่งเสริมให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และนําผลการประเมินมาใช้          

ในการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
5. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
ตัวชี้วัด 
1. สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและ

การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  
2. สัดส่วนผู้เรียนระหว่างรัฐต่อเอกชน 
3. ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข้อมูลทางการศึกษาระดับจังหวัด 
4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
 

 3.5 แผนพฒันาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570) 
      เป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2566 - 2570) 
  “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการ ในระดับมาตรฐานนานาชาติ 
และการพัฒนาท่ีย่ังยืน” 
  ( A hub of international standard for sustainable development of tourism, 
education, and innovation in service providing)  

กรอบนิยามของเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในช่วงปี พ.ศ. 2566 – 2570 
ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ หมายถึง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีการบริหาร

จัดการที่ ได้มาตรฐานสากล มีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ ยวทางทะเลระดับโลก การเพ่ิมขึ้น                   
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ของการท่องเที่ยวคุณภาพเติบโตอย่างต่อเน่ือง สามารถสร้างเศรษฐกิจ สร้างงานอาชีพแก่ประชาชน รายได้
ชุมชน อย่างทั่วถึง 
  ภูเก็ตเมืองแห่งการศึกษาระดับนานาชาติ หมายถึง จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางระดับนานาชาติ
ในการพัฒนาคน และสังคมแห่งการเรียนรู้ มีโรงเรียนนานาชาติในระดับอนุบาล ประถม มัธยม อุดมศึกษา           
ในระดับมาตรฐานโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ การศึกษาต่อเน่ืองในระดับนานาชาติ มีระบบการศึกษาระดับนานาชาติ      
ที่มีคุณภาพ มาตรฐานเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลง เช่ือมโยงอาเซียนและประชาคมโลก เสริมสร้างขีด
ความสามารถประชาชนภูเก็ตในการเป็นพลเมืองของประเทศ พลเมืองอาเซียน พลเมืองของโลก ที่มีอัตลักษณ์
อย่างเข้มแข็ง และเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ การวิจัย ในระดับโลก สามารถสร้างรายได้แก่จังหวัดภูเก็ต          
ผ่านการศึกษาที่เติบโตอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

นวัตกรรมการบริการในระดับนานาชาติ หมายถึง ความสมบูรณ์ของการเป็นเมืองดิจิทัล          
การพัฒนาเมืองให้เติบโตด้วยนวัตกรรมบริการสู่ความเป็นเมืองที่มีความเจริญทั้งการพัฒนาบริการในระบบ        
การคมนาคม และโลจิสติกส์ของจังหวัดภูเก็ตที่เช่ือมโยงการเดินทาง ทั้งทางบก ทางอากาศ ทางนํ้า และทางราง        
เพ่ือรองรับการเป็นเมืองนานาชาติ การเป็นต้นแบบของประเทศของการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การรักษาพยาบาล ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การศึกษา (Mobility and smart city) 

การพัฒนาที่ย่ังยืน หมายถึง การบริหารจัดการ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการทาง
การเกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดภูเก็ต ให้มีศักยภาพท่ีแข่งขันได้มี         
แบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต พัฒนาชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้บนพ้ืนฐานของหลักปรัชญา         
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีความคุ้มค่า ย่ังยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค์ 

1) เศรษฐกิจของจังห วัด ภู เก็ตมี ก ารเติบ โตอ ย่างต่อ เน่ื องและมั่ นคง  มี ศั กยภาพ                 
เอ้ือต่อการลงทุน และมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมโดยทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ 

2) เป็นศูนย์กลางการศึกษา การแพทย์ การประชุม และนวัตกรรมบริการในด้านต่าง ๆ            
ที่มีมาตรฐานระดับสากล 

3) เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย มีการบริหารจัดการต่อผู้อาศัย      
ทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างดี ประชาชน และนักท่องเที่ยวมีความเช่ือมั่นในมาตรฐาน                    
ความปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

4) มีระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
  พันธกิจ (Mission) 

1) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยวทางทะเล และวัฒนธรรม
ระดับโลก โดยกําหนดทิศทางการท่องเที่ยวควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนทั้งระดับชุมชนและจังหวัดสู่ความร่วมมือระดับประเทศและมาตรฐาน
การท่องเที่ยวระดับโลก 

2) สร้างภาพลักษณ์ที่ ดีของภูเก็ต โดยเสริมสร้างความมั่นคงในสังคม ตลอดจน ระบบ            
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้เป็นเมืองแห่งความสันติสุข  
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3) บริหารจัดการเมืองเพ่ือรองรับการเป็นเมืองที่พัฒนาแล้วในทุกมิติทั้งการพัฒนาสังคม        
การเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  การบริหารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม รองรับ                 
การเป็นศูนย์กลางและพัฒนาสู่เมือง Smart City 

(4) ยกระดับขีดความสามารถของบริการแห่งรัฐและบริการของภาคธุรกิจในทุก ๆ ด้านให้มี
ความพร้อมต่อการจัดบริการที่เป็นสากลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ในสิ่งที่ดีงาม 
ของจังหวัดภูเก็ต  

จุดยืนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2566-2570) 
 จุดเน้นการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2566- 2570 ได้กําหนดขึ้นมาจากการวิเคราะห์ปัจจัย

นําเข้าเชิงนโยบายความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและสถานการณ์ของเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และ
ควรจะเป็นในอนาคตจนได้ความต้องการทางยุทธศาสตร์ จากน้ันจึงนํามาวิเคราะห์ความสําคัญต่อภารกิจ             
ความเร่งด่วนต่อปัญหา ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ความเป็นประโยชน์ต่อทุกกลุ่มในพ้ืนที่ และความเชื่อมโยง
กับนโยบายของจังหวัดทิศทางการพัฒนาประเทศ จนทําให้ได้ความต้องการทางยุทธศาสตร์ที่เป็นหัวใจหลัก
สําคัญของจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย 5 จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ทางธรรมชาติ 
และวัฒนธรรมระดับโลก 

2) การสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูง โดยการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา การกีฬา การแพทย์      
การประชุม และนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการเกษตรแปรรูป การเป็นศูนย์กลางการส่งออกปลาทูน่า และ 
เป็นเมือง Gastronomy ในระดับนานาชาติ 

3) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค เพ่ือการเป็น Smart City และเป็นเมือง
ท่องเที่ยวระดับโลก  

4) การเสริมสร้างขีดความสามารถในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ในระดับ
นานาชาติ  

5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  
6) การพัฒนาศักยภาพของคน รวมทั้งคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 

   ประเด็นการพฒันาของจังหวัด 
1) การพัฒนาสู่เมืองเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม และบริการมูลค่าสูงระดับนานาชาติ 

(Value based economy and high value service) 
2) การพัฒนาเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3) การพัฒนาคน ชุมชน สังคม บริการรัฐ และการจัดการความมั่นคง ความปลอดภัยและ

ความสงบเรียบร้อย (Human resource, Social development and Security Management) 
   แนวทางการพัฒนา 
  1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร พืชอัตลักษณ์  และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร            
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดห่วงโซ่อุทาน ( Supply Chain ) 
  2) ส่งเสริมการพัฒนา Smart City เพ่ือให้จังหวัดภูเก็ตมีเศรษฐกิจทางเลือก และเป็นเมืองที่มี
ความทันสมัยในทุกด้าน 
  3) เสริมสร้างความสามารถในการพัฒนา Sport Tourism เพ่ือพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในระดับนานาชาติ 
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  4) ส่งเสริมการพัฒนา City of Gastronomy เพ่ือให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม          
ทางด้านอาหารสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
  5) ส่งเสริมการพัฒนา Medical Hub เพ่ือให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาค      
อันดามัน 
  6) ส่งเสริมการพัฒนา Marina Hub เพ่ือให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก  
  7) ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการค้าปลา Tuna ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาทูน่า ในภูมิภาค 
ASEAN เพ่ือเป็นธุรกิจอีกสาขาหน่ึงของจังหวัดภูเก็ต 
  8) ส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษานานาชาติในระดับภูมิภาค 
  9) ส่งเสริมการเป็นศูนย์ MICE City ของภูมิภาคอันดามัน และพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
  10) พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุล 
ของระบบนิเวศ และเป็นเมืองที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรอย่างย่ังยืน 
  11) พัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ (ทางบก ทางนํ้า ทางราง และ   
ทางอากาศ) ของจังหวัดภูเก็ตให้มีความเช่ือมโยงในทุกพ้ืนที่ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทาง รองรับการ
เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ  
  12) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองสีเขียว การใช้พลังงานสะอาด และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
  13) การพัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง ภูมิทัศน์เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่ ย่ังยืน เป็นเมือง          
ที่ทันสมัยระดับสากล 
  14) พัฒนาศักยภาพของคนให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
พร้อมทั้งส่งเสริมทฤษฎีใหม่ และพัฒนาด้านการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งเป็นฐานรากทางเศรษฐกิจ        
ในระดับพ้ืนที่ 
  15) พัฒนาศักยภาพระบบการจัดการความสงบเรียบร้อย สู่เมืองแห่งความปลอดภัย ส่งเสริม
ความเป็นธรรม การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการในสังคม 
  16) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มสีมรรถนะสูง มีระบบการบริหารที่มีความคล่องตัว 
สามารถแก้ไขปัญหาในพ้ืนทีไ่ด้อย่างมีประสิทธิผล มีระบบบริการที่มีคณุภาพ ทันสมยัและได้มาตรฐาน 

 
4. นโยบายที่เก่ียวข้อง  
 4.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการ
ปกครองประเทศได้กําหนดหมวดสําคัญๆ ที่เก่ียวกับ การจัดการศึกษาการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
และการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน  
   หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษา
อบรมในการศึกษาภาคบังคับ  
    หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา         
เป็นเวลาสิบสองปีต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย           
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รัฐต้อง ดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือ
ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดําเนินการ 
กํากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งน้ี ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดําเนินการ
และตรวจสอบการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความสามารถเช่ียวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบ          
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล และพัฒนาก่อน         
เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ และได้รับ         
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตรัฐต้องดําเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตามความถนัดของตนให้จัดต้ังกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา           
ในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่
กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์         
ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งน้ีตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดให้การบริหาร
จัดการกองทุนเป็นอิสระและกําหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดั์งกล่าว  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา          
ให้เกิดผลดังต่อไปน้ี  
 (1) เริ่มดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 
เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย  
 (2) ดําเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดต้ังกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ําในการศึกษา และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ให้แล้วเสร็จภายใน
หน่ึงปีนับต้ังแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ี  
   (3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์     
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม        
กับความสามารถ และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล    
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู    
    (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด 
และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ 
และระดับพ้ืนที่ดังกล่าว  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา        
ให้มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหน่ึงที่คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังดําเนินการศึกษาและจัดทําข้อเสนอแนะ
และร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องในการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการ  
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 4.2 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
 น ายก รั ฐ มน ต รี ไ ด้ แ ถล งน โยบ ายขอ งคณ ะ รัฐมนตรี ต่ อ สภ า นิ ติ บั ญ ญั ติ แห่ งช า ติ  
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเก่ียวข้อง รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังน้ี  
 นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 2 การสร้าง
ความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที่ 3 การทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู        
ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทําประโยชน์ให้ประเทศและ        
การเป็นพลเมืองดี) นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2) สร้างความเป็นปึกแผ่น           
ของอาเซียน) นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.3) พัฒนา
ภาคเกษตร (5.4) พัฒนาภาคการท่องเที่ยว  นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจาย           
ความเจริญสู่ ภูมิภาค (6.1) ส่งเสริมพ้ืนที่ เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย           
(6.2) ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย (8.1) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย (8.2) พัฒนาบัณฑิต
พันธ์ุใหม่ (8.5) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (8.6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะทุกช่วงวัย (8.7) จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน) นโยบายหลักที่ 9          
การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4) สร้างหลักประกันทางสังคม) นโยบายหลักที่ 10 
การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน นโยบายหลักที่ 11         
การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และกระบวนการยุติธรรม  
 นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่ 7 
การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ นโยบายเร่งด่วน       
ที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
 
 

 4.3 เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)     
(พ.ศ. 2559-2573)     
  เป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs ) เป็นวาระ         
การพัฒนาภายหลังปี 2015 ระยะ 15 ปี ( ค.ศ. 2016-2030) ที่ผู้นําประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จํานวน 193 
ประเทศ ได้ร่วมกันลงนามรับรองพันธะสัญญาทางการเมืองระดับผู้นําในเอกสาร “Transforming Our World: 
The 2030 Agenda for Sustainable Development” เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาที่ย่ังยืนของโลก 15 ปี
ข้างหน้า เพ่ือยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะผลักดันและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนในทุกมิติและ  
ทุกรูปแบบ โดยมีเป้าหมายหลัก 17 ข้อ ครอบคลุม 3 เสาหลักด้านการพัฒนาท่ีย่ังยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการสานต่อภารกิจที่ยังไม่บรรลุผลสําเร็จภายใต้เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals: MDGs) (ค.ศ. 2000-2015)  
  การดําเนินการในส่วนของประเทศไทยน้ัน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการขับเคล่ือนเป้าหมายการพัฒนา        
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ที่ย่ังยืนร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน (กพย.) ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นกรรมการ และ 
มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 3 คณะภายใต้ กพย. ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ ย่ังยืน 2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ ย่ังยืนตามหลักปรัชญา              
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนา           
ที่ย่ังยืน และมีการแต่งต้ังคณะทํางานต่าง ๆ ภายใต้คณะอนุกรรมการ ทั้ง 3 คณะ ทั้งน้ี กพย. ได้มอบหมาย            
ให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ .) ได้รับมอบหมายให้ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเป้าหมายที่  4                 
สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาส               
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งประกอบด้วย 10 เป้าประสงค์ โดยมี 2 เป้าประสงค์ที่ถูกจัดลําดับให้อยู่                   
ในเป้าประสงค์การพัฒนาที่ย่ังยืน ได้แก่  
  เป้าประสงค์ที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนสําเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นําไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผลภายในปี 2573  
  เป้าประสงค์ที่ 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนเข้าถึงการพัฒนา          
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพ่ือให้
เด็กเหล่าน้ันมีความพร้อมสําหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
  

แผนภาพ 7 เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
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 4.4 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษา            
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และเมื่อวันที่          
29 ตุลาคม 2564 ไปแล้ว น้ัน เน่ืองจากในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019         
(COVID-19) ซึ่งทําให้ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือNew Normal จึงมีความจําเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินการให้มีความปลอดภัยทั้ งต่อตัวผู้ เรียน ข้าราชการ ครูและบุคลากร            
ทางการศึกษาให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ดังน้ัน จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12           
แห่ งพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ พ .ศ . 2546 รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ดังน้ี  
 หลักการตามนโยบาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดําเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนา การเรียนรู้ และ
แผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
(ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัยและนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์
ที่หลากหลาย นอกจากน้ี ยังสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยเฉพาะหมุดหมายที่ 12 ไทยมี
กําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 - 2579 รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนา
ในทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัยและมีสมรรถนะที่สําคัญจําเป็น          
ในศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและย่ังยืน ดังน้ัน           
ในการเร่งรัดการทํางานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ เพ่ือสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจให้กับสังคมและ
ผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กําหนดหลักการสําคัญ
ในการประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ดังน้ี 

1 . สร้างความเช่ือมั่น  ไว้วางใจให้ กับสั งคม  โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ เรียนและประชาชน  
โดยให้ทุ กห น่วยงานนํารูปแบบการทํ างาน โดยบูรณ าการการทํ างานร่วม กัน  และปฏิ บั ติห น้ าที่ 
ด้วยความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดําเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร 
ประชาชนและประเทศชาติ โดยให้ความสําคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผ่านกลไกการรับ
ฟังความคิดเห็นมาประกอบการดําเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

3. ดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้ว เมื่อวันที่ 
25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพ่ือมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์         
ต่อผู้เรียนและประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ  
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จุดเนน้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
 1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเช่ือมั่นของสังคมและป้องกันจากภัย

คุ ก ค าม ใน ชี วิ ต รู ป แ บ บ ให ม่ แ ล ะ ภั ย อ่ื น  ๆ  โด ย มี ก า ร ดํ า เนิ น ก า ร ต าม แ ผ น แ ล ะ ม าต รก า ร 
ด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งดําเนินการศึกษา 
วิ เค ราะห์  วิ จั ย  ติ ดต ามประ เมิ น ผลการ ดํ า เนิ น ก ารและแสวงห าสถานศึ กษ าที่ ดํ า เนิ น ก ารได้ 
ดีเย่ียม (Best Practice) เพ่ือปรับปรุง พัฒนาและขยายผลต่อไป  

   1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่ เก่ียวข้อง โดยบูรณาการอยู่ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์   
ในเชิงบวกและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กับผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

    1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม        
ที่ พึ งป ระส งค์ ด้ าน สิ่ งแ วดล้ อม  รวมทั้ งก ารป รับ ตั วรอ งรับ ก าร เปลี่ ยน แปลงสภาพภู มิ อ าก าศ 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

    1 .4 เร่ ง พั ฒ น าบทบ าท และภ ารกิ จ ขอ งห น่ วย งาน ด้ าน ค วามป ลอด ภั ยที่ มี อ ยู่ 
ในทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ดําเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ    

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
     2 .1  ส่ งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษานําหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่ การป ฏิ บั ติ 
อย่างเต็มรูปแบบเพ่ือสร้างสมรรถนะที่สําคัญจําเป็นสําหรับศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน  

 2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง ด้วย
การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมท้ังการเรียนรู้ผ่าน
แพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้คําปรึกษาแนะนํา  

 2 .3  พั ฒ น าและ บู รณ าการกระบ วนการ จัดการ เรี ยน รู้ แ ล ะการ วัดป ระ เมิ น ผล 
ฐานสมรรถนะสู่การปฏิบัติในช้ันเรียน เพ่ือสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะ
ความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ  

 2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สําหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่    

 2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้มี                
ความทั น สมั ย  น่ าสน ใจ  เห ม าะสม กับ วัยขอ งผู้ เรี ย น  ควบคู่ ไป กั บ ก าร เรี ย น รู้ ป ระ วั ติ ศ าสต ร์ 
ของท้องถิ่นและการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง   

    2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลาย
และแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง
รวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน  
  2.7 ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน 
โดยบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ 
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และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมท้ังส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์เพ่ือให้เกิดผลตอบแทน          
ที่สูงขึ้น 

 2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น จูงใจ
ให้เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์              
ของผู้เรียนหรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ที่ผู้เรียนและ
ประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือนําไป
ประโยชน์ในส่วนที่เก่ียวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อนที่มีบริการ
ลักษณะบ้านสวนกาแฟเพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น  
  2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้         
ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน    
                    2 .10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่ เน้นสมรรถนะและผลลัพ ธ์ 
ที่ตัวผู้เรียน  
 3. การสรา้งโอกาส ความเสมอภาค และความเทา่เทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
      3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้ เป็นฐานข้อมูล 
ในการส่งต่อไปยังสถานศึกษาในระดับที่สู งขึ้น  โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ  เพ่ือป้องกัน 
เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน 
     3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุต้ังแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา          
เพ่ือรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเน่ืองอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมงาน
กับทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง 
รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม  
     3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School) และ         
การเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home–based Learning) 

4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชพีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System)        

มี การบู รณ าการวิชาสามั ญ และวิชาชีพ ใน ชุ ด วิชาชีพ เดี ยวกั น  เช่ื อม โยงการจั ดการอาชี วศึ กษา 
ทั้ งในระบบนอกระบบและระบบทวิภาคี  รวมทั้ งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเน่ือง (Block Course)  
เพ่ือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้น
เพ่ือการมีงานทํา  

4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากําลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับสมรรถนะ
กําลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมท้ังขับเคล่ือนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
(Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิตกําลังคนที่ตอบโจทย์       
การพัฒนาประเทศ 

 4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill 
และ New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบ
หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมท้ังผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
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 4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)                 
ตามสมรรถนะที่จําเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการนําผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าทํางาน ศึกษาต่อ ขอรับ
ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
(English Competency)   

 4.5 จัดต้ังศูนย์ให้คําปรึกษาการจัดต้ังธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและ     
การเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้ เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเช่ือมโยงกับ กศน. และสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่   
  4.6 เพ่ิมบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและกําลังแรงงาน           
ในภาคเกษตร โดยเฉพาะกลุ่ม เกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่ม ยุวเกษตรกรอัจฉริยะ              
(Young Smart Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  
     4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลั งคนทุกช่วงวัยเพ่ือการมีงานทํ า  
โดยบูรณาการความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันสังคมอ่ืน 
 4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพสําหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชน 
ที่สอดคล้องมาตรฐานอาชีพ เพ่ือการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิ
แ ห่ งช า ติ  รวมทั้ งส าม ารถ นํ าผลการ เรี ยน รู้ แ ล ะม วลป ระสบการณ์ เที ยบ โอน เข้ าสู่ ก ารสะสม 
หน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้  

5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ     
    5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ 

Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA)   
  5 .2  ส่ งเสริมสนับสนุนการดําเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้าน เทคโนโล ยี ดิจิทั ล 
ตามกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษา  
      5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมท้ังให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และ
การดําเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล  

     5.6 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีสมรรถนะ  
ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต  

  5.7 เร่งรัดการดําเนินการแก้ไขปัญหาหน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่     
กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล  
   6.1 ขับเคลือ่นการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการนําเทคโนโลยีดิจิทัล          

มาเป็นกลไกหลักในการดําเนินงาน (Digitalize Process) การเช่ือมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data)     
การส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก   
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 6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง  

    6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความจําเป็น
และใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ  

    6.4 นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในตําแหน่งและสายงานต่าง ๆ  

    6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

7. การขับเคลือ่นกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ  
  เร่ งรั ด ก าร ดํ า เนิ น ก ารจั ดทํ ากฎหม ายลํ า ดั บ รอ งและแผนการศึ กษ าแห่ งช า ติ 

เพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  

5.  หน้าท่ีและอํานาจสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 ตามความในคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 11 ได้กําหนดให้มีสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจ                     
ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนดการปฏิบัติราชการ          
ตามอํานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอํานาจหน้าที่          
ในเขตจังหวัด ดังต่อไปน้ี 

  1. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน รวมท้ังปฏิบัติงานราชการ   
ที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 

  2. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
  3. สั่งการ กํากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ

หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
  4. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล       เพ่ือการศึกษา 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
  6. ดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7. ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเก่ียวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว

การศึกษา  ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  8. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  9. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
  10. ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน11. ปฏิบัติภารกิจตาม

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับราชการประจําทั่วไป
ของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 
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6.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษา (SWOT Analysis)  
 เพ่ือให้การกําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ฝ่ังอันดามัน (พ .ศ . 2566 -2570) แผนพัฒนาจังหวัดภู เก็ต (พ .ศ . 2566-2570) นโยบายและ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังบริบทต่าง ๆ ของพื้นที่ จึงได้ทําการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
ด้านการศึกษา ของจังหวัดภูเก็ต รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 การวิเคราะห์ปจัจัยภายใน (Internal Factors Analysis: IFA)   
  จุดแข็ง (Strength)    

 1. มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยและศูนย์เด็กเล็กจนถึงระดับอุดมศึกษา
สามารถให้บริการการศึกษาประชากรวัยเรียน (เด็กปกติ พิการ ด้อยโอกาส) ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ 

 2. มีสถานศึกษาที่มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน และมีศักยภาพ ผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพ         
ได้มาตรฐานเป็นแบบอย่าง เป็นที่ยอมรับ  

 3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 4. จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ ส่งผลให้ทุกภาคส่วนมีศักยภาพสนับสนุน              
ทางด้านการจัดการศึกษา 

 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 6. มีแผนยุทธศาสตร์พัฒนา สถานศึกษาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดภูเก็ต             

และกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
 7. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม       

การบริการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
 8 . มี อัตลักษณ์  ประเพณี  วัฒนธรรมและ  แหล่งเรียนรู้ที่ ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ ได้                   

อย่างหลากหลาย 
  9. มีภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาเป็นเครือข่ายจัดการศึกษา        
ได้เป็นอย่างดี 
            10. มีโรงเรียนเอกชนในระบบ/นอกระบบท่ีเข้มแข็งมีคุณภาพ และโรงเรียนนานาชาติได้รับ          
การสนับสนุนจากต่างประเทศ มีโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐาน 
  11. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการบริหารจัดการศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน          
อย่างต่อเน่ือง 
  12. มีการจัดต้ังเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งการทํางานด้านการศึกษาเชิงพ้ืนที่ 
  13. โรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
ต่อด้านสายอาชีพ ร้อยละ 60   
  14. มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในการบริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา              
ทั้งด้านบุคลากรและมีหลักสูตรที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
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  15. สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษามีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและมีทวิภาคี              
กับสถานประกอบการท้ังภายในและภายนอก  
  16  สังกัดอาชีวศึกษามีหน่วยงานและบุคลากรภายนอกให้การสนับสนุนทั้งด้านบุคลากรและ                  
ด้านเทคโนโลยี 

 17. จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดเล็ก มีการคมนาคมที่สะดวก การบริหารจัดการด้านการศึกษา            
การประสานงานจึงสามารถทําได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว 

 18. จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนโรงเรียนน้อย ส่วนมากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ และมีศักยภาพ               
ในการจัดการศึกษา มีความพร้อมของผู้บริหารและครูผู้สอน 

 19. มีหน่วยงานเอกชนสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ช่วยเหลือสนับสนุนขับเคลื่อน           
การจัดการศึกษา  โดยเน้นด้านคุณธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมทักษะด้านอาชีพที่หลากหลาย         
โดยได้รับความร่วมมือ จากเทศบาลนคร และ อาชีวศึกษา เป็นอย่างดี 

 20. มีการเช่ือมโยงประสานงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชนและ                     
สถานประกอบการอย่างต่อเน่ืองและเข้มแข็ง 

 21. สถานศึกษานําระบบออนไลน์มาใช้ในการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิดได้        
เป็นอย่างดี และได้รับความร่วมมือจากสถาบันครอบครัวในการจัดการศึกษา 

 

  จุดอ่อน (Weaknesses) 
 1. สถานศึกษามีครูที่มีความเช่ียวชาญในการสอนสาขาวิชาครูแนะแนวไม่เพียงพอ 
 2. ระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตลอดจนการนําผลไปใช้ยังขาดความต่อเน่ือง 
 3. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการศึกษายังไม่เต็มศักยภาพเน่ืองจากยังขาด        

ความพร้อมด้านสถานที่  อุปกรณ์ และบุคลากร ฯลฯ 
 4. การจัดการศึกษายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น 
 5. การพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาที่ขาดแคลนยังไม่ทั่วถึงและไม่ตรงตามความจําเป็น 
 6. การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ไม่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
 7. ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารจัดการยังไม่สมบูรณ์ 
 8. ครูในสังกัด อปท.มีไม่เพียงพอ มีความล่าช้าในการจัดสรรอัตรากําลัง การเรียกบรรจุครู

ส่วนมากไม่เลือกจังหวัดภูเก็ต ผลกระทบจากค่าครองชีพสูง ครูจึงมีการโยกย้ายบ่อยและครูส่วนมากมาจากต่างถิ่น  
 9. จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจจึงมีค่าครองชีพค่อนข้างสูง ทําให้ครูและผู้บริหาร                    

มีการเปลี่ยนแปลงและโยกย้ายบ่อย 
 10. ครูที่มีความเช่ียวชาญด้านทักษะอาชีพ/สาขาอาชีพโดยเฉพาะมีไม่เพียงพอในการรองรับ              

การพัฒนาการศึกษาเชิงพ้ืนที่ 
 11. ครูส่วนมากสอนไม่ตรงวิชาเอก  
 12. การประเมินวิทยฐานะของภาคเอกชน ภาครัฐเป็นผู้ ดําเนินการจัดสรรจึงทําให้มี           

ความเหลื่อมล้ําในการดูแลสนับสนุน  
 13. ผลกระทบจากโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา(COVID-19) ทําให้ความต้องการด้านแรงงาน             

ของสถานประกอบการทุกแห่งลดลงอย่างมาก 
 14. ผลกระทบจากโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา(COVID-19) ส่งผลกระทบให้ผู้ปกครองตกงาน    

ไม่มีอาชีพ และย้ายกลับภูมิลําเนามีผลต่อการศึกษาของบุตรหลานต้องโยกย้ายตามผู้ปกครอง 
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 15. หลักสูตรที่ตอบสนองโดยตรงในการพัฒนาการศึกษาระดับอนุบาลและเด็กเล็กยังไม่มี 
 16. ภูเก็ตขาดแคลนแรงงานท่ีได้มาตรฐานนานาชาติ ในระดับกลาง และระดับสูง จํานวนมาก 

โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่วนมากแรงงานมาจากต่างถิ่น และต่างชาติหลาย ๆ ประเทศ             
ทั้งในเอเชียและทั่วโลก 

 17. องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาเฉพาะท้องถิ่น           
ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําและโอกาสด้านการศึกษา 

 18. ครูที่มีความรู้เช่ียวชาญในการคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่องมีไม่เพียงพอ 
 19. เด็กกลุ่มพิการและด้อยโอกาสขาดแคลนอุปกรณ์ด้านการศึกษางบประมาณที่ได้รับน้อยมาก  
 20. มีความเหลื่อมล้ําและเท่าเทียมทางการศึกษา ในกลุ่มเด็กยากจน กลุ่มด้อยโอกาส  
 21. การจัดการการศึกษาระดับปฐมวัย ยังมีการแบ่งแยกศูนย์เด็กเล็ก  
 22. ภาพรวมด้านการศึกษาจังหวัดภูเก็ตยังไม่เข้มแข็ง ต่างคนต่างทํา ขาดการบูรณาการ 
 23. โรงเรียนขยายโอกาส ขาดแคลนครูเช่ียวชาญด้านช่างฝีมือ และด้านทักษะอาชีพ 
 24. ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อย เน่ืองจากมีการจัดการศึกษาเฉพาะท้องถิ่น                   

รับงบประมาณตรงจาก อบจ. เด็กนอกเขตเทศบาลจะเข้ามาเรียนต้องย้ายเข้ามาในเขตน้ัน  
 25. ผู้ปกครอง ร้อยละ 70 มีความพร้อมในการให้ความร่วมมือส่งเสริมการศึกษาของบุตรหลาน  

    26. นโยบายภาครัฐ เป็นอุปสรรคกับโรงเรียนสังกัดเอกชน ในส่วนของงบประมาณใน        
การบริหารการจัดการศึกษา ได้รับเพียง 70 %  

 27.  สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีการเปิดสอนทักษะด้านอาชีพน้อย และ
ขาดการประสานร่วมมือส่งต่อ  

 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors Analysis : EFA) 

   โอกาส (Opportunities) 
 1. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติกําหนดให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ

และตามอัธยาศัย และการจัดการศึกษาโดยครอบครัวส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้อง 
กับสภาพผู้เรียน 

 2. นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.และจังหวัด เอ้ือต่อการจัดการศึกษาสู่สากล
และจบการศึกษาแล้วมีงานทํา 

 3. การเข้าสู่อาเซียนทําให้การจัดการศึกษามีความหลากหลายมากข้ึน  
 4. รัฐบาลกําหนดให้จังหวัดภูเก็ตเป็น Smart City 
 5. ผู้เรียนมีโอกาสทางการศึกษามีโรงเรียนนอกระบบท่ีเข้มแข็ง เป็นโรงเรียนทางเลือก 

ที่มีการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ หลากหลายรวมถึงด้านวิชาชีพ  
 6. จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโมเดลนําร่องเพ่ือตอบสนองจุดเน้น

นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการด้านการศึกษา โรงเรียนสังกัดประถมศึกษาโมเดลนําร่องโรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน โรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษา โมเดลนําร่องโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และสังกัดอาชีวะศึกษาโมเดล   
นําร่องอาชีวะยกกําลัง 2  
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 7. ผลกระทบจากโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา  (COVID-19) ได้มีการพัฒนาและสามารถนําระบบ         
การสอนผ่านออนไลน์มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 100% และกว้างขวางทั้งภายใน
สถานศึกษาและบุคคลภายนอก  

 8. มีสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต เป็นองค์กรเอกชนท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการศึกษาให้        
การสนับสนุนการขับเคลื่อนการศึกษาเชิงพ้ืนที่ ตามนโยบายที่มีความจําเป็นและโรงเรียนไม่มีความพร้อมใน  
การดําเนินการโดยมุ่งการพัฒนาคุณธรรม และอาชีพท้องถิ่น 

 9. หลังผลกระทบจากโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา(COVID-19)  การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ          
เชิงสุขภาพ  เต็มรูปแบบ มีแนวโน้มจะมีมากขึ้น และได้รับความสนใจมากขึ้น 
  10 มีการร่วมมือกับสภาการศึกษาในการขับเคลื่อน และนําเสนอ กศจ. เพ่ือพิจารณา         
เปิดโอกาสให้สภาการศึกษาร่วมขับเคลื่อนการศึกษาเชิงพ้ืนที่ในจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม 

 11 หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ตทุกสังกัด มีนโยบายมุ่งพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้มี            
ความเป็นเลิศด้านการศึกษาสู่ Smart City /Smart Education 
  12.จังหวัดภูเก็ตมีพ้ืนฐานด้านการศึกษาที่ดี ทั้งด้านความพร้อมของบุคลากรและผู้เรียน 
  13. สถานศึกษามีเอกภาพในการขับเคลื่อนหลักสูตรวิชาชีพ และสามารถกําหนดหน่วยกิต              
ในการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

  อุปสรรค (Threats) 
 1. ภารกิจและงานเร่งด่วน ทําให้สถานศึกษาไม่สามารถบริหารจัดการตามแผนที่กําหนดไว้ได้ 
 2. คุณภาพสถานศึกษาไม่เท่าเทียมส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มี

ช่ือเสียงในเมือง มากกว่าในเขตพ้ืนที่บริการ 
 3 . อัตราการเคลื่ อน ย้ายถิ่ นฐานของผู้ ปกครองนัก เรียนส่ งผลต่อการย้ายที่ เรียน                   

การออกกลางคัน และการบริหารจัดการของโรงเรียน คุณภาพผู้เรียน 
 4 .ผู้ปกครองมีค่านิยมให้บุตรหลานเรียนต่อสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ 
 5. การสรรหาบุคลากรของภาครัฐมีผลกระทบกับครูของภาคเอกชน ทําให้โรงเรียนเอกชน

ขาดแคลนครูกะทันหัน ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก 
 6. ระเบียบ กฎหมายไม่เอ้ือต่อการพัฒนา โดยเฉพาะด้าน IT การจัดหาเครื่องมือจึงไม่ทันเวลา           

ในการพัฒนา 
 7. วิทยากรด้านฝึกทักษะอาชีพมีน้อย ไม่เพียงพอในการขับเคลื่อนผู้เรียนสู่สายอาชีพ  

  8. งบประมาณแผ่นดินมีจํานวนจํากัดส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการงบประมาณ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 9. กระแสวัฒนธรรมข้ามชาติ มีผลกระทบต่อการปลูกฝัง และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 10. การสื่อสารผ่านช่องทาง Social media ที่รวดเร็วส่งผลให้ปัญหาทางสังคมที่เก่ียวกับ          
ยาเสพติด ปัญหาทางเพศ และอบายมุขได้แพร่กระจายสู่สถานศึกษาได้ง่ายขึ้น ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม         
ของผู้เรียน  

 11. ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด ส่งผลให้การจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาในจังหวัดมีปัญหา ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร ทําให้การขับเคลื่อนการบูรณาการด้านศึกษา         
ไม่ชัดเจน 
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 12. กระบวนการการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายระดับชาติ บางส่วนล่าช้า ไม่ครบถ้วน             
ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นข้อจํากัดในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการ               
จัดการศึกษาเอกชนกับภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยกลไกประชารัฐ  

 13. ความเหลื่อมล้าและช่องว่างระหว่างรายได้ของกลุ่มประชาชน มีผลต่อโอกาสเข้าถึง         
การบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพแตกต่างกัน 
  14. ปัญหาจากผลกระทบจากจากโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา(COVID-19) ในช่วงระยะสั้นและ
ระยะยาวมีผลต่อการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ 

 15. ผลกระทบโดยตรงจากโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา(COVID-19) ในส่วนของสถานศึกษาและ
ผู้เรียน เด็กย้ายกลับถิ่นฐานภูมิลําเนาเดิม มากขึ้น เด็กย้ายตามผู้ปกครองทําให้เด็กลดลง  ผู้ปกครองตกงาน    
ทําให้มีปัญหาในการจ่ายค่าเทอม  เช่น ไม่มีจ่าย ขอผ่อนชําระ ขอยกเว้นค่าเทอม ฯลฯ  

 16. เกิดผลกระทบจากโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา(COVID-19)  มีการเลิกจ้างครูสังกัดเอกชน                    
ส่งผลให้ครูขาดแคลนระยะยาว 

 17. ผลกระทบจากโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา(COVID-19)  ผู้ประกอบการมีความต้องการ
แรงงานน้อยมาก โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว 

 18. ผลกระทบจากโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา(COVID-19)  แรงงานหายไปจํานวนมาก          
ขาดแคลนกําลังคนด้านแรงงานระดับกลาง/สูง เน่ืองจากมีการโยกย้าย และโอกาสที่จะกลับมายาก 
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7. ประเด็นปญัหาและความต้องการเชิงพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อปัญหา และความต้องการการพัฒนาในระดับพื้นที่ภาคใต้ 
ฝั่งอันดามัน 
  การจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ถูกกําหนดให้ใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน หรือการจัดเวทีระดมความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการ 
จากประชาชนในพ้ืนที่ สําหรับการจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ดังน้ันจึงจัดให้มีการรวบรวมข้อมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห์จัดทําแผน ซึ่งเป็นการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารภาครัฐ และผู้นําองค์กรเอกชน โดยใช้เครื่องมือ 2 ชนิด ดังน้ี 
  1. ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อปัญหา ความต้องการ และการพัฒนาในระดับพ้ืนที่      ของ
ภาคประชาชน โดยการใช้แบบสอบถาม เป็นการสํารวจข้อมูล ความคิดเห็น ของประชาชนทั่วไป ทั้งที่
ปฏิบัติงานในภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาเร่งด่วนที่ ต้องการให้แก้ไข และ        
ความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาในพ้ืนที่   
  2. ผลการศึกษาความคิดเห็น มุมมองของผู้บริหาร ต่อสถานการณ์ ศักยภาพ และแนวทาง 
การพัฒนา โดยการใช้การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเครือข่ายภาคเอกชน 
ที่เก่ียวข้องกับ 3 ด้าน คือ ก) ด้านเศรษฐกิจ ข) ด้านสังคม ค) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ 
ทราบถึงความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ซึ่งครอบคลุมปัจจัยมิติต่าง ๆ ทั้ง 7’s McKinsey 
และ PESTEL Analysis รวมถึงแนวคิดเก่ียวกับทิศทางการพัฒนา และโครงการที่ควรดําเนินการในระยะสั้น 
กลาง และยาว 
  ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อปัญหา ความต้องการ และการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ของภาค
ประชาชนโดยการใช้แบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นจากประชากรในแต่ละพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง           
อันดามันมีรายละเอียดการดําเนินการทางวิชาการในภาคผนวก โดยผลของการศึกษาได้จากผู้ตอบ
แบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 727 ชุด โดยการนําเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ จะจัด
เรียงลําดับความสําคัญโดยรวมของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ไม่เกิน 10 อันดับ โดยจะแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนในแต่ละจังหวัดจํานวน 10 อันดับที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนา ก่อน แล้วตามด้วยค่าเฉลี่ย              
ในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดอันดามัน สําหรับข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา ได้จากการเรียบเรียง         
จากคําถามปลายเปิด และข้อเสนอแนะในแบบสอบถาม  
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ความจําเปน็เร่งด่วนต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในมุมมองของประชาชนจังหวัดภูเก็ต 
 

อันดับ ประเด็นปัญหา 
1 ความเหลื่อมล้าํทางสังคม ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน 
2 การขาดการสนับสนุนงบประมาณที่รวดเร็วและสอดคล้องกับพ้ืนที่ 
3 ปัญหาขยะและน้ําเสีย 
4 การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบโครงการของรัฐ 
5 ปัญหายาเสพติด 
6 ภาวะความเครียดและสุขภาพจิตของคนในสงัคม 
7 การทุจริตและความไม่โปร่งใสในการบริหารงานของรัฐ 
8 อุบัติเหตุการจราจร 
9 การขาดการบูรณาการและทาํงานร่วมกันของหน่วยราชการต่าง ๆ 
10 การบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่ป่า 

ประชาชนจังหวัดภูเก็ต มองว่าปัญหาที่กลุ่มจังหวัดอันดามันควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน เป็นเรื่องความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคม ความแตกต่างระหว่างฐานะทางเศรษฐกิจซึ่งมักเป็นปัญหาที่พบในเขตเมืองทั่วไปและการพัฒนา       
ในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับพ้ืนที่และความคล่องตัวในการบริหารจัดการตนเอง เพ่ือให้กลุ่มจังหวัด              
ฝั่งอันดามันยังคงความเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก โดยแยกเป็นประเด็นได้ดังต่อไปน้ี 
 ด้านปญัหาสังคม 
 1.ลดความเหลือ่มล้ําทางสังคม ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน 
 2.ขจัดปัญหายาเสพติด แก้ปัญหาวัยรุ่นที่มคีุณภาพชีวิตตํ่า 
 3.ให้คนที่เข้ามาทํางานจากต่างจังหวัดได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ 
 4.ยกระดับคุณภาพชีวิตของคน 
 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.ระบบการคมนาคม แก้ปัญหาการจอดรถในเมืองภูเก็ตในมีระบบระเบียบ พัฒนาระบบขนส่งมวลชน
ให้บริการครอบคลุม เพ่ือลดการใช้รถส่วนตัว แก้ปัญหารถติด โดยให้มีราคาที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว 
และทั่วถึงทุกคนเข้าถึงได้ เช่น ระบบรถไฟฟ้ารองรับนักท่องเที่ยว บริหารจัดการที่จอดรถในเมืองภูเก็ต 
ให้มีระบบระเบียบ ปัญหาพ้ืนถนนในการสัญจร 
 2. ระบบสาธารณูปโภค การปรับปรุงระบบปล่อยของเสียจากบ้านเรือนลงสู่แหล่งนํ้า แก้ปัญหา        
การขาดแคลนนํ้าประปาและความสะอาดของนํ้าอย่างย่ังยืน สายไฟที่ห้อยระโยงระยางข้างหน้า ซึ่งเป็น
อันตรายต่อประชาชน 
 ด้านเศรษฐกิจ 
 1.ยกระดับเป็นโมเดลต้นแบบเมืองท่องเที่ยวที่ดีในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะภูเก็ตซึ่งเป็นเกาะสามารถ 
ควบคุมเรื่องต่าง ๆ ได้ง่ายกว่าจังหวัดอ่ืน ๆ 
 2.ให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมให้มากที่สุด ในการรับรู้แผนพัฒนาและส่งเสริมไปด้วยกันเพ่ือ         
การบูรณาการประยุกต์กับเมืองต้นแบบหรือเมือง/ประเทศที่มีการพัฒนาแล้ว 
 3.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและอาชีพด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมโอกาส       
ในการทํางานให้มากขึ้น 
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 4.กําหนดแนวทางและขอบเขตในการลงทุนทั้ งคนไทยและต่างชาติให้ชัดเจนเพ่ือลดปัญหา            
การคอร์รัปช่ัน 
 5. แก้ปัญหาราคาสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวที่มีราคาสูงโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต เสนอให้มีการตรวจสอบ
ราคาสินค้าของร้านค้าต่าง ๆ 
 6. เพ่ิมพ้ืนที่ทํามาหากินให้กับประชาชนในพ้ืนที่ และมีการส่งเสริมอาชีพในชุมชนต่าง ๆ 
 7. แก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเน่ือง เช่น รถรับจ้าง 
 8. การประสานทุกองค์กร เทศบาล อบต อบจ จังหวัด ร่วมพัฒนา ส่งเสริม สร้างจังหวัดสู่ความเป็น
สากลไม่ทํางานซ้ําซ้อนกัน ต่างคนต่างทํา 
 
 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 1. การพัฒนายกระดับตลาดในท้องถิ่น เป็นตลาดคนเดิน และจัดการเรื่องความสะอาดภายในตลาดให้ดีขึ้น 
 2. การรณรงค์ห้ามใช้พ้ืนที่ทางเท้า วางของขาย ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้เทียบเท่าสากล 
ทางเท้าถือเป็นของสาธารณะไม่ควรใช้เป็นพ้ืนที่ส่วนตัว 
 3. การประสานงานให้ความรู้เรื่องโรคระบาดและการควบคุมโรคจากเจ้าหน้าที่ถึงประชาชน             
ให้มากกว่าน้ี 
 4. ปัญหาหนู แมลงสาบ เป็นปัญหาใหญ่ของตลาด ซึ่งเช่ือมโยงไปถึงเรื่องความสะอาดของตลาด 
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1. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษาจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องเท่าทัน และ

สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมในศตวรรษที่ 21 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงาน สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติ 

3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงาน สถานศึกษาจัดการศึกษาที่สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกพื้นที่ 
5. สนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
6. สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาระบบบริหาร โดยยึดหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการขับเคล่ือนประเทศไทย 4.0 
 
 
 

  

 1. หน่วยงานและสถานศึกษาจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องเท่าทันและสามารถอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมในศตวรรษที่ 21 
 2. หน่วยงานและสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 
 3. หน่วยงานและสถานศึกษาจัดการศึกษาที่สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
 4. หน่วยงานและสถานศึกษาสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
และทุกพื้นที่ 
 5. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
 6. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาระบบบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐานหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 

สว่นท่ี 4 
สาระสาํคญัของแผนพฒันาการศึกษาจงัหวดัภเูก็ต (พ.ศ.2566– 2570) 

พันธกิจ (Mission)

เป้าประสงค์ (Goals)

วิสัยทัศน์ (Vision)  
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ และการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต อย่างมีคุณภาพ 

บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง     
 3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ 

  1. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทุกช่วงวัย ทักษะอาชีพ ทักษะการใช้ชีวิต ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมศตวรรษท่ี 21 
  2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัยได้พัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่าง
ต่อเนื่องโดยบูรณาการการให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาระดับต่าง ๆ  และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  3. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้อง ด้านระเบียบ วินัย 
คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง และตามแนวคิดอัตลักษณ์คนภูเก็ต  “ต่งห่อ” 
  4. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เพ่ือให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และหรือบริบทของพ้ืนที่  
 

ท่ี ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่สอดคล้องตามหลักสูตร สมรรถนะ

และมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้นให้มีคุณลักษณะและทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมข้ึน

สพป. สพม. กศน. สช. 
อศจ. อปท. ศกศ. 

2. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออก 
ถึงความมีวินัยและมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน 

สพป. สพม. กศน. 
สช.อศจ. อปท.ศกศ. 

3. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

สพป. สพม. กศน. สช. 
อศจ. อปท. ศกศ. 

 
  

กลยุทธ์/ตัวช้ีวัด ตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 2 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง                                                                    
     กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และ
ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

2. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนําพระราชกระแสและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา และ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
   3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การปลูกฝังและเสริมสร้างวิธีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ 
สันติวิธีและต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 

  4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
    

ท่ี ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

ที่สะท้อนความรักและการธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติ  
และการยึดม่ันในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

สพป. สพม. กศน. สช. อศจ. 
อปท. ศกศ. 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม 
ที่สร้างภูมิคุ้มกันหรือป้องปรามการทุจริตคอรัปชั่นเพิ่มข้ึน 

สพป. สพม. กศน. สช.อศจ. 
อปท.ศกศ. 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพิ่มข้ึน 
 

สพป. สพม. กศน. สช. อศจ. 
อปท.ศกศ. 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

        กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีมีสมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะที่สําคัญ 

  2. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอย่างน้อย 3 ภาษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริม       
ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางของการศึกษาในระดับนานาชาติ 
  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ และวางรากฐานทักษะอาชีพและค่านิยม
การเรียนเพ่ือมีงานทําท่ีสอดคล้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 
  4. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิ จัย 
ทางการศึกษา 
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ท่ี ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
1. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการ

ของตลาดแรงงานทางด้านทักษะ ความรู้และเจตคติเพ่ิมข้ึน 
สพป. สพม. กศน. 
สช.อศจ. อปท.ศกศ. 

2. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในแต่ละระดับ 
 สูงข้ึน 

สพป. สพม. กศน. สช. 
อศจ. อปท. ศกศ. 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการที่มีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

สพม.  สช. อศจ.   

4. จํานวนโครงการ/งานวิจัย/นวัตกรรม นําไปใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

ศธจ. สพป. สพม. อศจ. 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 4  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

      กลยุทธ์ 
  1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา ในการผลิตและพัฒนากําลังคนตามศักยภาพตามความเช่ียวชาญ  
และความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษา 
   3. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการรองรับเทคโนโลยีในอนาคต 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา    สพป. สพม. กศน. สช. 

อศจ. อปท. ศกศ. 

2. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ลดลง/พาน้องกลับมาเรียนเพ่ิมข้ึน 

สพป. สพม. สช. อปท.  

3. มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัย 
สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 

สพป. สพม. กศน. สช. 
อศจ. อปท.ศกศ. 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5   การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

       กลยุทธ์ 

  1. สอดแทรกกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในสาระการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน  
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วน  

  3. ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  4. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีความย่ังยืน 

  
ท่ี ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
1. ร้อยละของจํานวนนักเรียน ในการเรียนการสอนและกิจกรรม

เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการนําแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ิมข้ึน 

สพป. สพม. กศน. สช. 
อศจ. อปท.ศกศ. 

2. จํานวนแหล่งเรียนรู้ท่ีได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรส่ิงแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

สพป. สพม. กศน. สช. 
อศจ. อปท.ศกศ. 

 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 

       กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ ใช้ในการบริหารราชการและให้บริการ

ประชาชน 
  2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้ประโยชน์เพ่ือการบริหารจัดการ และการพัฒนา          
ด้านการศึกษา  
   3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน 

  4. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 
  6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง มีระบบบริการ ที่มีคุณภาพ ทันสมัย 

และได้มาตรฐาน 
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ท่ี ตัวช้ีวัด หน่วยงาน 
1. มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัย 

สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 

ศธจ. สพป. สพม. กศน. 
สช. อศจ. อปท.  

2. มีระบบการสรรหาและแต่งต้ัง ตามหลักเกณฑ์ความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน  
 การบริหารการศึกษา และความสําเร็จในวิชาชีพ  

สพป. สพม. กศน. สช. 
อศจ. อปท.ศกศ. 

3. ภาคเอกชน ประชาชน ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมสนับสนุน
การศึกษา ตามระดับการศึกษามากข้ึน 

สพป. สพม. กศน. สช. 
อศจ. อปท.ศกศ. 

4. จํานวนสถานศึกษาที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ิมข้ึน สพป. สพม. กศน. สช. 
อศจ. อปท.ศกศ. 
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โครงการสําคัญภายใต้ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570) 

 

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

1. โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและ 
ธรรมาภิบาลในหน่วยงานการศึกษา 

1,471,145 
 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

2. โครงการเปิดโลกสัมมาชีพ “คนต่งห่อ” จังหวัดภูเก็ต 1,017,600 
 

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

3. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและงานวิจัย 
สู่ไทยแลนด์ 4.0 

500,000 วิทยาลัยเทคนิคถลาง 

4. โครงการ Multiple Intelligences Child Win เยาวชนพหุปัญญา
นําพาสู่การสร้างและพัฒนาประเทศ 

422,490 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

5.โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

94,730 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

6.โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือ 
การจัดทํารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

273,050 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

7.โครงการ Innovation For Thai Education(IFTE) นวัตกรรม
การศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาไทย 

395,570 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

8.โครงการศูนย์การขับเคล่ือนการบูรณาการ ศึกษาในยุคดิจิทัล Central 
provincial education LIVE Studio for Online learning Platform 

3,339,900 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

9.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเฉพาะด้าน เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
เส้นทางสายอาชีพความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ 

112,810 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

10.โครงการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันของเด็กและเยาวชน
เพ่ือเตรียมความพร้อมเป็นYoung Start up 

3,148,590 
 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

11.โครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม
สัมมาชีพตามแนวทาง Design Thinking 

1,129,800 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

12.โครงการนักเรียนไทย 4.0 ส่ือสารภาษาอังกฤษ สู่การสร้างงานและ
อาชีพท่ียั่งยืน (Lab Education : โรงเรียนทดลองการสอนภาษาอังกฤษ
ท่ีมีมาตรฐานระดับนานาชาติ) 

2,236,770 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
 

13.โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 1 ยุค New Normal 

505,500 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

14.โครงการการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สมรรถนะผู้เรียน 441,700 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

15. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย 
แบบบูรณาการ 

539,810 
 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 
เมืองป่าตอง 2   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

16.โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานทางวิทย์
คณิต อังกฤษและเทคโนโลยี  (S.M.E.I) 

13,800,000   
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลเมืองป่าตอง ๒ 

17.โครงการการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิด
สร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓ ปี โดยใช้กิจกรรมดนตรี
นันทนาการ (Musical Creative Thinking) 

7,450,000   
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลเมืองป่าตอง  ๒ 

 
18.โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาก่อนวัยเรียน  250,000 

 
โรงเรียนอนุบาล 
เทศบาลเมืองป่าตอง 1  

19. โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเด็ก 
ให้ปลอดภัยจากโรค 

50,000 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
ป่าตอง 1 

20. โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ ส่งเสริมพัฒนา 
ทักษะสมอง EF 

37,880 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต 

21. ทักษะการศึกษาต่อสู่อาชีพในศตวรรษท่ี ๒๑ 730,000 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต 

22. โครงการสร้างเยาวชน  "คนต่งห่อ" เมืองภูเก็ตเฉลิมพระเกียรติ 
ในหลวงรัชกาลท่ี 10 

6,242,650 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต 

23. โครงการดนตรีสร้างสรรค์ศิลปินอาชีพสู่สังคม 540,000 ปส.กช. นอกระบบ 
24. โครงการ “เสริมคุณธรรม  สร้างสังคม” 270,000 โรงเรียนอิสลามพัฒนา 
25. โครงการห้องเรียน E-Learning 360,000 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุน

วิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 
 

 

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

26. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งบุคลากรทางการลูกเสือ 343,300 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง
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โครงการ งบประมาณ
(บาท) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

27. โครงการศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมการบิน
นานาชาติ จังหวัดภูเก็ต 

32,152,000 วิทยาลัยเทคนิคถลาง 
 

28. โครงการศูนย์กลางการจัดการศึกษางานซ่อมบํารุงเรือยอร์ช 4,490,600 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

29. โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต กระบี่ เข้าสู่
ยุค Thailand 4.0 

13,500,000 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

30. โครงการสอนมวยไทยกระจายรายได้สู่สังคม 
 

250,000 ร.รมวยไทยคอนเทนเดอร์/ศึกษาธิการ
จังหวัดภูเก็ต   

31. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาสู่ Phuket Smart City 
 

1,132,700 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด/โรงเรียน
ภาษาราฟเฟิลส์ ไทยแลนด์ เอคซะเลนซ์ 

32. โครงการวิชาชีพ/ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ ภาษาไทย 
เพ่ือการสื่อสารเทคโนโลยี 

350,000 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต/ 
โรงเรียนสอนภาษา 
กะทู้ภูเก็ต  

33. โครงการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยทางทะเล 258,300 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 

34. โครงการศูนย์กลางการจัดการศึกษาช่างอากาศยานนานาชาติ
จังหวัดภูเก็ต 

28,000,000 วิทยาลัยเทคนิคถลาง 

35. โครงการพัฒนาสินค้า OTOP สู่ตลาดออนไลน์ 117,200  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 

36. โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
สู่ความเป็นเลิศ 

9,327,000 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
 

 

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

37. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ 
และเด็กด้อยโอกาส 

5,000,000   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจํา 
จังหวัดภูเก็ต 

38. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดภูเก็ต
ทุกกลุ่มทุกช่วงวัย 

3,700,000 สํานักงาน กศน. 
จังหวัดภูเก็ต  

39. โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 1,750,600 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 

40. โครงการการสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาเช่ือมโยงขั้นพ้ืนฐาน 
กับอาชีวศึกษา 

161,000 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน



 

 



  

 
 
 

นโยบายรัฐบาล 
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 

 

แผนผังความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ ของประเทศสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดภูเกต็ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2561-2580) 1. ความมั่นคง 

2. การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

4. การสร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสังคม 

5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

 
 

แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

1. ประเด็นความมั่นคง (แผนย่อยที่ 3.1) 
การรักษาความสงบภายในประเทศ  
(แผนย่อยที ่3.2) การปอ้งกันและแก้ไขปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
2. ประเด็นการตา่งประเทศ (แผนย่อยที่ 3.2  
ความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมอื 
เพื่อการพัฒนาระหวา่งประเทศ 

6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉรยิะ (แผนย่อยที ่
3.1) การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ (แผนย่อยที่ 3.1)  
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก/ 
ชายแดน/การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ (แผนยอ่ยที ่3.2) การพัฒนาพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (แผนยอ่ยที่ 3.3) 
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน   

10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (แผนย่อยที่ 3.1) 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (แผนย่อยที่ 3.2) การ
พัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงการต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย  (แผนย่อย
ที่ 3.3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (แผนย่อยที่ 3.4) 
การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน  
(แผนย่อยที ่3.5) การส่งเสริมศักยภาพผูสู้งอายุ 
12. การพัฒนาการเรียนรู้ (แผนย่อยที่ 3.1) การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21 (แผนย่อยที่ 3.2) แผนย่อยการตระหนักถึง 
พหุปญัญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะ 
ท่ีด ีแผนย่อยที่ 3.1) การสร้าง ความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการ
ป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (แผนย่อยที่ 3.4) การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 

17. ความเสมอภาคและหลักประกันทาง
สังคม (แผนยอ่ยที ่3.1) การคุ้มครองทาง
สังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

18. การเติบโตอยา่งยัง่ยืน (แผนย่อยที ่3.5)  
การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคต
ประเทศ 
 

20. การบริการประชาชนและประสิทธภิาพ
ภาครัฐ (แผนย่อยที ่3.1) การพัฒนาบรกิาร
ประชาชน (แผนย่อยที่ 3.2) การบริหาร
จัดการการเงินการคลัง (แผนย่อยที ่3.4)  
การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ  (แผน
ย่อยที ่3.5) การสร้างและพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ  
21. การต่อตา้นการทุจรติและประพฤติมชิอบ  
(แผนยอ่ยที ่3.1) การปอ้งกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ   
22. กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 
(แผนย่อยที ่3.1) การพัฒนากฎหมาย  

ระดับ 1 

ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

 

12. ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง  
มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย ์
การพัฒนาแห่งอนาคต 
 

8. ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉรยิะทีน่่าอยู่ 
ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

ระดับ 2 

12. ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง  
มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทยก์าร
พัฒนาแห่งอนาคต 

9. ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและ
คนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม
ที่เพียงพอ เหมาะสม 

11. ไทยสามารถลดความเสีย่งและ
ผลกระทบจากภยัธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

13. ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย  
มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน 

 
แผนปฏิรูปประเทศ 

(ฉบับปรับปรุง)  
 

12. ด้านการศึกษา (1) สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย (2) การพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  
(3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

5. ด้านเศรษฐกิจ (5) ศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
 
 

 
 

12. ด้านการศึกษา (2) จัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะ (3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

12. ด้านการศึกษา (1) สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย (2) การพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  
(3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 

 

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(2) บริหารจัดการชายฝั่งทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด 
(บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ) 
   

2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (1) ภาครัฐดิจิทัล  
(2) โครงสร้างองค์กรและระบบงานภาครัฐ (3) บริหาร
ทรัพยากรบุคคลระบบเปิด (4) ความเข้มแข็งระดับพื้นที่
แบบมีส่วนร่วม (5) จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโปร่งใส 
3. ด้านกฎหมาย (1) ปรับปรุงกฎหมายที่กระทบชีวิต
ประชาชน (3) เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 
11.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (4) ระบบราชการโปร่งใส (5) มาตรการ
ป้องกันทุจริตเชิงนโยบาย 
 

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 
ของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
 

 
 
 

 
 
 

5.  การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน 
ของไทย 
 
 
 
 

 
 
 

3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย 

 
 
 
 

 
 
 

9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 

 
 
 
 

 
 
 

10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อการสร้างการเติบโตท่ียั่งยืน 

 
 
 
 

 
 
 

11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และกระบวนการยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

(2566-2570) 
 

1. การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ 

(สอดคล้อง ยุทธ์ สป.ที่ 3) 
 
 

2. การพฒันาการศกึษาเพือ่ความมั่นคง 
(สอดคล้อง ยุทธ์  สป ท่ี 1) 

 

3. การสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
 (สอดคล้อง ยุทธ ์สป.ท่ี 2) 

 

4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

 (สอดคล้อง ยุทธ ์สป.ท่ี 4) 
 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทางการศกึษา 

(สอดคล้อง ยุทธ์ สป.ท่ี 5) 
 

 
นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

(พ.ศ. 2562 -2565) 
 

1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข 
2. สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
3. ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 
5. สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
8. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุม้กันความมั่นคงภายใน 
10. เสรมิสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

5. การจัดการศกึษาเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(สอดคล้อง ยุทธ์ สป.ท่ี 1,5) 
 
 
 
 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
แผนพัฒนาการศึกษา 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน  
(พ.ศ. 2566 -2570) 

 

ระดับ 3 1.การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

 

2.การพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพผู้เรียน 
ทุกชว่งวัยให้สอดคลอ้งกับทิศทางการพฒันาพื้นที่

และประเทศ 

 

4.การผลิต พัฒนางานวจิัย และนวัตกรรม 
เพื่อเพิม่ความเป็นเลิศและความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
 

3.การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชวีิต 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

5.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ทางการศึกษา 
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124 



1. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน 
สถานศึกษาจัดการเรียนรู้และ

พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องเท่าทัน
และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม 

ในศตวรรษที่ 21 
 

1. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 

   

 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

  

 

1. หน่วยงานและสถานศึกษาจัดการ
เรียนรูแ้ละพฒันาผูเ้รียนให้สอดคล้อง 
เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมกนัในสังคม

ในศตวรรษที่21 
 

2. หน่วยงานและสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาเพื่อสรา้ง 

ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต ิ
 

5. สถานศึกษามกีารจัด
การศึกษา เพื่อเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ และการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต อย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
” 
 
 

เป้าประสงค ์
รายประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 

4. หน่วยงานและสถานศึกษา
สร้างโอกาสและความเสมอภาค

ทางการศึกษาครอบคลุม 
ทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกพื้นที่ 

 

1. 1.สถานศึกษา จัดกิจกรรมที่สอดคล้อง 
2. ตามหลักสูตร สมรรถนะ และ มุ่งพัฒนาผู้เรียน                    

ทุกระดับชั้นให้มีคุณลักษณะและทักษะ 
3. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมขึ้น 
4. 2.ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา 
5. มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัยและ 
6. มีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น 
7. 3.ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา  
8. ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และ 
9. สามารถปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

 

1.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและ
การธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ      
การยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
เป็นประมุข 
2.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนการสอน/กิจกรรมที่สร้างภูมิคุ้มกัน
หรือป้องปรามการทุจริตคอรัปชั่นเพิ่มข้ึน 
3.ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติด        
เพิ่มข้ึน 

 

1.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามี
สมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ทางด้านทักษะ ความรู้ 
และเจตคติเพ่ิมขึ้น 
2.ระดับความสามารถด้านการใช้ 
ภาษาอังกฤษในแต่ละระดับสูงขึ้น 
3.ร้อยละของผู้เรียนในระบบทวิภาคี/ 
สหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มี
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
4.จ านวนโครงการ/งานวิจัย/นวัตกรรม 
น าไปใช้ประโยชน์พัฒนาเพ่ิมขึ้น 

1.ร้อยละของจ านวนนักเรียนในการ
เรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและการน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติเพิ่มข้ึน 
2.จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา
ให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมในเรื่องการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
เพิ่มข้ึน 

3. หน่วยงานและสถานศึกษา 
จัดการศึกษาที่สามารถแข่งขันได้ 

ในระดับนานาชาต ิ
 

6 หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนา
ระบบบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการสร้างภาคเีครอืข่าย
เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 

 

1.ผู้เรียนทุกคนได้รับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา    
2.อัตราการออกกลางคัน 
ของผู้เรียนระดับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานลดลง/พาน้องกลับมา
เรียนเพิ่มข้ึน 
3.มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย 
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 

แผนผังความเชื่อมโยงสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดภูเกต็ พ.ศ. 2566-2570  

พันธกิจ 

1.มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาที่ทันสมัยสนองตอบความต้องการ 
ของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและ 
มีประสิทธิภาพ 
2.มีระบบการสรรหาและแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์
ความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนการสอนการบริหารการศึกษาและ
ความส าเร็จในวิชาชีพ  
3.ภาคเอกชน ประชาชน ภาคีเครือข่าย  
มีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาตามระดับ
การศึกษามากข้ึน  
4.จ านวนสถานศึกษาที่บริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มข้ึน 

ตัวชี้วัด 

1. สร้างเสริม พัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
ทุกช่วงวัย ทักษะอาชีพ/ทักษะการใช้ชีวิต
ทักษะการใช้เทคโนโลยีให้สามารถ 
อยู่ร่วมกันในสังคมศตวรรษที่ 21  
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษา คนทุกช่วงวัย 
ได้พัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง 
อย่างต่อเนื่องโดยการบูรณาการ 
การให้บริการการศึกษา 
3. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้อง 
ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม  
จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง และ  
ตามแนวคิดอัตลักษณ์คนภูเก็ต  “ต่งห่อ” 
4. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู อาจารย์  
และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล  และหรือบริบทของพื้นที่ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความม่ันคงสถาบันหลักของชาติ 
/กิจกรรมส่งเสริมความรักและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
2. ส่งเสริม สนับสนุน น้อมน าพระราช-
ปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษา 
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การปลูกฝัง 
และเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  
ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี 
และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อป้องกัน
และแก้ไขภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

  1. ส่งเสริมสนบัสนนุการผลิตและ 
พัฒนาก าลังคนที่มีสมรรถนะ ทกัษะ 
และคณุลักษณะที่ส าคญั  

  2. ส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ด้านภาษา
อย่างน้อย 3 ภาษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้และสง่เสริมให้ จ.ภูเก็ต  

   เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษา 
    ในระดับนานาชาติ 
  3. พัฒนาผู้เรียนให้มคีวามรู้และทักษะ

พ้ืนฐานด้านอาชีพ และคา่นิยมการ
เรียน  เพ่ือมีงานท าทีส่อดคล้องกบั
ธุรกิจการท่องเทีย่วใน จ.ภูเก็ต 

  4. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการ
บริหารและจัดการศกึษา และพัฒนา
บุคลากรวิจัยทางการศึกษา 

กลยุทธ์ภายใต้
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

  1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาส
และความเสมอภาคในการ
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

  2. ส่งเสริมสนับสนุน ผลิตและ
พัฒนาก าลังคนตามศักยภาพ 
ความเชี่ยวชาญ ความเป็นเลิศ 
ของแต่ละสถานศึกษา 

  3. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้มี
ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการรองรับเทคโนโลยี 

   ในอนาคต 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียน 
   ให้มีทักษะอาชีพและ 
   การเรียนรู้การเป็น

ผู้ประกอบการ 

  1. สอดแทรกกิจกรรมส่งเสริมความรู้ 
สร้างความตระหนักอนุรักษ์ฟื้นฟู 
คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในสาระการเรียนรู้ 

  2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

  3. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

  4. พัฒนาบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
รักษาสมดุลระบบนิเวศ และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

   ที่มีความยั่งยืน 

1. ส่งเสริมพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและให้บริการ
ประชาชน 
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร
จัดการ และการพัฒนาด้านการศึกษา  
3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  เพ่ือยกระดับสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากทุก 
ภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มี
สมรรถนะสูง มีระบบบริการ ที่มีคุณภาพ ทันสมัย 
และได้มาตรฐาน 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้
หน่วยงาน สถานศึกษาจัดการ

ศึกษาที่สามารถแข่งขันได้ 
ในระดับนานาชาต ิ

  

4. สร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางการศึกษา
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

และทุกพื้นที ่
 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงาน 
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา 
เพื่อสร้างความมั่นคงของสถาบัน 

หลักของชาต ิ
 

5. สนับสนุนส่งเสริม
สถานศึกษาจัดการศึกษา 

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 

 

6. สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาระบบ
บริหาร โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 

บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างภาคี
เครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ

ไทย 4.0 
 ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ 

5. การจัดการศึกษา 
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวติ 
ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

 

3. การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

 

4. การสร้างโอกาส 
และความเสมอภาค 

ทางการศึกษา 
 

 

2. การพัฒนาการศึกษา 
เพื่อความมั่นคง 

 

6. การปรบัสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ 

ทางการศึกษา 
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126 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.(2566-2570) 

สรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570) 
  

ประเด็นยุทธศาสตร ์ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณปงีบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 (บาท) 
2566 2567 2568 2569 2570 2566-2570 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1   
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

25 45,359,990 47,627,990 50,009,389 52,509,858 55,135,351 250,642,578 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

1 343,300 360,465 378,488 397,413 417,283 1,896,949 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

10 89,577,800 94,056,690 98,759,525 103,697,501 108,882,376 494,973,891 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางการศึกษา  

6 
14,158,160 14,866,068 15,609,371 16,389,840 17,209,332 78,232,771 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3 
2,994,800 3,144,540 3,301,767 3,466,855 3,640,198 16,548,160 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทางการศึกษา 

4 
10,854,360 11,397,078 11,966,932 12,565,278 13,193,542 59,977,191 

รวม 49 163,288,410 171,452,831 180,025,472 189,026,746 198,478,083 902,271,541 
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ประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์          
โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน

 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 
ชาติ 20 ปี ศธ.

1. โครงการเสริมสร้างวินัย 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมมีความรู้ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ ร้อยละ 80 คดีศาลปกครอง 1.4711 1.5447 1.6219 1.7030 1.7881 8.1288 สํานักงาน 3 2

คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษา การผิดวินัยของข้าราชการลดลง ศึกษาธิการ

ธรรมาภิบาลในหน่วยงานการศึกษา ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มีความเข้มแข็ง มีวินัย มีความรู้ จังหวัดภูเก็ต

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

กิจกรรมหลัก ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 อบรมความรู้ในเรื่องวินัย และ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ กลุ่มเป้าหมาย

การดําเนินการทางวินัย และแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 

2.อบรมเชิงปฏิบัติการในการเข้าใจ 3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ ผู้บริหารการศึกษา 

จุดมุ่งหมายแห่งชีวิตเพื่อสร้าง หลักธรรมาภิบาลให้กับสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา      

ความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ. 4. เพื่อเสริมสร้างวินัย ความเข้มแข็ง ตามมาตรา 38ค(1)(2)

3 การเข้าค่ายปฏิบัติการกลไกสร้าง ในการปฏิบัติราชการให้กับ

ความเข้มแข็งการปฏิบัติงานและ ข้าราชการครูและบุคลากร

การทดสอบสมรรถนะทางจิตและ ทางการศึกษา 

การกระทําทางวินัย 5.เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้ง

ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อันที่จะ

นําไปสู่การฟ้องร้องในคดีปกครอง

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต

ความสอดคล้องปีงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท)
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ประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์        

โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน
 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 

 ชาติ 20 ปี ศธ.
2. โครงการเปิดโลกสัมมาชีพ 1.เพื่อแนะแนวการเรียนต่อ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 1. มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรม 1.0176 1.0685 1.1219 1.1780 1.2369 5.6229 สํานักงานอาชีวศึกษา 3 2

“คนต่งห่อ” จังหวัดภูเก็ต สายอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา 1.ร้อยละของ นักเรียน นักศึกษา   อาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ จังหวัดภูเก็ต

2.เพื่อให้เยาวชนและผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ และ  2.นักเรียน นักศึกษา ระดับ

กิจกรรมหลัก มีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาต่อ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ     มัธยมศึกษา ระดับปวช. ปวส. 

1.มหกรรมเปิดโลกสัมมาชีพ และประกอบอาชีพ ต่อการจัดงานเปิดโลกสัมมาชีพ ปริญญาตรี  ในจังหวัดภูเก็ต 

“คนต่งห่อ”จังหวัดภูเก็ต 3. ได้ทราบถึงความสนใจ “คนต่งห่อ” ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน

และความถนัดของตนเอง 2.ร้อยละของ นักเรียน นักศึกษา ไม่น้อยกว่า 1,500 คน

เป็นแนวทางในการเลือก ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป 3.นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง 

การศึกษาต่ออย่างถูกต้อง ผู้สูงอายุ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ

เหมาะสม 3.พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีทัศนคติที่ดี มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ 

ต่อการเรียนสายอาชีพในทิศทางที่ดีขึ้น และสามารถเพิ่มปริมาณผู้เรียน

และนักเรียน นักศึกษา สนใจเข้าศึกษา สายอาชีพได้มากขึ้น

ต่อด้านอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง

ครูแนะแนว

ความสอดคล้อง

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต

ปีงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์          
โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน

 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 
ชาติ 20 ปี ศธ.

3. โครงการส่งเสริมการสร้าง 1.เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 1.ครูมีนวัตกรรม และงานวิจัย 0.5000 0.5250 0.5513 0.5788 0.6078 2.7628 วิทยาลัย 3 3

นวัตกรรมและงานวิจัย การพัฒนากําลังคนให้เป็นผู้มีทักษะ 1.ครู มีนวัตกรรมและงานวิจัย  ที่นํามาพัฒนาการจัดการเรียน เทคนิคถลาง

สู่'ไทยแลนด์ 4.0 หลากหลาย (Multi- skilled) ที่นํามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การสอน 1 ชั้นเรียน ต่อ 1 คน

ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 1 ชั้นเรียน ต่อ 1 คน 2.นักเรียนมีนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์

กิจกรรมหลัก ประยุกต์สื่อการเรียนการสอน 2.นักเรียนมีนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถแก้ปัญหาชุมชนได้

1.ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและ ที่ทันสมัยให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา ที่สามารถแก้ปัญหาชุมชนได้ 2.มีนวัตกรรมและงานวิจัยที่พัฒนา

งานวิจัยสู่ไทยแลนด์ 4.0 2.เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะ 3.มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การจัดการเรียนการสอน และ

2.พัฒนาวิทยาลัยเทคนิคถลาง ด้านใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม การสอน ร่วมกับชุมชน มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น นวัตกรรที่แก้ปัญหากับชุมชน

ให้พร้อมก้าวสู่ Thailand 4.0 ให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา

3.จัดฝึกอบรมด้านการใช้ 3.เพื่อพัฒนาให้ครูสามารถวางแผน กลุ่มเป้าหมาย

เทคโนโลยีนวัตกรรมและงานวิจัย การจัดการ และกําหนดกิจกรรม ครู นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดภูเก็ต

การเรียนการสอน สําหรับนักเรียน 

นักศึกษาได้อย่างเหมาะสม

4.เพื่อสร้างครูที่มีความรู้ และ

ความเชี่ยวชาญในด้านการใช้

เทคโนโลยี นวัตกรรมและงานวิจัย 

เพื่อช่วยกันพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคถลาง

ให้พร้อมเข้าสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

ความสอดคล้อง

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต

ปีงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท)
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โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน
 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 

ชาติ 20 ปี ศธ.
4.โครงการ Multiple Intelligences เพื่อส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 1.ร้อยละ 100 ของจังหวัดมีเครือข่าย 0.4225 0.4436 0.4658 0.4891 0.5136 2.3346 สํานักงาน 3 2

 Child Winเยาวชนพหุปัญญานําพา ตามพหุปัญญาของผู้เรียน 1.มีเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพ และมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพ ศึกษาธิการ

สู่การสร้างและพัฒนาประเทศ ทุกช่วงวัย ตามพหุปัญญาของผู้เรียน ตามพหุปัญญาของผู้เรียน ที่ส่งเสริม จังหวัดภูเก็ต

 (เครือข่ายวิจัย ทุน องค์ความรู้ สนับสนุน เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความสามารถ

กิจกรรมหลัก การพัฒนาฯ) ระดับจังหวัด และความถนัดให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น  

1.จัดทําระบบฐานข้อมูลด้านพหุปัญญา อย่างน้อย 2 เครือข่าย 2.ร้อยละ 100 ของจังหวัดมีโรงเรียน

2.จัดทําแนวทางการพัฒนาตามพหุปัญญา 2. มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพ ต้นแบบการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา
ของผู้เรียนและเส้นทางอาชีพ ตามพหุปัญญาของผู้เรียน ของผู้เรียน 

3.เปิดเวทีแสดงความสามารถ ระดับจังหวัด อย่างน้อย 2 ด้าน 3.มีเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพ
3. มีโรงเรียนนําร่องการพัฒนา ตามพหุปัญญาของผู้เรียน (เครือข่ายวิจัย 

ศักยภาพตามพหุปัญญาของผู้เรียน ทุน องค์ความรู้การพัฒนาฯ) ระดับจังหวัด 

ระดับจังหวัด อย่างน้อย 10 แห่ง อย่างน้อย 2 เครือข่าย
4.มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา

กลุ่มเป้าหมาย ของผู้เรียน ระดับจังหวัด อย่างน้อย 2 ด้าน

สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ต 5.มีโรงเรียนนําร่องการพัฒนาศักยภาพ

ตามพหุปัญญาของผู้เรียน ระดับจังหวัด 

อย่างน้อย 10 แห่ง

ความสอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต

ปีงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท)
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โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน
 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 

ชาติ 20 ปี ศธ.
5.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการ 1.เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 1. ร้อยละของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ได้รับ 0.0947 0.0994 0.1044 0.1096 0.1151 0.5233 สํานักงาน 3 3
จัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ การจัดการศึกษาปฐมวัย 1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ทุกคน การพัฒนาให้มีพัฒนาการรอบด้านสมวัย ศึกษาธิการ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับพื้นที่ ได้รับการพัฒนาให้มีพัฒนาการรอบด้าน ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดภูเก็ต
ประจําปีงบประมาณ สมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนา แห่งชาติ (ร้อยละ90)

กิจกรรมหลัก พ.ศ.2566 เด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2. ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มี
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 2. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ทุกคน 2. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ผลการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนา
ในระดับพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ ได้รับการพัฒนาการรอบด้าน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการ เด็กปฐมวัยแห่งชาติในระดับดีมาก
 พ.ศ. 2567 จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

กลุ่มเป้าหมาย
เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ทุกคน 

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ความสอดคล้องปีงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท)



 

  132 
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โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน
 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 

ชาติ 20 ปี ศธ.

6.โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อ จัดทํารูปแบบและการพัฒนา เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ จํานวนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา 0.2731 0.2868 0.3011 0.3161 0.3320 1.5090 สํานักงาน 3 1
การจัดทํารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรเชื่อมโยง มีจํานวนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ศึกษาธิการ
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม จังหวัดภูเก็ต
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา อย่างน้อย 1 หลักสูตร  (อย่างน้อย 1 หลักสูตร)

กิจกรรมหลัก
จัดทํารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย
สถานศึกษาสังกัด สพฐ./อาชีวศึกษา
อุดมศึกษา

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ความสอดคล้องปีงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท)
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โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน
 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 

ชาติ 20 ปี ศธ.
7.โครงการ Innovation For 1.เพื่อยกระดับคุณภาพ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ ร้อยละ 100 จังหวัดจะต้องมีรูปแบบ/ 0.3956 0.4154 0.4361 0.4580 0.4809 2.1859 สํานักงาน 3 3
Thai Education (IFTE) และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา แนวทางการพัฒนานักเรียน หรือแนวทาง ศึกษาธิการ
นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนา 2.เพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ ผู้เรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด   การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ จังหวัดภูเก็ต
การศึกษาไทย การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา

ในพื้นที่  ไปใช้ในการพัฒนาได้จริงในระดับพื้นที่ 
กิจกรรมหลัก รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ 
1.ประชุมการยกระดับคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ต
2.ประชุมการพัฒนานวัตกรรม
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ 
และการนิเทศการศึกษา

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ความสอดคล้องปีงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท)
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โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน
 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 

ชาติ 20 ปี ศธ.

8. โครงการศูนย์การขับเคลื่อน 1. เพื่อจัดตั้งศูนย์การขับเคลื่อน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ ศธจ. มีศูนย์การขับเคลื่อนการบูรณาการ 0.3956 0.4154 0.4361 0.4580 0.4809 2.1859 สํานักงาน 3 5
การบูรณาการ ศึกษาในยุคดิจิทัล การบูรณาการการศึกษาในยุคดิจิทัล จังหวัดภูเก็ตมีศูนย์การขับเคลื่อน การศึกษาในยุคดิจิทัล Central provincial ศึกษาธิการ
Central provincial education ของจังหวัดภูเก็ต การบูรณาการการศึกษาในยุคดิจิทัล education LIVE Studio for Online จังหวัดภูเก็ต
LIVE Studio for Online 2. สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ต learning Platform
 learning Platform มีการบูรณาการร่วมกันเพื่อเกิดเครือข่าย 1 ศูนย์

การเรียนรู้
กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย
1. จัดตั้งศูนย์การขับเคลื่อน สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ต
การบูรณาการการศึกษาในยุคดิจิทัล
ของจังหวัดภูเก็ต

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ความสอดคล้องปีงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท)
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โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน
 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 

ชาติ 20 ปี ศธ.

9.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเฉพาะด้าน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 1. จํานวนแผนพัฒนาผู้เรียนด้านดนตรี 0.1128 0.1184 0.1244 0.1306 0.1371 0.6233 สํานักงาน 3 1
เฉพาะด้าน เพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทาง ผู้เรียน อายุ 6-18 ปี ทุกสังกัด กีฬา และสิ่งประดิษฐ์ ( 3 แผน) ศึกษาธิการ
สู่เส้นทางสายอาชีพความสอดคล้อง สายอาชีพ ผู้บริหาร ครู และ  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 2. จํานวนหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนา จังหวัดภูเก็ต
กับแผนระดับต่างๆ ทุกภาคส่วน ผู้บริหารการศึกษา ศธจ. ผู้เรียนด้านดนตรี กีฬา และสิ่งประดิษฐ์

 (3 หลักสูตร)
กิจกรรมหลัก 3. ร้อยละ 81 ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ
1. จัดทําแผนพัฒนาผู้เรียนด้านดนตรี กลุ่มเป้าหมาย ผ่านการฝึกตามหลักสูตรและได้รับ
กีฬา และสิ่งประดิษฐ์ ( 3 แผน) ผู้เรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด การขึ้นทะเบียน 
2. จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนา ในจังหวัดภูเก็ต
ผู้เรียนด้านดนตรี กีฬา และสิ่งประดิษฐ์
 (3 หลักสูตร)
3. จัดอบรมผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ตามหลักสูตรและได้รับการขึ้นทะเบียน 

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ความสอดคล้องปีงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท)
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โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน
 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 

ชาติ 20 ปี ศธ.
10.โครงการเพิ่มขีดความสามารถ 1.เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเป็น เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 1.ร้อยละ 50 ของผู้เข้ารับการอบรม 3.1486 3.3060 3.4713 3.6449 3.8271 17.3980 สํานักงาน 3 3

ด้านการแข่งขันของเด็ก ผู้ประกอบการYoung Start up 1.ผู้เรียน,นักศึกษา ,เยาวชนในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ ศึกษาธิการ

และเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อม ให้แก่ผู้เรียนโดยประยุกต์ใช้ สังกัด สพฐ. กศน., สถาบันอาชีวศึกษา ,  Young Start up จังหวัดภูเก็ต

เป็น Young Start up องค์ความรู้ในการบริหารธุรกิจ สถาบันอุดมศึกษา  ได้รับการพัฒนาทักษะ 2.ร้อยละ 50 ของผู้เข้ารับการอบรม

กับเทคโนโลยีสารสนเทศ การเป็นผู้ประกอบการ Young Start up มีอาชีพเป็นผู้ประกอบการ Young 

กิจกรรมหลัก 2.เพื่อฝึกปฏิบัติในการสร้างแนวความคิด 2.สามารถสร้างรายได้และเป็นผู้ประกอบการ Start up และสามารถสร้างรายได้
1.ค้นหา Young Start up การเป็นเจ้าของธุรกิจให้เกิดขึ้นต่อ ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ และเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
2.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เยาวชน สร้างรายได้และเป็นผู้ประกอบ เชิงสร้างสรรค์

ผู้ประกอบการใหม่ (Young Start up) การธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมาย 3.ร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมาย 

3.สุดยอด Young Start up 3. เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพ นักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาสังกัด สพฐ., Young Start up สามารถเป็นต้นแบบ

ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กศน.,ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด , ธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไก

ในระดับจังหวัด สถาบันอาชีวศึกษา, สถาบันอุดมศึกษา , ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด

สํานักงานส่งเสริมการปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจังหวัด, 

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

จังหวัดละ 150 คน 

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ความสอดคล้องปีงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท)
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โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน
 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 

ชาติ 20 ปี ศธ.

11. โครงการพัฒนาทักษะ 1.พัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ ร้อยละ80 ของครูผู้สอนที่เข้ารับ 1.1298 1.1863 1.2456 1.3079 1.3733 6.2429 สํานักงาน 3 3

การคิดวิเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการ Design Thinking 1.พัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ การฝึกอบรมสามารถจัดกิจกรรม ศึกษาธิการ

ด้านวัตกรรมสัมมาชีพ ให้กับครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระบวนการ Design Thinking ให้กับครูผู้สอน การเรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์ จังหวัดภูเก็ต

ตามแนวทาง Design Thinking และอาชีวศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา เชิงออกแบบ Design Thinking 

2. สร้างองค์ความรู้และฝึกทักษะ ในสถานศึกษานําร่อง จํานวน 600 คน ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

กิจกรรมหลัก กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงออกแบบ 2. สร้างองค์ความรู้และฝึกทักษะกระบวนการ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  Design Thinking คิดวิเคราะห์เชิงออกแบบ Design Thinking 

เพื่อสร้างสรรด้านวัตกรรมสัมมาชีพ ให้กับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามแนวทาง Design Thinking และอาชีวะศึกษาในสถานศึกษานําร่อง 

จํานวน 2,500 คน 

กลุ่มเป้าหมาย

1.ครูผู้สอนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และอาชีวะ

2.ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และอาชีวะศึกษา

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ความสอดคล้องปีงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท)
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.(2566-2570) 

 

 

 

โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน
 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 

ชาติ 20 ปี ศธ.
 12. โครงการนักเรียนไทย 4.0 จังหวัดภูเก็ตมีโรงเรียนนําร่อง เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 1. จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนโรงเรียนนําร่อง 2.2368 2.3486 2.4661 2.5894 2.7188 ###### สํานักงาน 3 3

 สื่อสารภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ 1. โรงเรียนนําร่อง   2 แห่ง การสอนภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ศึกษาธิการ

สู่การสร้างงานและอาชีพที่ยั่งยืน ที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ 2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถสื่อสาร จํานวน 2 โรง จังหวัดภูเก็ต

(Lab Education : โรงเรียน สู่การสร้างงานและอาชีพที่ยั่งยืน ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ถูกต้อง 2. จํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ทดลองการสอนภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานสากล  ได้รับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ เพื่อการสื่อสารได้มาตรฐานระดับนานาชาติ

กลุ่มเป้าหมาย (โรงเรียนนําร่อง  2 โรง)

กิจกรรมหลัก 1. คัดเลือกโรงเรียนนําร่อง   2 แห่ง 

จัดหลักสูตรการเรียนการสอน 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐาน ในโรงเรียนนําร่อง   2 แห่ง 

ระดับนานาชาติ  

(โรงเรียนนําร่อง)

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ความสอดคล้องปีงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท)
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โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน
 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 

ชาติ 20 ปี ศธ.
13. โครงการส่งเสริมนิสัย 1.ครูและนักเรียนสามารถใช้ทักษะ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 0.5055 0.5308 0.5573 0.5852 0.6144 2.7932 สํานักงาน 3 3

รักการอ่านสําหรับนักเรียน ภาษาไทยเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน 1. ครูและนักเรียนสามารถใช้ทักษะ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม  ศึกษาธิการ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัย ภาษาไทยเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน จังหวัดภูเก็ต

ยุค New Normal อย่างมีคุณภาพตามบริบทของพื้นที่ และการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัย 
2. สร้างนิสัยรักการอ่านของผู้เรียน อย่างมีคุณภาพตามบริบทของพื้นที่ 

กิจกรรมหลัก 2. นักเรียนมีการอ่านอย่างต่อเนื่อง

1 .กิจกรรมฝึกทักษะการเรียน จนเป็นนิสัย
ภาษาไทยให้เหมาะสมกับวัย

อย่างมีคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย
2. ฝึกนิสัยรักการอ่านของผู้เรียน ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ในสถานศึกษา

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ความสอดคล้องปีงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท)
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โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน
 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 

ชาติ 20 ปี ศธ.
14. โครงการการพัฒนาคุณภาพ 1. ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ทักษะ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ 0.4417 0.4638 0.4870 0.5113 0.5369 2.4407 สํานักงาน 3 3

การเรียนรู้สู่สมรรถนะผู้เรียน และใฝ่เรียนรู้มีทักษะในการดํารงชีวิต 1. ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ทักษะ เป็นผู้มีความรู้ทักษะและใฝ่เรียนรู้ ศึกษาธิการ

ในโลกยุคใหม่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และใฝ่เรียนรู้มีทักษะในการดํารงชีวิต มีทักษะในการดํารง ชีวิตในโลกยุคใหม่ จังหวัดภูเก็ต

กิจกรรมหลัก 2. ครูอาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัด ในโลกยุคใหม่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก

อบรมผู้เรียนทุกระดับเป็น การเรียนรู้ประกอบด้วยการออกแบบ ของสังคมและโลกเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ

ผู้มีความรู้ทักษะและใฝ่เรียนรู้ การเรียนรู้  การจัดการกิจกรรม มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ และมีจิตสาธารณะ

มีทักษะในการดํารงชีวิต การเรียนรู้ 2. ครูอาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัด 2.ร้อยละ80 ของครูอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม  

3. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร การเรียนรู้ประกอบด้วยการออกแบบ มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ออกแบบ

การศึกษามีสมรรถนะในการบริหาร การเรียนรู้  การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้สื่อและ

งานวิชาการและการนิเทศการจัด มีจิตวิทยาการเรียนรู้สื่อและการใช้สื่อ การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและ

การเรียนรู้ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้  การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู

ตามสภาพจริงมีความศรัทธาในวิชาชีพ 3. ร้อยละ80 ของผู้บริหารสถานศึกษาและ

และความเป็นครู ผู้บริหารการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ

3. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร มีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ

การศึกษามีสมรรถนะในการบริหาร และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 

งานวิชาการและการนิเทศการจัดการเรียนรู้

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ความสอดคล้องปีงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท)
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ประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์        
โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน

 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 
ชาติ 20 ปี ศธ.

15.โครงการพัฒนาการจัดการเรียน 1.เพื่อพัฒนาให้เด็กเล็กระดับปฐมวัย เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ โรงเรียนมีสื่อพัฒนาการจัดการเรียน 0.5398 0.5668 0.5951 0.6249 0.6561 2.9827 โรงเรียนอนุบาล 3 3
การสอนสําหรับเด็กปฐมวัย มีสุขภาวะที่บูรณาการเชื่อมโยง 1.ครูได้ใช้สื่อพัฒนาการจัดการเรียน การสอนสําหรับเด็กปฐมวัยแบบ เทศบาลเมือง 

แบบบูรณาการ การพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย  การสอนสําหรับเด็กปฐมวัยแบบ บูรณาการด้วยสะเต็มศึกษา ป่าตอง 2

ด้านจิตใจ  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  บูรณาการสําหรับการเรียนรู้ 

กิจกรรมหลัก ด้านสติปัญญา  และจริยธรรมอย่าง 2.นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้และ

1.ประชุมปฏิบัติการในการพัฒนา เต็มคุณภาพ และสมดุล ทักษะเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ 

การจัดการเรียนการสําหรับ 2.เพื่อจัดหาและจัดสรรอุปกรณ์ ไม่ต่ํากว่าระดับ บุคลากร

เด็กปฐมวัยแบบบูรณาการด้วย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเด็กเล็ก ทางการศึกษาได้รับการพัฒนา

สะเต็มศึกษา และของเล่นที่เหมาะสมต่อการนํามา ด้านสะเต็มศึกษา 

2.การจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย ใช้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

แบบบูรณาการด้วยสะเต็มศึกษา เด็กปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพ กลุ่มเป้าหมาย

3.การนิเทศ กํากับ ติดตามผล ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ 1.ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 

การจัดการเรียนรู้ 2.ผู้บริหารการศึกษา

4.การนําเสนอผลการจัดการเรียน 3.บุคลากรทางการศึกษา

การสอนของสถานศึกษา ครูผู้สอน

และเด็กปฐมวัย

ความสอดคล้อง

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต

ปีงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท)
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ประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์        

โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน
 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 

ชาติ 20 ปี ศธ.
16.โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 1.เพื่อจัดทําห้องเรียนตามรูปแบบ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 1.ร้อยละ 90 ของสถานศึกษา 13.8000 14.4900 15.2145 15.9752 16.7740 76.2537 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 3
เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทย์ ห้องเรียนวิทย์ คณิต อังกฤษ 1.สถานศึกษามีห้องเรียน มีห้องเรียนตามรูปแบบห้องเรียน เทศบาลเมือง 

คณิต อังกฤษและเทคโนโลยี  (S.M.E.I) และเทคโนโลยี  ตามรูปแบบห้องเรียนวิทย์ คณิต วิทย์ คณิต อังกฤษ และเทคโนโลยี  ป่าตอง 2 

2.เพื่อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สําหรับ     อังกฤษ และเทคโนโลยี  2.ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีวัสดุ

กิจกรรมหลัก การเรียนรู้วิทย์ คณิต อังกฤษ 2.เด็กมีวัสดุ-อุปกรณ์สําหรับ              อุปกรณ์สําหรับการเรียนรู้ วิทย์ 

1 จัดรูปแบบห้องเรียนวิทย์ คณิต อังกฤษ และเทคโนโลยี     การเรียนรู้ วิทย์ คณิต อังกฤษ คณิต อังกฤษ และเทคโนโลยี

 และเทคโนโลยี  3.เพื่อจัดจ้างบุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ  และเทคโนโลยี          3. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษา

2.จัดหาบุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญด้าน ด้านวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 3.สถานศึกษามีบุคลากร มีบุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญด้าน

วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์

3.จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สําหรับการเรียนรู้  และคอมพิวเตอร์

วิทย์ คณิต อังกฤษ และเทคโนโลยี  

กลุ่มเป้าหมาย

          เด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี 

ของสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองป่าตอง 2  

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต

ความสอดคล้องปีงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท)
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ประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์        

โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน
 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 

ชาติ 20 ปี ศธ.
17.โครงการการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 1.เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 1.ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี 7.4500 7.8225 8.2136 8.6243 9.0555 41.1660 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 3
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย 1.เด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี มีทักษะ มีทักษะการคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น เทศบาลเมืองป่าตอง 2 
สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 ปี อายุ 3 ปี ให้สูงขึ้น การคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น 2.ร้อยละ100 ของสถานศึกษาระดับ
โดยใช้กิจกรรมดนตรีนันทนาการ 2.เพื่อจัดทําห้องดนตรีสําหรับ 2.สถานศึกษาระดับศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองป่าตอง 2
(Musical Creative Thinking) เด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี เด็กเล็กเทศบาลเมืองป่าตอง 2 มีครูหรือผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไม่น้อยกว่า

3.เพื่อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ มีครูหรือผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี 1 คน
กิจกรรมหลัก เครื่องดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย    ไม่น้อยกว่า 1 คน 3.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาระดับ
1.จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เครื่องดนตรี 3.สถานศึกษาระดับศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมืองป่าตอง 2
สําหรับเด็กปฐมวัย เด็กเล็กเทศบาลเมืองป่าตอง 2 มีห้องดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี
2.จัดทําห้องดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย มีห้องดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย 4.ร้อยละ 75 ของเด็กปฐมวัยได้รับ
อายุ 3 ปี อายุ 3 ปี การจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย 
3.จัดจ้างครูหรือผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี ดนตรีสากล

กลุ่มเป้าหมาย
เด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี ของ
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองป่าตอง 2

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต

ความสอดคล้องปีงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท)
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ประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์        

โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน
 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 

ชาติ 20 ปี ศธ.
18.โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เพื่อส่งเสริมผู้เรียนระดับปฐมวัย เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 1.ร้อยละ100 ของผู้เรียนระดับปฐมวัย 0.2500 0.2625 0.2756 0.2894 0.3039 1.3814 โรงเรียนอนุบาล 3 1
การจัดการศึกษาก่อนวัยเรียน มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านตามมาตรฐาน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ทุกคนได้รับการประเมินพัฒนาการทุกด้าน เทศบาลเมือง

ตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ครูปฐมวัย 3-6 ปี ครูผู้ดูแลเด็ก ตามเกณฑ์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตร ป่าตอง 1

กิจกรรมหลัก 2.เพื่อส่งเสริม/พัฒนาศึกษานิเทศก์ และผู้ปกครองของสถานศึกษา ๒.ร้อยละ 100 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับ

1.ส่งเสริม/พัฒนาการจัดประสบการณ์ ผู้บริหารโรงเรียน ครูปฐมวัยและ ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง ปฐมวัยทุกโรงเรียนมีความพร้อมใน

ตามมาตรฐานตัวชี้วัด หลักสูตร ผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักและมีความรู้ใน การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

ปฐมวัย 2560 เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ความสําคัญของการอบรมเลี้ยงดู 3.ร้อยละของครูผู้สอนระดับปฐมวัย

2.ส่งเสริม สนับสนุน สร้าง 3.เพื่อส่งเสริม/พัฒนาสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

ความเข้มแข็งการจัดประสบการณ์ ที่เปิดสอนระดับปฐมวัยมีคุณภาพ ในแต่ละช่วงวัย ระดับปฐมวัย ได้รับการอบรม/พัฒนา

ระดับปฐมวัย        ในการจัดการศึกษาปฐมวัย เกี่ยวกับจัดทําและพัฒนาหลักสูตร

3.นิเทศ กํากับ ติดตาม ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราชการ 2560

การจัดการศึกษาปฐมวัย 4.เพื่อให้พ่อแม่/ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 1.ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ที่สอดคล้องกับพัฒนาการแต่ละช่วงวัย

ตระหนัก มีความรู้ และเห็นความสําคัญ ครูปฐมวัย 3-6 ปี ครูผู้ดูแลเด็ก 

ของการอบรมเลี้ยงดูที่สอดคล้อง และผู้ปกครองของสถานศึกษา

พัฒนาการในแต่ละช่วงวัย ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง

5.เพื่อจัดตั้งศูนย์การพัฒนาการจัดการ

ศึกษาปฐมวัยประจําตําบลเป็นแหล่งเรียนรู้

พัฒนาศักยภาพครู สถานศึกษาและ

ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาปฐมวัย

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต

ความสอดคล้องปีงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท)
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ประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์        
โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน

 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 
ชาติ 20 ปี ศธ.

19.จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ๑. เพื่อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 1.ร้อยละ 80 ของเด็กมีวัสดุ อุปกรณ์ 0.0500 0.0525 0.0551 0.0579 0.0608 0.2763 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 6
เรื่องการดูแลสุขภาพเด็กใทย ในการควบคุมป้องกันโรค   ลดความเสี่ยงในการเกิด ในการป้องกันควบคุมโรคที่เพียงพอ เทศบาลเมืองป่าตอง 1

ให้ปลอดภัยจากโรค 2.เพื่อส่งเสริมมาตรการความปลอดภัย โรคติดต่อในเด็ก กับจํานวนเด็ก

และการควบคุมโรคติดต่อของศูนย์พัฒนา 2.ร้อยละ 95 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กิจกรรมหลัก เด็กเล็กเทศบาลเมืองป่าตอง กลุ่มเป้าหมาย เทศบาลเมืองป่าตอง 1 มีมาตรฐาน

จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สําหรับใช้ 3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพร่างกาย เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการป้องกันควบคุมโรค

ในการควบคุมป้องกัน   ที่แข็งแรงและปลอดภัยจากการเกิดโรค เทศบาลเมืองป่าตอง 1 ๓. ร้อยละ 95 ของผู้ปกครอง ครู ชุมชน

มีความพึงพอใจในมาตรการป้องกัน

ควบคุมโรค

4.ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีสุขภาพร่างกาย

ปลอดภัยและแข็งแรงจากการเกิดโรค

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต
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ประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์        
โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน

 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 
ชาติ 20 ปี ศธ.

20.โครงการส่งเสริมความฉลาด 1.ครูได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างเสริม 0.0379 0.0398 0.0418 0.0439 0.0461 0.2094 สํานักงานเขตพื้นที่ 3 3
ทางอารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาทักษะ การส่งเสริมพัฒนาการความฉลาด 1.นักเรียนมีพัฒนาการ ความฉลาด และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย การศึกษาประถมศึกษา

สมอง EF ทางอารมณ์(EQ)และทักษะในการ ทางอารมณ์ (EQ) และทักษะ ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทัน ภูเก็ต

ส่งเสริมทักษะสมอง (EF) ในเด็ก ในการส่งเสริมทักษะสมอง (EF) และสามารถอยู่ร่วมในสังคม

กิจกรรมหลัก ปฐมวัย เป็นไปตามวัย ศตวรรษที่ 21

อบรมเชิงปฏิบัติการการการจัดการ 2.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ครู  2.ครูได้รับความรู้ ความเข้าใจ

เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความฉลาดทาง มีส่วนร่วมในการพัฒนาการ ในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการ

อารมณ์และพัฒนาทักษะสมอง EF     ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และ

และทักษะในการส่งเสริม ทักษะในการส่งเสริมทักษะสมอง 
ทักษะสมอง (EF) ในเด็กปฐมวัย (EF) ในเด็กปฐมวัย

3.นักเรียนมีพัฒนาการ ความฉลาด

ทางอารมณ์ (EQ) และทักษะในการ กลุ่มเป้าหมาย

 ส่งเสริมทักษะสมอง (EF) เป็นไป 1.ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยของ
ตามวัย โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต

2.ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต
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ประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์        
โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน

 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 
ชาติ 20 ปี ศธ.

21.ทักษะการศึกษาต่อสู่อาชีพ 1.เพื่อให้นักเรียนค้นพบตัวเอง เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ ร้อยละนักเรียนที่จบการศึกษา 0.0379 0.0398 0.0418 0.0439 0.0461 0.2094 สํานักงานเขต 3 1
ในศตวรรษที่ 21 สามารถวางแผนในด้านการศึกษาต่อ 1.นักเรียนชั้น ป.6 ,ม.3 และผู้ปกครอง  ภาคบังคับ สามารถเรียนต่อ พื้นที่การศึกษา

การประกอบอาชีพ ตามความถนัด สามารถวางแผนในด้านการศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น ประถมศึกษา

กิจกรรม ความสนใจ ตามศักยภาพของตนเอง การประกอบอาชีพ ตามความถนัด ภูเก็ต

1.ฝึกอบรมแนะแนวอาชีพ เกิดมุมมอง 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่จบการศึกษา ความสนใจ ตามศักยภาพของตนเอง

และสร้างแรงบันดาลใจ ในการเลือก ภาคบังคับเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา 2. ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบงาน

เรียนวิชาชีพที่เหมาะกับตัวเอง ตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษา แนะแนวสามารถใช้กระบวนการแนะแนว

2.แสดงนิทรรศการการแนะนําสาขาวิชา 3.เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่สอดคล้องกับความต้องการ ให้เข้ากับการเรียนในแต่ละสาขาวิชา 3.นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้  

พัฒนาประเทศ, สถานประกอบการ และวางแผนทางการศึกษาได้ ความเข้าใจด้านข้อมูลสารสนเทศ  

แนะแนวอาชีพ อย่างเหมาะสม เกี่ยวกับการเรียน

3.สอนอาชีพ 108 อาชีพ
กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 

ที่สามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ  

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต
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ประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์        
โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน

 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 

ชาติ 20 ปี ศธ.

22. โครงการสร้างเยาวชน 1.เพื่อพัฒนาเยาวชนมีความรับผิดชอบ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 1.ร้อยละ 100 ของนักเรียนกลุ่ม 6.2427 6.5548 6.8826 7.2267 7.5880 ###### สํานักงานเขต 1 3

"คนต่งห่อ" เมืองภูเก็ต คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ 1.นักเรียนมีความรับผิดชอบ เป้าหมายได้รับการปลูกฝัง พื้นที่การศึกษา

เฉลิมพระเกียรติฯรัชกาลที่ 10 อันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม ประถมศึกษา

ในด้านความเป็น “ต่งห่อ”ให้เหมาะ อันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี ตามแนวคิดอัตลักษณ์ “ต่งห่อ” ภูเก็ต

กิจกรรมหลัก กับการดํารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน ในด้านความเป็น “ต่งห่อ” 2.ร้อยละ 100 ของนักเรียน

1 ครูและบุคลากรศึกษาดูงานแบบ 2.ให้นักเรียนมีจิตอาสา บําเพ็ญ 2.นักเรียนมีจิตอาสา บําเพ็ญ กลุ่มเป้าหมายได้รับการปลูกฝัง  

ฝังตัวเพื่อจัดค่ายให้กับเยาวชน ประโยชน์เพื่อส่วนรวมสนอง ประโยชน์เพื่อส่วนรวม สนอง คุณธรรม จริยธรรม ตามแนวคิด

โรงเรียนคุณธรรม  พระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชปณิธานสมเด็จ อัตลักษณ์ “ตงห่อ”

2 ขยายผลจัดทําค่ายเยาวชน  รัชกาลที่ 10 ในโครงการ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

”เด็กต่งห่อ”เมืองภูเก็ต ”เราทําความดีด้วยหัวใจ” ในโครงการ”เราทําความดีด้วยหัวใจ”

เฉลิมพระเกียรติในหลวง 3.นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคน 

3.ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรม  เป็นผู้นํา

4.สร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพ ด้านคุณธรรม ปลอดอบายมุข 

เด็กภูเก็ตด้วยกระบวนการลูกเสือ เป็นแบบอย่างได้

กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต
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ประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์        
โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน

 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 
ชาติ 20 ปี ศธ.

23. โครงการดนตรีสร้างสรรค์ 1.เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสมอง เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ ร้อยละพัฒนาการทางด้านดนตรี 0.5400 0.5670 0.5954 0.6251 0.6564 2.9838 ปส.กช. นอกระบบ 3 3

ศิลปินอาชีพสู่สังคม 2.เสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม ของเด็ก 4 ขวบ จังหวัดภูเก็ต/

3. เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านจิตใจ ให้เด็กๆเรียนดนตรีมากขึ้น ศธจ.ภูเก็ต

กิจกรรมหลัก

1.เสริมสร้างทักษะการฟังของเด็ก

อายุ 4 ขวบ

2.จัดการประกวดโฟล์คซอง กลุ่มเป้าหมาย

3.จัดการประกวด Piano with vocal ครู ผู้บริหารสถานศึกษา  

ผู้บริหารการศึกษา 

บุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง

เด็กเล็ก(4 ขวบ)

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต
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ประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์        
โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน

 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 
ชาติ 20 ปี ศธ.

24. โครงการ “เสริมคุณธรรม 1.เพื่อเสริมสร้างให้สังคมให้มีความรู้ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 1.ร้อยละเยาวชนมุสลิมในชุมชน 0.2700 0.2835 0.2977 0.3126 0.3282 1.4919 โรงเรียนอิสลาม 3 3

 สร้างสังคม” คู่คุณธรรม 1.สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับสังคม แหลมพันวาที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนา

2.ให้สังคมเห็นถึงความสําคัญของ 2.สร้างสังคมมีคุณธรรม 2 ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม

กิจกรรมหลัก การนําศาสนามาเป็นที่พึ่ง 3.สู่สังคมการแบ่งปัน ช่วยเหลิอ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ 

1.จัดอบรม ทางวิชาการด้านคุณธรรม เป็นทางนําแห่งชีวิต นําความรู้ไปปฏิบัติได้เป็นรูปธรรม

จริยธรรม ศาสนา 3.ให้คนได้ฝึกฝนเรียนรู้วิชาชีพ 

2.ฝึกฝน อบรม วิชาชีพ สร้างงาน เพื่อเป็นโอกาสในสังคม กลุ่มเป้าหมาย

สร้างรายได้ และการทําบัญชี 4.เกิดการช่วยเหลือ แบ่งปัน และให้โอกาส เยาวชนมุสลิมในชุมชนแหลมพันวา

3.เข้าค่ายเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน  5.สร้างชุมชนที่มีความเข้มแข็งทั้งทางด้าน และบริเวณใกล้เคียงหรือผู้มีความสนใจ

เกิดการแบ่งปัน เสียสละ ให้กับ จิตใจ การมีอาชีพ และ การอยู่ร่วมกัน

คนที่ด้อยโอกาส

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต

ความสอดคล้องปีงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท)
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ประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์        
โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน

 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 
ชาติ 20 ปี ศธ.

25. โครงการห้องเรียน  1 เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึง เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 1. สถานศึกษาจัดกิจกรรม 0.3600 0.3780 0.3969 0.4167 0.4376 1.9892 โรงเรียนเทศบาล 3 3

E-Learning สื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการดํารงชีวิต ที่สอดคล้องตามหลักสูตร สมรรถนะ บ้านสามกอง

ที่ทันสมัย ในยุคศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเท่าทัน และมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้น (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)

กิจกรรมหลัก 2.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ และมีคุณภาพ ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้

จัดทําห้องเรียน E-Learning ที่หลากหลาย ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น

(จัดซื้อคอมพิวเตอร์และ 3 เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน กลุ่มเป้าหมาย 2. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับ

ชุดการสอนถ่ายทอดออนไลน์) เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล การศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออก

ของครูผู้สอนได้อย่างกว้างขวาง บ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ถึงความมีวินัยและมีจิตสาธารณะ

และทั่วถึง และโรงเรียนในสังกัด เพิ่มขึ้น

3. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนา

ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต

ความสอดคล้องปีงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท)
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โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน
 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 

ชาติ 20 ปี ศธ.
26.โครงการพัฒนาความเข้มแข็ง 1.ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 1.ร้อยละ 80 ผู้เข้ารับการอบรม 0.3433 0.3605 0.3785 0.3974 0.4173 1.8969 สํานักงานเขตพื้นที่ 1 3
บุคลากรทางการลูกเสือ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในกิจการลูกเสือ 1.ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ มีความรู้ความเข้าใจในจุดหมาย  การศึกษาประถมศึกษา

2.เพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ หลักการ วิธีการ และวัตถุประสงค์ ภูเก็ต

กิจกรรมหลัก มีทักษะทางการลูกเสือ ของผู้กํากับลูกเสือเป็นอย่างดี การจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือ

1.การฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ 3.เพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือ 2.ผู้ผ่านการฝึกอบรมนําความรู้ ตามแนวทางของสํานักงาน

ความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น สามารถจัดกิจกรรมลูกเสือให้แก่นักเรียน ไปฝึกอบรมลูกเสือในโรงเรียน ลูกเสือโลกให้บรรลุ เป้าหมาย  

2.การฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามอุดมการณ์

ขั้นความรู้ชั้นสูง 4.เพื่อให้ลูกเสือได้แสดงผลงาน 3.ผู้ผ่านการฝึกอบรมนําความรู้ 2.ร้อยละ 80 ผู้เข้ารับการอบรม

ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัย ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปพัฒนา นํากระบวนการ วิธีการ ไปวางแผน

ยาเสพติด ตนเองด้านลูกเสือ ได้อย่างมี ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

ประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางคุณธรรม 
กลุ่มเป้าหมาย นําความรู้สู่สังคมไทย  ได้อย่างมี

1.ผู้กํากับลูกเสือ ความรู้ทั่วไป ประสิทธิภาพ

 ขั้นความรู้เบื้องต้น จํานวน  1 รุ่น  

49  คน

2.ผู้กํากับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง 

จํานวน  1 รุ่น  49  คน

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต

ความสอดคล้อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง                                        
ปีงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน                        
โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน

 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 
ชาติ 20 ปี ศธ.

27.โครงการศูนย์ความเป็นเลิศ 1.เพื่อยกระดับจังหวัดภูเก็ตให้เป็น เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ จังหวัดภูเก็ตมีศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา 32.1520 33.7596 35.4476 37.2200 39.0810 177.6601 วิทยาลัย 2 3
เฉพาะทางด้านอุตสาหกรรม ศูนย์กลางการศึกษาด้านอุตสาหกรรม 1.มีบุคลากร นักศึกษา ด้านช่าง บุคลากรด้านช่างอากาศยานนานาชาติ เทคนิคถลาง

การบินนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต การบินระดับนานาชาติ อากาศยานที่มีคุณภาพและศักยภาพ จํานวน 1 แห่ง

2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุก เพิ่มขึ้นเทียบเท่านานาชาติ
กิจกรรมหลัก ที่ยั่งยืน 2.สร้างรายได้ให้แก่จังหวัด

พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน 3.เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มมูลค่า ไม่ต่ํากว่า 20 ล้านบาทต่อปี

การผลิตกําลังคนกลุ่มอุตสาหกรรม จากฐานการศึกษานานาชาติ 3.มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก

การบิน ในสาขาวิชา ช่างอากาศยาน การศึกษาระดับนานาชาติในจังหวัดภูเก็ต 

และธุรกิจการบิน เพิ่มขึ้นจากเดิม 50% ภายในปี 2565

4.สัดส่วนของนักเรียน นักศึกษา 

และบุคลากรทางการศึกษาด้าน

ช่างอากาศยานเพิ่มขึ้น 100% 

ภายในปี 2565

กลุ่มเป้าหมาย

1.นักศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยาน 

สาขาวิชาธุรกิจการบิน

2.ครู  ผู้เชี่ยวชาญด้านช่างอากาศยาน

ธุรกิจการบิน

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต

ความสอดคล้องปีงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน                        
โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน

 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 

ชาติ 20 ปี ศธ.

28.โครงการศูนย์กลาง 1.เพื่อยกระดับจังหวัดภูเก็ตให้เป็น เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ จังหวักภูเก็ตมีศูนย์ฝึกอบรมและ 4.4906 4.7151 4.9509 5.1984 5.4584 24.8134 วิทยาลัย 2 3
การจัดการศึกษางานซ่อมบํารุง ศูนย์กลางการศึกษาด้านงาน 1.มีบุคลากร นักศึกษา ด้านงาน พัฒนาบุคลากรด้านงานซ่อมบํารุง เทคนิคภูเก็ต

เรือยอร์ช ซ่อมบํารุงเรือยอร์ช ซ่อมบํารุงเรือยอร์ช ที่มีคุณภาพและ เรือยอร์ช จํานวน 1 แห่ง

2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุก ศักยภาพเพิ่มขึ้นเทียบเท่านานาชาติ
กิจกรรมหลัก ที่ยั่งยืน 2. สร้างรายได้ให้แก่จังหวัด

1.พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน 3.เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ไม่ต่ํากว่า 10,000,000 ต่อปี

การผลิตกําลังคนด้านงาน เพิ่มมูลค่าจากฐานการศึกษา 3.มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก

ซ่อมบํารุงเรือยอร์ช นานาชาติ การศึกษาระดับนานาชาติใน 

2.ฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา     จังหวัดภูเก็ต เพิ่มขึ้นจากเดิม 20%

บุคลากรด้านงานซ่อมบํารุง ภายในปี พ.ศ.2565   

เรือยอร์ช  4.สัดส่วนของนักเรียน นักศึกษา 

และบุคลากรทางการศึกษาด้าน

งานซ่อมบํารุงเรือยอร์ชเพิ่มขึ้น 30%

ภายในปี พ.ศ.2565

กลุ่มเป้าหมาย
1.นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชา

ช่างซ่อมบํารุงเรือยอร์ช 

2.ครู ผู้เชี่ยวชาญด้านงานซ่อมบํารุง

เรือยอร์ช

ความสอดคล้อง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน                        
โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน

 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 
ชาติ 20 ปี ศธ.

29. โครงการพัฒนาห้องเรียน  1. ร.ร.มัธยมฯ มีห้องเรียนคุณภาพ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน    15.9583 16.7562 17.5940 18.4737 19.3974 88.1797 โรงเรียน 2 3

คุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ วิทย์ คณิต และ 1.ครู นักเรียน ได้รับพัฒนาจนมี มัธยมศึกษาสังกัด สพม 14 มีห้องเรียน ภูเก็ตวืทยาลัย

สังกัด สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เทคโนโลยี ที่ได้มาตรฐานสากล ความสามารถและทักษะที่จําเป็น คุณภาพส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ให้นักเรียนมี ร.ร.ดีใกล้บ้าน ในการพัฒนาประเทศสู่ยุค Thailand 4.1 คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ได้

ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 2.มีสื่อ เทคโนโลยี สําหรับห้องเรียน มาตรฐานสากล 

กิจกรรมหลัก 2. พัฒนาบรรยากาศห้องเรียน คุณภาพ  จํานวน 180  ห้อง 2.ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับ

พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ มีสื่อและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาสภาพบรรยากาศห้องเรียน 

โรงเรียนมัธยมศึกษา พัฒนามุ่งผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศ กลุ่มเป้าหมาย ให้มีสื่อและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ ทางวิชาการ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต   เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต 3. นักเรียน มีความรู้ ทักษะที่เน้น จํานวน 7 โรงเรียน ห้องเรียน  180  ห้อง 3.ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความรู้

ระนอง เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 คิดวิเคราะห์ ริเริ่ม สร้างสรรค์ ความสามารถและมีทักษะการเรียนรู้

ประยุกต์ใช้ความรู้ ส่ผลต่อพัฒนา ที่เน้นการคิด วิเคราะห์คิดริเริ่ม

ผลสัมฤทธิ์การเรียน สร้างสรรค์

4. ครู นักเรียน ได้รับพัฒนาจนมี 4. ร้อยละ 85 ของครู นักเรียน ได้รับ

ความสามารถและทักษะที่จําเป็นใน พัฒนาจนมีความสามารถและทักษะ

การพัฒนาประเทศสู่ยุค ที่จําเป็นในการพัฒนาประเทศสู่ยุค

Thailand 4.0 Thailand 4.0

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน                        
โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน

 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 
ชาติ 20 ปี ศธ.

30.โครงการสอนมวยไทย 1.เพื่อการพัฒนาทักษะมวยไทยให้ 1.บุคลากรของโรงเรียนมวยไทย 1.ชุมชนมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 0.2500 0.2625 0.2756 0.2894 0.3039 1.3814 โรงเรียน 2 3

กระจายรายได้สู่สังคม ชาวต่างชาติ คอนเทนเดอร์ มีทักษะความรู้ 2.การกระจายรายได้ในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น มวยไทย

2.เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน ความสามารถเพิ่มขึ้น 3.ร้อยละของบุคลากรของโรงเรียน คอนเทนเดอร์

3.ดูแลสุขภาพและควบคุมน้ําหนัก 2.เจ้าของกิจการในท้องถิ่น มวยไทยคอนเทนเดอร์ มีทักษะความรู้

4.ส่งเสริมเพื่อนํามาสู่การสร้างอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น ความสามารถเพิ่มขึ้น 

กิจกรรมหลัก สําหรับนักเรียนที่เรียนครบ 1 ปี

1.จัดอบรมบุคลากรของ

 โรงเรียนในด้านการให้ กลุ่มเป้าหมาย

บริการที่ดี และทักษะ  พนักงานเก่าและพนักงานใหม่  

ด้านภาษา ผู้บริหารตัวแทนเจ้าของกิจการ

2.จัดอบรมตัวแทนผู้บริหาร ในชุมชนที่เกี่ยวข้อง

และตัวแทนกิจการที่โรงแรม

ที่พัก รถเช่า รถรับจ้างสาธารณะ 

ในด้านความร่วมมือทางธุรกิจที่ดี

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน                        
โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน

 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 
ชาติ 20 ปี ศธ.

31.โครงการภาษาเพื่อพัฒนา 1.เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมมีความรู้ 1.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ภาษาอังกฤษ  ร้อยละ 80 ผู้เข้าอบรมมีความสามารถ 1.1327 1.1893 1.2488 1.3112 1.3768 6.2589 โรงเรียนภาษา 2 3

ทักษะสู่ Phuket Smart City ความเข้าใจในการสื่อสารด้วย ในการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว ในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ราฟเฟิลส์ 

ภาษาอังกฤษ และมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มทักษะชีวิต และ อย่างมีประสิทธิภาพ ไทยแลนด์

กิจกรรมหลัก 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสื่อสาร ทักษะอาชีพ สร้างรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ต  เอคซะเลนซ์ /

การอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา ด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ศธจ.ภูเก็ต

เพื่อพัฒนาทักษะภาษา เกิดประโยชน์สูงสุด ในการเพิ่มทักษะ 2.กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพเพื่อธุรกิจ

สู่ Phuket Smart City ชีวิต และ ทักษะอาชีพ  ในระดับ ในจังหวัดภูเก็ตสามารถใช้ภาษาอังกฤษ

นานาชาติ ในการสื่อสารเพื่อธุรกิจอย่างคล่องแคล่ว

3.เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและให้เห็น และมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้

ความสําคัญในการใช้ภาษาอังกฤษ ให้กับจังหวัดภูเก็ตมากขึ้น

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 3.นักเรียน ทุกระดับชั้นสามารถสื่อสาร

ในการประกอบการอาชีพเพื่อธุรกิจ ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ของจังหวัดภูเก็ตให้มีรายได้มากขึ้น 4. ครูสามารถถ่ายทอดการอ่าน-พูด

4.เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการ ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพเพื่อธุรกิจของจังหวัดภูเก็ต กลุ่มเป้าหมาย

ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการ 1. ครูผู้สอนในทุกหน่วยการศึกษา

นําความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม 2. เด็กและเยาวชนในทุกหน่วยการศึกษา

ไปประยุกต์ใช้ 3. กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพเพื่อธุรกิจ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน                        
โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน

 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 
ชาติ 20 ปี ศธ.

32.โครงการวิชาชีพ/ภาษาอังกฤษ 1. ส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มทักษะ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 1.ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียน มีความสามารถ 0.3500 0.3675 0.3859 0.4052 0.4254 1.9340 โรงเรียนสอนภาษา 2 3

เพื่อการอาชีพ ภาษาไทยเพื่อ ให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ ตามภาษา นักเรียนมีโอกาสในการทํากิจกรรม ในการใช้ภาษาอังฤษ เพื่อการสื่อสาร กะทู้ภูเก็ต 

การสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งที่ตนเองสนใจ ร่วมกันและมีทักษะกระบวนการ ได้เหมาะสม 

2.เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับ ในการสื่อสารทางภาษา 2.ร้อยละ 80 ผู้เรียนได้เรียนรู้ ตามภาษา

กิจกรรมหลัก นักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียน สิ่งที่ตนเองสนใจ และเกิดการแลกเปลี่ยน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 3.เพื่อการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  เรียนรู้ และมีประสิทธิภาพ

เข้าค่ายปฏิบัติการและทดสอบ ภาษาอังกฤษด้วยระบบเทคโนโลยี

สมรรถนะ สารสนเทศ กลุ่มเป้าหมาย

4.เพื่อการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียน

ภาษาอังกฤษในรูปเครือข่ายทางสังคม  พนักงานบริษัท  กลุ่มช่างฝีมือ 

ออนไลน์ แรงงานในภาคบริการ ผู้ประกอบการ 

ในพื้นที่ท่องเที่ยว และพนักงานโรงแรม 

ประชาชนทั่วไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน                        
โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน

 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 
ชาติ 20 ปี ศธ.

33. โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่  1. เพื่อพัฒนา จนท.รักษาความปลอดภัย เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ ร้อยละของจํานวนเจ้าหน้าที่ 0.2583 0.2712 0.2848 0.2990 0.3140 1.4273 วิทยาลัย 2 3

รักษาความปลอดภัยทางทะเล ทางทะเลให้มีความรู้ความสามารถระดับ 1.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รักษาความปลอดภัยทางทะเล เทคโนโลยี

มาตรฐานสากล ทางทะเลมีความรู้ความสามารถ ในจังหวัดภูเก็ตที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ภูเก็ต

กิจกรรมหลัก 2. เพิ่มอัตรากําลังเจ้าหน้าที่รักษา ระดับสากล และสร้างความเชื่อมั่น

1.ฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษาเป็น ความปลอดภัยทางทะเลให้เพียงพอ ให้กับนักท่องเที่ยว

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต่อจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 2.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ทางทะเล ทางทะเลมีจํานวนเพียงพอ

2 ทําความร่วมมือกับเครือข่าย ต่อความต้องการของธุรกิจท่องเที่ยว

ชมรมไลฟ์การ์ดจังหวัดภูเก็ต ในจังหวัด

3.จัดการฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษา 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมาย

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 1.นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการ

4.จัดการฝึกอบรมนักเรียนระดับ     ท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 

มัธยมศึกษาในจังหวัดภูเก็ต   และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา

ที่สมัครใจ ตอนต้นและตอนปลายในโรงเรียน

ต่าง ๆ ทั่วจังหวัดภูเก็ต

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน                        
โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน

 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 
ชาติ 20 ปี ศธ.

34. โครงการศูนย์กลาง  1. เพื่อยกระดับจังหวัดให้เป็น เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 1. มีศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา 28.0000 29.4000 30.8700 32.4135 34.0342 154.7177 วิทยาลัย 2 3

การจัดการศึกษาช่างอากาศยาน ศูนย์กลางการศึกษาด้านช่าง 1.มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก การศึกษา บุคลากรด้านช่างอากาศยาน เทคนิคถลาง

นานาชาติ จังหวัดภูเก็ต อากาศยานนานาชาติ ระดับนานาชาติในจังหวัดภูเก็ต เพิ่มขึ้นจากเดิม นานาชาติ จังหวัดภูเก็ต

2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 20% ภายในปี พ.ศ.2565 จํานวน 1 แห่ง

กิจกรรมหลัก เชิงรุกที่ยั่งยืน 2. สัดส่วนของนักเรียนนักศึกษา และบุคลากร

1 กิจกรรมศูนย์ฝึกพัฒนาบุคลากร 3. เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ทางการศึกษาด้านช่างอากาศยานเพิ่มขึ้น 50%

ด้านช่างอากาศยาน 200 ชั่วโมง เพิ่มมูลค่าจากฐานการศึกษา ภายในปี พ.ศ.2565

2 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม นานาชาติ 3.มีบุคลากร นักศึกษา ด้านช่างอากาศยาน

การบริหาร เป็น Smart Collage ที่มีคุณภาพ และศักยภาพเพิ่มขึ้นเทียบเท่า

3 กิจกรรมศูนย์บริการวิชาการ นานานชาติ

นานาชาติด้านช่างอากาศยาน 4.สร้างรายได้ให้แก่จังหวัดไม่ต่ํากว่า 

4 กิจกรรมพัฒนาสื่ออุปกรณ์ 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) ต่อปี

การฝึกเสมือนจริงทดแทนอุปกรณ์

การฝึกราคาสูงด้วยเทคโนโลยี กลุ่มเป้าหมาย

สมัยใหม่ 1.นักศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยาน

5 งานวิจัย  ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

2. ครู ผู้เชี่ยวชาญด้านช่างอากาศยาน

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน                        
โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน

 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 
ชาติ 20 ปี ศธ.

35. โครงการพัฒนาสินค้า OTOP 1. เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนและ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ ร้อยละของธุรกิจชุมชน 0.1172 0.1231 0.1292 0.1357 0.1425 0.6476 วิทยาลัย 2 3

สู่ตลาดออนไลน์ ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สู่ตลาด 1.ธุรกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เทคโนโลยีภูเก็ต

ออนไลน์ ในจังหวัดภูเก็ตได้จําหน่ายบนตลาด ที่สามารถนํา ขึ้นจําหน่าย

กิจกรรมหลัก  2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง ออนไลน์ ขยายช่องทางการตลาด ทางตลาดออนไลน์ได้

ฝึกอบรมนักเรียนนักศึกษาให้เป็น เศรษฐกิจของ จ.ภูเก็ตโดยประสาน ให้กว้างขึ้น 

ผู้ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ 2.เพิ่มยอดขายให้แก่ธุรกิจชุมชนและ

และผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ในการนํา กับนักเรียน ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP 

สินค้าขึ้นสู่ตลาดออนไลน์

กลุ่มเป้าหมาย

1.นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบัญชี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 

2.ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์

สินค้า OTOP 

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน                        

โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน
 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 

ชาติ 20 ปี ศธ.

36. โครงการ ส่งเสริมการวิจัย  1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัย เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 1.  ครู อาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรม 9.3270 9.7934 10.2830 10.7972 11.3370 51.5376 วิทยาลัย 2 3

และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรม 1.มีนวัตกรรมการศึกษา         สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรม เทคนิคภูเก็ต

สู่ความเป็นเลิศ  2. เพื่อวิจัย และพัฒนานวัตกรรม อย่างน้อย 250 ผลงาน   การศึกษา อย่างน้อย 250 ผลงาน

การเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 2.มีการนํานวัตกรรมทางการ 2. ครู อาจารย์ จํานวน 500 คน

กิจกรรมหลัก 3. เพื่อประกวดและคัดเลือกผลงาน ศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียน ผ่านการฝึกอบรม

1.ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการ การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ผลงานที่ผ่านการประกวดนําไป

กระบวนการวิจัย  เรียนรู้ เผยแพร่และใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

2.การสร้างและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย 200 ผลงาน

3.การจัดประกวดและคัดเลือกนวัตกรรม ครู อาจารย์ทุกสังกัดในจังหวัดภูเก็ต

ความสอดคล้อง

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต

ปีงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท)



 

  163 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.(2566-2570) 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน

 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 
ชาติ 20 ปี ศธ.

37. โครงการยกระดับคุณภาพจัด 1.ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 1.ร้อยละ 80 ของเด็กเด็กพิเศษและ 5.0000 5.2500 5.5125 5.7881 6.0775 27.6282 ศูนย์การศึกษา 4 4

การศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ สําหรับเด็กพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส    1.ลดความเหลื่อมล้ําและสร้างโอกาส เด็กด้อยโอกาสที่เข้าร่วมกิจกรรม พิเศษจังหวัดภูเก็ต
และเด็กด้อยโอกาส 2. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ทางการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษและ ได้แสดงความสามารถตามความถนัด

ดนตรี และศิลปะ เด็กด้อยโอกาส ของตนเอง

กิจกรรมหลัก 3.เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้าน 2.เด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส 2.ร้อยละ80 ของผู้บริหาร ครู อาจารย์ 

1.Special and Disadrantaged การศึกษาพิเศษให้กับผู้บริหาร มีโอกาสได้แสดงความสามารถ และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้

Children Camp และครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษา ตามความถนัดของตนเอง ด้านการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ

2.พัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์ 4.เพื่อลดความเลื่อมล้ําและสร้างโอกาส 3.ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากร และเด็กด้อยโอกาส

 และบุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษและเด็ก ทางการศึกษา มีความรู้ในการจัดการ 3.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

3.สร้างความตระหนักและเจตคติ ด้อยโอกาสโดยการเสริมสร้างเจตคติที่ดี ศึกษาสําหรับเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส มีเจตคติที่ดีต่อเด็กพิเศษและ

ที่ดีแก่คนพิการ ให้กับผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากร 4.ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากร เด็กด้อยโอกาส

ทางการศึกษาตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปมีเจตคติ

ที่ดีและมีส่วนร่วมในการสนับสนุน

ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับ

เด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส
กลุ่มเป้าหมาย

1.เด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสใน จ.ภูเก็ต

2.ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากร

ทางการศึกษาในจังหวัด

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน

 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 
ชาติ 20 ปี ศธ.

38. โครงการส่งเสริมและพัฒนา  1. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 1.มีรถห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน 3.7000 3.8850 4.0793 4.2832 4.4974 20.4448  กศน. 4 4

จ.ภูเก็ต ทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย  2. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 1.มีจํานวนรถห้องสมุดเคลื่อนที่ จํานวน 20 คัน จ.ภูเก็ต

ตลอดชีวิต สู่ชุมชน 20 คัน 2. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรมหลัก  3 ส่งเสริมเยาวชน/ประชาชนตื่นตัว 2.มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยใช้รถห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน

1.จัดทํารถห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน รักการอ่าน โดยใช้รถห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน 3.ความพึงพอใจของเด็ก เยาวชน 

2.จัดซื้อวัสดุหนังสือและสื่อการสอน 4.บริการแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชน อย่างน้อย 4 ครั้ง/เดือน/ตําบล และประชาชนต่อการจัดกิจกรรม

3.อบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างทั่วถึง 4 ครั้ง ต่อเดือน/ตําบล ส่งเสริมการอ่าน ร้อยละ 80

จํานวน 200 คน 5.เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป

มีความรู้ที่กว้างขวางและเท่าทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง

6.ด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป

มีลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนและแสวงหา

ความรู้อยู่เสมอ

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กเยาวชนประชาชนทั่วไปและ

อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

ความสอดคล้อง

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน

 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 
ชาติ 20 ปี ศธ.

39.โครงการพัฒนาผู้เรียน 1.เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยม เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 1.ร้อยละจํานวนนักเรียนระดับ 1.7506 1.8381 1.9300 2.0265 2.1279 9.6732 วิทยาลัย 4 4

สู่มาตรฐานสากล ในการศึกษาต่อสายอาชีพให้กับนักเรียน นักเรียนและโรงเรียนในสังกัด มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย อาชีวศึกษา

ผู้ปกครองและสถานประกอบการ การศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักและ ที่ได้รับการพัฒนา

กิจกรรมหลัก 2.เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพขั้นพื้นฐาน ให้ความสําคัญต่อการเรียนสายอาชีพ 2.ร้อยละจํานวนโรงเรียนในสังกัด

1. กิจกรรมการลงนามความร่วมมือ ให้กับนักเรียน การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้าร่วมเครือข่าย

เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ 3.เพื่อพัฒนาครูด้านภาษาสู่มาตรฐานสากล 

อาชีวศึกษา 4.เพื่อการส่งเสริมความร่วมมือในการสร้าง

2. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เครือข่ายการจัดการศึกษาเชื่อมโยง

ทางการศึกษาสายอาชีพสู่ การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา

ความเป็นนานาชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มเป้าหมาย

3. กิจกรรมการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ สู่มาตรฐานสากล 1.นักเรียนและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา

เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ ตอนต้นและตอนปลายทั้งในประเทศ

อาชีวศึกษา 15 หลักสูตร และต่างประเทศ

4. กิจกรรมพัฒนาครูด้านภาษา 2.จํานวนโรงเรียนสังกัดการศึกษา

สู่มาตรฐานสากลแก่สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานที่เข้าร่วมเครือข่าย

ในกลุ่ม Partnership 2 รุ่น

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน

 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 
ชาติ 20 ปี ศธ.

40. โครงการสร้างเครือข่าย 1.เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ และค่านิยม เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 1. ร้อยละของจํานวนนักเรียน 0.1610 0.1691 0.1775 0.1864 0.1957 0.8896 วิทยาลัย 4 4

การจัดการศึกษาเชื่อมโยง ให้นักเรียนเห็นความสําคัญของการ 1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการพัฒนา สารพัดช่าง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับ เรียนต่อสายอาชีพ เห็นความสําคัญของการเรียนสายอาชีพ 2.ร้อยละของจํานวนโรงเรียน      ภูเก็ต

อาชีวศึกษา 2.เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพชีพขั้นพื้นฐาน 2.สัดส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมขยายโอกาส โรงเรียนเอกชน

แก่นักเรียน เมื่อจบการศึกษามัธยมต้นเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนเทศบาลที่เข้าร่วมเครือข่าย

กิจกรรมหลัก สายอาชีพเพิ่มขึ้น

1 ประสานงานและจัดทําแผน 3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การดําเนินงาน  ในจังหวัดภูเก็ต  

2 ศึกษาดูงานและสร้างทักษะอาชีพ 4.จํานวนโรงเรียนมัธยมขยายโอกาส 

โรงเรียนเทศบาล และโรงเรียนเอกชน 

จํานวน 26 โรงเรียน 

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน

ขยายโอกาสเทศบาลและเอกชน  

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน

 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 
ชาติ 20 ปี ศธ.

41.โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม 1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 1..จํานวนนักเรียน ทุกระดับสังกัด สพฐ. 1.1904 1.2499 1.3124 1.3780 1.4469 6.5777 สํานักงานอาชีวศึกษา 4 4

การเป็นผู้ประกอบการ ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น มีความรู้ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และอาชีวะ ได้รับการพัฒนา 825 คน จังหวัดภูเก็ต

และทักษะในการประกอบอาชีพ ผู้สูงอายุ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม         2.ร้อยละจํานวนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

และสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้น มีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมและ ที่เข้าร่วมเครือข่าย     

 ลดรายจ่าย การส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ

กิจกรรมหลัก 2.เพื่อส่งเสริมการทําธุรกิจ 

1. กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร และให้ความรู้ในการเป็น

วิชาชีพระยะสั้นในโรงเรียนในพื้นที่ ผู้ประกอบการ

จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเป้าหมาย

2. กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ 1.นักเรียนและครูโรงเรียนประถม 

ระยะสั้นพื้นฐานสมรรถนะให้ผู้เรียน มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

อาชีวศึกษา ในจังหวัดภูเก็ต

3. การฝึกอบรมผู้ประกอบการอาชีพ 2.นักเรียนสายอาชีวศึกษาในพื้นที่

อิสระในรูปแบบออนไลน์ จังหวัดภูเก็ต

 School Project

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน
 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 

ชาติ 20 ปี ศธ.

42. โครงการส่งเสริมการสร้าง 1.เพื่อให้ผู้เรียนคิดค้นนวัตกรรม เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 1. ความสําเร็จของการจัดทําเกณฑ์  2.3561 2.4739 2.5976 2.7275 2.8639 13.0189 วิทยาลัย 4 3

นวัตกรรมและงานวิจัยตามหลัก งานวิจัยที่สอดคล้องกับหลักปรัชญา 1.มีนวัตกรรมที่สอดคล้องกับหลักปรัชญา ข้อกําหนด และตัวชี้วัดของนวัตกรรม  เทคนิคภูเก็ต

ปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง ของเศรษฐกิจพอเพียง ของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไป 2.นักเรียน นักศึกษา ได้รับการถ่ายทอด

2.เพื่อคัดเลือกผลงานที่เป็นประโยชน์ ใช้ประโยชน์ได้ องค์ความรู้ จํานวน 300 คน

กิจกรรมหลัก สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 2.นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนานวัตกรรม 3. มีผลงานนวัตกรรมเข้าร่วม

1.การสร้าง เกณฑ์ ข้อกําหนด และ งานวิจัย ประกวด จํานวน  150 ผลงาน

ตัวชีวัดของนวัตกรรมที่สอดคล้อง

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมาย

2.การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้าง นักเรียน นักศึกษาทุกสังกัดจังหวัดภูเก็ต

นวัตกรรม งานวิจัย

3.การสร้างนวัตกรรม งานวิจัย

4.การประกวด และคัดเลือกนวัตกรรม 

งานวิจัยเพื่อนําไปใช้ประโยชน์

ความสอดคล้อง

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต

ปีงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน

 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 
ชาติ 20 ปี ศธ.

43. โครงการ “รักษ์ทะเล 1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการพัฒนา 1.ผู้เข้าอบรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  1.ร้อยละผู้เข้าอบรมมีความสามารถ 0.2500 0.2625 0.2756 0.2894 0.3039 1.3814 กลุ่มโรงเรียน 5 3

รักภาษาไทย เราทําได้” ทักษะการเรียนภาษาไทยในด้านต่างๆ 2.ธรรมชาติท้องทะเลและชายหาด ในการใช้ทักษะภาษาไทยทั้ง 4 ด้าน   กวดวิชา/

2เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ ยังคงความงดงาม   (ฟัง พูด  อ่าน เขียน) ศธจ.ภูเก็ต

วิธีช่วยกันอนุรักษ์ท้องทะเลและหาดทราย 3.เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจและสร้างรายได้ 2.ร้อยละผู้เข้าอบรมมีความรู้

กิจกรรมหลัก 3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เล็งเห็น ให้กับจังหวัดภูเก็ตมากขึ้น ความเข้าใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติ

กิจกรรมค่ายเพื่อพัฒนาทักษะ ความสําคัญของภาษาไทย เกิดความรัก ทางทะเลและชายหาด 

การใช้ภาษาไทยและการอนุรักษ์ และมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาไทย กลุ่มเป้าหมาย และสามารถนําไปปฏิบัติได้

ธรรมชาติ (ท้องทะเลและ มากขึ้น นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4-6 อย่างมีประสิทธิผล

ชายหาด) พร้อมการทํากิจกรรม 4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเล็งเห็นคุณค่า ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต 40 คน

กลุ่มสัมพันธ์ และทดสอบ ความสําคัญของท้องทะเลและหาดทราย

สมรรถนะ  เกิดความหวงแหนในธรรมชาติอันงดงาม

ของเกาะภูเก็ต

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต

ความสอดคล้องปีงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน
 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 

ชาติ 20 ปี ศธ.
44.สถานศึกษาปลอดขยะ 1.เพื่อกระตุ้น รณรงค์เสริมสร้างจิตสํานึก เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 1.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา 0.2888 0.3032 0.3184 0.3343 0.3510 1.5958 โรงเรียนเทศบาลเมือง 5 6
เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทาง 1.สถานศึกษาและชุมชนมีระบบ เป็นสถานศึกษาที่ปลอดขยะ และ ป่าตอง (บ้านไสน้ําเย็น)

ในการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ การบริหารจัดการทรัพยากร เป็นต้นแบบสถานศึกษาปลอดขยะ

กิจกรรมหลัก และการนําขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้ง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับตําบล

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ การรวบรวมขยะเพื่อนําไปกําจัดอย่างถูกวิธี ที่มีประสิทธิภาพ 2.ร้อยละ 80 ของชุมชนเป็นชุมชน

มอบป้าย โล่ 2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา 2.สถานศึกษาและชุมชนเป็นพื้นที่ ที่ปลอดขยะ และเป็นต้นแบบชุมชน

และชุมชนคิดค้นนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม ปลอดขยะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดขยะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ใช้แทนถุงพลาสติก

3.เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย

ได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอน การบริหาร สถานศึกษา และตัวแทนชุมชน

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของตําบลป่าตอง 7 ชุมชน

การจัดกิจกรรมโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

การเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน และชุมชน

4.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่ดําเนินการ

เป็นสถานศึกษาปลอดขยะ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต

ความสอดคล้องปีงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน
 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 

ชาติ 20 ปี ศธ.

45. โครงการพัฒนาเครือข่าย 1.เพื่อสนองพระราชดําริโครงการ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 1. ร้อยละ100 ของเด็กและเยาวชน 2.4560 2.5788 2.7077 2.8431 2.9853 13.5710 สํานักงาน 5 3

การเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 1.หน่วยงานทางการศึกษา ที่ได้รับการสร้างจิตสํานึกในการ ศึกษาธิการ

ในจังหวัดประจําปีงบประมาณ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสถานศึกษาในจังหวัด อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดภูเก็ต

พ.ศ.2566 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สามารถดําเนินงานสนอง  2. ร้อยละ100 ของสถานศึกษา

สยามบรมราชกุมารี ฯ พระราชดําริของสมเด็จ ที่ได้รับการพัฒนาหลักสูตร

กิจกรรมหลัก 2.เพื่อสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการ

1.สร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเด็กและ สยามบรมราชกุมารี อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

2.สร้างหลักสูตรสู่สถานศึกษา เยาวชนในสถานศึกษาให้รู้จัก ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

3.สร้างศูนย์เครือข่ายร่วมพัฒนา หวงแหน และรู้จักนําไปใช้ให้เกิด อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 3.ร้อยละ 2 ของสถานศึกษา

4.สร้างภูมิปัญญาแห่งพืชพรรณ ประโยชน์อย่างยั่งยืน 2.เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์เครือข่าย

5.สร้างสรรค์งาน PLC 3.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงาน ได้รับการปลูกจิตสํานึกในการ การเรียนรู้ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  สร้าง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 4.สถานศึกษาทุกแห่งสร้างจิตสํานึก

เครือข่ายการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน หลักสูตร 3.มีศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ ให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่มีคุณภาพและเป็นแบบอย่าง

กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานทางการศึกษา 

และสถานศึกษาทุกแห่ง

ในจังหวัดภูเก็ต 

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา

โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน
 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 

ชาติ 20 ปี ศธ.
46. โครงการนิเทศและพัฒนาระบบ 1.เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 1.ร้อยละ 80 ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 0.9071 0.9525 1.0001 1.0501 1.1026 5.0123 ศธจ.ภูเก็ต 6 6
การบริหารจัดการในโรงเรียน ของสถานศึกษาทั้ง 4 ฝ่าย คือ 1.ศึกษานิเทศก์สามารถสร้างรูปแบบ บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการฝ่ายงบประมาณบริหาร กระบวนการนิเทศ การพัฒนาคุณภาพ กับการบริหารจัดการในโรงเรียน 
ให้กับโรงเรียนใน จังหวัดภูเก็ต ทั่วไปและงานบุคคล ให้มีประสิทธิภาพ ระบบการบริหารจัดการในโรงเรียน สามารถบริหารจัดการและพัฒนา

และประสิทธิผล จังหวัดภูเก็ต คุณภาพผู้เรียนได้
กิจกรรมหลัก 2.เพื่อดําเนินงานและพัฒนาวิชาการ 2.โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต มีการบริหาร 2.โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต มีการ
1.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ จัดการงานทั้ง 4 ฝ่ายอย่างมี ดําเนินงานทั้ง 4 งาน มีการนิเทศ 
ทุกสังกัดกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนา ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม สามารถ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลงาน ภายในอย่างเป็นระบบส่งผล
2.ประชุมครูวิชาการ ผู้บริหาร เพื่อ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น และเป็น โรงเรียนสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ ให้คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ชี้แจงและกําหนดกรอบ ในการนิเทศ โรงเรียนที่มีคุณภาพ ให้สูงขึ้นและเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ สูงขึ้น
3 ประชุมครูวิชาการ ผู้บริหาร 3.เพื่อพัฒนารูปแบบกระบวนการนิเทศ 
ชี้แจงและกําหนดรูปแบบการนิเทศ ในการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหาร กลุ่มเป้าหมาย
4 นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ จัดการในโรงเรียนจังหวัดภูเก็ตและ 1.ครู บุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อคัดเลือกนวัตกรรม/Best Practice กระบวนการนิเทศในโรงเรียนให้ 2.ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
5 สรุปรายงานผลรูปแบบกระบวนการ เป็นระบบ ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดภูเก็ต 
นิเทศเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนและเผยแพร่ผลงาน

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา

โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน
 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 

ชาติ 20 ปี ศธ.

47.พัฒนาแหล่งน้ําสําหรับอุปโภค 1. เพื่อจัดหาเครื่องกรองน้ําไว้ใช้อุปโภค เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 1.ร้อยละ 100 นักเรียน ครูและบุคลากร 0.5000 0.5250 0.5513 0.5788 0.6078 2.7628 โรงเรียน 6 6

บริโภคในโรงเรียนอย่างปลอดภัย นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 36 จ.ภูเก็ต ราชประชา-

กิจกรรมหลัก และได้มาตรฐาน ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต มีน้ําใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค นุเคราะห์ 36

1. จัดหาเครื่องกรองน้ําไว้ใช้อุปโภค 2. เพื่อจัดหาแหล่งเก็บกักน้ําฝนหรือ มีน้ําใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัย 2.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จ.ภูเก็ต

บริโภคในโรงเรียนอย่างปลอดภัย น้ําจืดที่สะอาดไว้ใช้อุปโภคในโรงเรียน และได้มาตรฐาน จํานวน 845 คน จังหวัดภูเก็ต มีแหล่งเก็บกักน้ําฝน

และได้มาตรฐาน อย่างเพียงพอ หรือน้ําจืดที่สะอาด มีคุณภาพ

2. จัดหาแหล่งเก็บกักน้ําฝนหรือ

น้ําจืดที่สะอาดไว้ใช้อุปโภคในโรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย

อย่างเพียงพอ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา
โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน

 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 
ชาติ 20 ปี ศธ.

48.ปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ํา 1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 1. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษา 5.0000 5.2500 5.5125 5.7881 6.0775 27.6282 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 6
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สระว่ายน้ําของสถานศึกษา 1.เด็กมีทักษะในการช่วยเหลือ มีการปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ํา เทศบาลเมืองป่าตอง 2 

2.เพื่อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ตนเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ํา สําหรับเด็ก

กิจกรรมหลัก สําหรับการจัดกิจกรรมว่ายน้ํา   หรือจมน้ํา 2.. ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีวัสดุ 

1.ปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ํา 2.สถานศึกษามีสระว่ายน้ําที่ดี อุปกรณ์สําหรับการฝึกว่ายน้ํา

2.จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สําหรับการจัด มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

กิจกรรมว่ายน้ํา     3.เด็กมีวัสดุ-อุปกรณ์สําหรับ

การฝึกว่ายน้ํา  

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กปฐมวัยอายุ 3 ปี ของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลเมืองป่าตอง 2  

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) จังหวัดภูเก็ต
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา
โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายของโครงการ/ ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน

 กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 2566 2567 2568 2569 2570 รวม รับผิดชอบ ยุทธฯ ยุทธ์ฯ 
ชาติ 20 ปี ศธ.

49.การพัฒนาห้องเรียนออนไลน์ 1. เพื่อให้นักเรียนมีสื่อเทคโนโลยี เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 1.โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกะทู้ 4.4503 4.6728 4.9065 5.1518 5.4094 24.5907 เทศบาล 6 6
สําหรับครอบครัวไทยในช่วงวิกฤต ที่ทันสมัยทันท่วงทีต่อสถานการณ์ 1.นักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกะทู้ มีห้องเรียน Smart Classroom เมืองกะทู้

เศรษฐกิจและสถานการณ์ ปัจจุบัน ร้อยละ 90 สามารถเรียน สําหรับการเรียนการสอนออนไลน์

โรคระบาด (Covid19) 2.เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สนับสนุน ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่มีคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนของ และเกิดประสิทธิผล 2.นักเรียน ร้อยละ 100 สามารถ

กิจกรรมหลัก ครูและบุคลากร 2. นักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล เรียนออนไลน์ได้อย่างมี

1.  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 3.เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ เมืองกะทู้มีห้องเรียนสําหรับ ประสิทธิภาพ

2. จัดทําและจัดหาครุภัณฑ์ ระหว่างคนในครอบครัว ด้วยการ การเรียนการสอนออนไลน์

วัสดุอุปกรณ์สําหรับห้อง สื่อสารที่มีประสิทธิภาพและ ที่มีคุณภาพ

“Smart Classroom”  เกิดประโยชน์สูงสุด 3. นักเรียนทุกคนมีความพร้อม

3. อบรมการจัดประสบการณ์ 4.เพื่อพัฒนาเด็กให้มีทักษะ ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

โดยใช้ห้อง “Smart Classroom” การปรับตัวและการเรียนรู้

4.จัดจ้างบุคลากรสําหรับดูแล ที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์วิกฤติ

ระบบ “Smart Classroom” กลุ่มเป้าหมาย

ครูและนักเรียน ผู้ปกครอง

สังกัดเทศบาลเมืองกะทู้

โครงการ/กิจกรรมแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี)

ความสอดคล้องปีงบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท)



 

 
176แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.(2566-2570)

6.1 กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2566-2570) สู่การปฏิบัติ  
 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2566 – 2570) จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทาง      

ในการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคที่สอดคล้องเช่ือมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 
ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) น่ันคือ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ .ศ . 2561- 2580 )           
ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ : ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนโฉมบทบาท 
“ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท พัฒนาระบบ       
การเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทํางาน และระบบ
สนับสนุนที่ เหมาะสมสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งแผนแม่บทในประเด็นต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้อง                
กับด้านการศึกษา แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) การสร้างโอกาสและความเสมอภาค       
ทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนอง       
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ 
นําไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566- 2570)     
โดยไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต แผนพัฒนา
การศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (พ.ศ.2566 -2570) มุ่งพัฒนา “ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาให้มีสมรรถนะ มีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันทุกการเปลี่ยนแปลง”รองรับยุทธศาสตร์           
การพัฒนาภาคใต้ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของ
โลกศตวรรษที่ 21 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563–2565) โดยกระทรวงศึกษาธิการ       
วางระบบเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ – ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม         
มีงานทํา มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง รวมทั้งนโยบายและจุดเน้น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนระดับหน่วยงาน 
และแปลงสู่การปฏิบัติ โดยแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ สาระสําคัญดังน้ี 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 
 
 

สว่นท่ี 6 
การขบัเคลื่อนแผนพฒันาการศึกษาจงัหวดัภเูก็ต (พ.ศ. 2566-2570) 

ส ูก่ารปฏิบติั 
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 ในการนําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2566-2570) ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จ      
ตามเป้าหมาย จําเป็นต้องระดมสรรพกําลัง ร่วมกันคิด ร่วมกันทําจากทุกภาคส่วนที่ เก่ียวข้องในการ             
จัดการศึกษา ทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่จะร่วมขับเคลื่อน และ
ถ่ายทอดสาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ตฯ ลงสู่แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน           
ทางการศึกษาในพ้ืนที่ ควรจะต้องมีการสร้างการสื่อสารให้แก่บุคลากรที่เก่ียวข้องได้รับรู้ เข้าใจยุทธศาสตร์ฯ 
ด้านการศึกษา โดยผ่านกลไกและเคร่ืองมือที่สําคัญ ดังน้ี 
 1) คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งมีอํานาจ
หน้าที่กําหนดทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด และพิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงฯ ในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด เพ่ือเป็นการเน้นยํ้าความสําคัญ          
ของแผนพัฒนาการศึกษาในระดับภาคต่าง ๆ ที่จะเช่ือมโยงไปสู่การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด ต่อไป 
 2) คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ ระดมความคิดเห็น 
ศึกษาข้อมูล นโยบาย กรอบแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับจังหวัดให้เช่ือมโยงและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทางการพัฒนาประเทศนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ที่สอดคล้องเช่ือมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3         
ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) เพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยใช้เป็นกรอบ
ไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางการศึกษา รวมถึงการติดตามและรายงานผล             
การดําเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดที่สอดคล้อง
ตามยุทธศาสตร์/ตัวช้ีวัด แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัดตามกฎหมาย ว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ กําหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภทในจังหวัด โดยคณะกรรมการฯ ควรให้ความสําคัญกับการใช้แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด เพ่ือเป็นกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการปนะจําปีงบประมาณในระดับจังหวัด  
 4) คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.เก่ียวกับการบริหารเชิงยุทธศาสตร์) ซึ่งมีอํานาจ
หน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ การจัดต้ังและการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปีให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 5) แผนพัฒนาการศึกษา ระดับจังหวัด/ภาค เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์        
การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยยึดสาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ สําหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณของหน่วยงาน         
เพ่ือนําไปสู่การบูรณาการระหว่างหน่วยงานการศึกษาที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือการจัดทําแผนงาน/โครงการ      
ในการขอจัดต้ังและการบริหารงบประมาณตามบทบาทหน้าที่และบริบทของพ้ืนที่  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
178แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.(2566-2570)

 6.2 แนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2566-2570)  
  เพ่ื อ ให้ เกิดการขับ เคลื่ อน  บู รณ าการการพัฒนาการศึกษาใน พ้ืนที่ ระ ดับจั งห วัด                
ควรมีการดําเนินการ ดังน้ี  
  6.2.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา ทุกสังกัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
ดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยการร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ แปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สู่โครงการ/กิจกรรม 
ที่จะนําไปสู่ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเร็จและค่าเป้าหมาย ในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้ง
กําหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบความสําเร็จของตัวช้ีวัดให้ชัดเจน  
  6.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา/ ผู้บริหารการศึกษา สถาบันทางการศึกษา และสถานศึกษา         
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ต้องให้ความสําคัญและใช้แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาการศึกษาฯ เป็นเคร่ืองมือ กรอบและ
แนวทางในการดําเนินงานหรือการบริหารจัดการศึกษา  
  6.2.3 ศึกษาธิการจังหวัด ต้องแสดงภาวะความเป็นผู้นําทางการศึกษา มีความมุ่งมั่นจริงจัง 
รวมถึงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยดําเนินการช้ีแจง สร้างความรู้ความเข้าใจ
ในสาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ ครู 
ผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วน ได้รับทราบ อย่างชัดเจน และเห็นความสําคัญของแผนฯ เพ่ือการมีส่วนร่วม และ
สนับสนุนช่วยเหลือ ยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่   
  6.2.4 การบูรณาการยุทธศาสตร์ (Integration) เพ่ือให้เกิดการทํางาน และวางเป้าหมาย        
ในการทํางานร่วมกัน จําเป็นที่จะต้องให้หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ ร่วมกําหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับความต้องการ สภาพปัญหาและบริบทพ้ืนที่ โดยหน่วยงาน
ต่าง ๆ จะต้องร่วมกันบูรณาการทํางานร่วมกัน ทั้งในส่วนของการวางแผนงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล 
รวมถึงการจัดการความรู้พัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัดให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยการประสานการดําเนินงาน
และช่วยผลักดันในการดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องและสนับสนุน      
ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด 
  6.2.5 การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (เช่ือมโยง (Linkage)) ช้ีแจงและสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ 
แนวนโยบายและการดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สร้างความเช่ือมโยงระหว่าง
นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระดับกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต้นสังกัดทุกสังกัดที่จัดการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาภาค  และแผนพัฒนาจังหวัด  รวมทั้ งแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ  ที่ เก่ียวข้องกับ                  
การจัดการศึกษา รวมถึงสร้างกลไกขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ และกิจกรรมด้านการศึกษาให้มี                 
ความสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค และ ทิศทางการพัฒนาของประเทศ    
ที่มีการบูรณาการทั้งในมิติของการทํางานตาม Function, Agenda และ รวมถึงการส่งเสริมประสาน 
สนับสนุน ให้ความรู้ในการพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางการศึกษา
ในพ้ืนที่ เพ่ือนําไปสู่ผลสําเร็จตามยุทธศาสตร์/ตัวช้ีวัดของจังหวัด ที่ได้วางไว้  
  6.2.6 การจัดทํายุทธศาสตร์ (การมีส่วนร่วม (participate)) จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางาน
ทุกภาคส่วนเพ่ือการมีส่วนร่วม และจัดให้มีการประชุมเพ่ือจัดทําสาระสําคัญเก่ียวกับการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
หรือประเด็นที่มีความสําคัญต่อผลสําเร็จตามยุทธศาสตร์เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารระดับสูงได้พิจารณาและรับทราบ 
เพ่ือนําไปสู่ขั้นตอนการส่ือสารและแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติต่อไป  
  6.2.7 การพัฒนายุทธศาสตร์ ต้องมีการติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์          
เพ่ือหาประเด็นและกลั่นกรองแนวคิด เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาแผนในปีต่อไป  
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 6.3 การติดตามและประเมินผล  
  การติดตามและประเมินผลการนําไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทางและกระบวนการสําคัญ ดังน้ี  

 6.3.1. จัดทําโครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์               
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือประสาน ติดตามรายงานผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ       
ของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6.3.2 แต่งต้ังคณะทํางาน คณะกรรมการที่สําคัญ ๆ ได้แก่ คณะทํางานสร้างเคร่ืองมือ         
การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่  
  6.3.3 กําหนดปฏิทินการติดตาม ประเมินผลและรายงานให้เหมาะสม  

 6.3.4 ประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการดําเนินงานตรวจ ติดตาม ประเมินผล           
รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และการจัดทําตัวช้ีวัด
ความสําเร็จของแต่ละหน่วยงานทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์                   
ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
  6.3.5 ประชุมปฏิบัติการจัดทําเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผล 

 6.3.6 ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษา 
สถานศึกษาในพ้ืนที่ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

 6 .3 .7  ให้ มี การรายงานผลความก้ าวห น้ าของแผนงาน /โครงการ  โดยพิ จารณ า                   
จากผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนฯ พร้อมทั้งปัญหา
อุปสรรคในการดําเนินงาน 

 6.3.8 มีกลไกการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือติดตามผล       
การดําเนินงาน รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการ รวมทั้ งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาปรับปรุง               
การดําเนินการต่อไป 
   6.3.9 เช่ือมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่างสํานักงานศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานด้านสังคมในจังหวัดเพ่ือประโยชน์ต่อการวางแผน กํากับ
ติดตาม และรายงานผล ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้อง ไปในทิศทางเดียวกัน  

 6.3.10 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาการศึกษา เป็นการประเมินผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัด        
ที่กําหนดไว้ในแผน 
 
   

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต 
(พ.ศ.2566-2570) 

  
ที่ปรึกษา 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต (กศจ.) 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต (อกศจ.)   เก่ียวกับการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต (อกศจ.)   เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา 
นางสาวพัชลี  เชาว์พลกรัง     ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
นางรัชดาภรณ์  ปฏิบัติ    รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
 
คณะทํางาน 
1. คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2566-2570 
   ตามประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  
2. นางสาววลัยลักษณ์  ไกรสาตร์    ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน   
3. นางสาวธันวารัตน์  มณีพันธานนท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
4. ส.ต.ต.หญิงกัญญารัตน์  บุญรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
5. นายจิรวัฒน์  เพชรกุล    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 
ออกแบบปก/รูปเล่ม 
1. นางสาวธันวารัตน์  มณีพันธานนท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
2. นายจิรวัฒน์  เพชรกุล    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 
 

คณะผูจ้ัดทํา 
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