
 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(ฉบับตามงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร) 

เอกสารล าดบัที่ 5/2565 

กลุม่นโยบายและแผน ส านกังานศกึษาธกิารจงัหวัดสุราษฎรธ์านี 

ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงศกึษาธกิาร 



ก 

 

ค ำน ำ 

 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้
ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความส าเร็จของ
ภารกิจหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน โดยค านึง
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม พ.ศ.2566-2570 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน 
กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผน
ระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 
และแผนระดับ 2 รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2560 - 2579 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง 
ตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ) และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ 
(Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform : 
eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของ
ผู้บริหารและหน่วยงานภายในใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
(ฉบับตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ธันวาคม 2565 
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บทสรุปผู้บริหำร 

ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2)  ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณ
ที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด
ความส าเร็จของภารกิจหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวน
ภารกิจของตน โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (แผนระดับที่ 1) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับที่ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรี
ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก าลัง เงินงบประมาณ ความคุ้มค่าของภารกิจและ
สถานการณ์อ่ืน ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของ
รัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย โดยอ านาจหน้าที่ข้อ 11 (2) คือ การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการ รวมทั้งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ใช้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ ศธ 0208/19657 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2565 ให้หน่วยงานได้แปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 และฉบับที ่2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับที่ 
1 และแผนระดับที่ 2 รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายการและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2566 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ               
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด                       
สุราษฎร์ธานี จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและให้บุคลากรในสังกัด  
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
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       วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 

              ค่านิยมองค์กร 

    SS  =  Service Mind  จิตบริการ     

    UU  = Unity    งานเป็นหนึ่ง        
    RR  =  Reliable    เช่ือถือได้       

    AA  =  Accountability   รับผิดชอบ          

    TT  = Transparency   โปร่งใส 

       พันธกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานทางการศึกษาให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างนวัตกรรมการศึกษาเชิงพื้นท่ี 

   3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
   4.  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง
ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   5.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนใน ศตวรรษที่ 21 
   6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ 

       ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategy : S) 

  S1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
  S2  พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  S3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ  
  S4  สร้างโอกาสและความเสมอภาค ทางการศึกษา  
  S5  ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 S6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

“เป็นองค์กรคุณธรรม ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและบูรณาการการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21” 
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       เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ (Goal : G) 

  G1.1  ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง
เหมาะสมกับการเสริมสร้างความม่ันคงในแต่ละบริบท 
 G1.2  องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
 G2  ผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และการแข่งขันของประเทศ 
  G3.1  ผู้เรียนมีคุณภาพทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  G3.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ 
ที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 G3.3  หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 G4  ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบ  
ที่หลากหลาย 
 G5  หน่วยงานและสถานศึกษามีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 G6  หน่วยงาน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ 
ของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
  

       กลยทุธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
  1.  ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้อง เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ  
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมน า เผยแพร่ศาสตร์พระราชา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางพระราชด าริ 
  2.  ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะ 
การเรียนรู้/วิชาชีพในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  3.  พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
(ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
  4.  พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับหน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ือยกระดับคุณภาพและโอกาส
ทางการศึกษา 
 5. ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานทางการศึกษาให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
  1.  พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่และภูมิภาค 
(อาทิ พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน) 
 2.  ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัย
ทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
  1.  พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 
  2.  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์
ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 
  3.  สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทัน  
และสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษท่ี 21 
  4.  สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
  5.  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
  6.  บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง  
  7.  พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถ่ิน (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้และ
การประกอบอาชีพ 
  8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  9. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
 ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาค ทางการศึกษา 
  1.  เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
และกลุ่มเป้าหมาย 
  2.  ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่
เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบที่หลากหลาย     
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  1.  ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ ใช้ในการบริหารราชการ/
ให้บริการประชาชน 
 2.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็น
เอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 
 3.  สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบูรณาการเชื่อมโยง
ทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
 4.  พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์  
เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 
 5.  พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน เพ่ือยกระดับสมรรถนะ 
การปฏิบัติงาน 
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สำรบัญ 

 หน้ำ 
ค ำน ำ ก 
บทสรุปผู้บริหำร ข 
สำรบัญ ซ 
ส่วนที่ 1  บทน ำ  
 1.1  หลักการและเหตุผล  2 
 1.2  วัตถุประสงค์  3 
 1.3  วิธีด าเนินงาน  3 
 1.4  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   4 
ส่วนที่ 2  บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับทิศทำงกำรศึกษำ  16 
ส่วนที่ 3  สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
            ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี(ฉบับตำมงบประมำณ 
            ที่ได้รับจัดสรร) 

 45 

 3.1  วิสัยทัศน์   46 
 3.2  ค่านิยมองค์กร   46 
 3.3  พันธกิจ   47 
 3.4  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงคต์ามประเด็นยุทธศาสตร์  

      กลยุทธ์ภายใตป้ระเด็นยุทธศาสตร์ และโครงการที่เก่ียวข้อง 
  47 

ส่วนที่ 4  งบประมำณ/แผนงำน/โครงกำร    53 
 4.1  งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ 

      ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  56 

4.2  สรุปภาพรวมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    58 
      ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
4.3  รายละเอียดโครงการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสรุาษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการที ่ 1 โครงการด าเนินงานส่งเสรมิและสนับสนุนโรงเรียนเอกชน 60 
โครงการที ่ 2 โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคลา้ยวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจ าปี 

2566 (คุณธรรม จริยธรรม 4 ด้าน) 
65 

โครงการที ่ 3 โครงการนิเทศการจดักิจกรรมยุวกาชาดและกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ยุว
กาชาดเฉลิมพระเกยีรต ิ

70 

โครงการที ่ 4 โครงการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการตรวจติดตาม นักเรียน นักศึกษา 74 
โครงการที ่ 5 โครงการการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (คุณธรรม จริยธรรม 4 ด้าน) 79 
โครงการที ่ 6 โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี
83 

โครงการที ่ 7 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2566 87 
โครงการที ่ 8 โครงการโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ประจ าปี 2566 91 
โครงการที ่ 9 โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 
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โครงการที ่ 10 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปี 
พ.ศ. 2566 

103 

โครงการที ่ 11 ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร) 

110 

โครงการที ่ 12 โครงการจดัท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 114 
โครงการที ่ 13 โครงการเสรมิสร้างศักยภาพบคุลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 119 
โครงการที ่ 14 โครงการตรวจ ตดิตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ

ยุทธศาสตร์(เชิงบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานของจังหวัดสุราษฎร์ธานี) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

124 

โครงการที ่ 15 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคณุภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. 

131 

โครงการที ่ 16 โครงการส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดสรุาษฎร์ธานี 137 
โครงการที ่ 17 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 141 
โครงการที ่ 18 โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม พ.ร.บ. พ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2562 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
145 

โครงการที ่ 19 โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา
เพื่อพัฒนาการศึกษา 

152 

โครงการที ่ 20 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี 158 
โครงการที ่ 21 โครงการสร้างและส่งเสรมิความเปน็พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้าน

การศึกษาสู่การปฏิบตั ิ
164 

โครงการที ่ 22 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดท ารูปแบบและการพฒันา
หลักสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศกึษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอดุมศกึษา 

169 

โครงการที ่ 23 โครงการสร้างภมูิคุ้มกันและป้องกนั ยาเสพตดิ 175  
 

ส่วนที่ 5 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
           ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธ์านี (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 
 

  5.1  การขบัเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      181 
        ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

      ไปสู่การปฏิบัติ 
  5.2  การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     181 
       ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธ์านี (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ภำคผนวก  
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
เอกสำรอ้ำงอิง 
คณะผู้จัดท ำ 
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1.1  หลักกำรและเหตุผล 
   ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 3 
มาตรา 9 (1),(2) ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ 
ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจหน่วยงาน 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือ
เปลี่ยนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) (แผนระดับ 1) แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลง
ต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและ
สถานการณ์อ่ืนประกอบกัน กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงาน
ของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 
รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) และเชื่อมโยง
ข้อมูลสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of 
National Strategy and country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) คณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ขึ้น 
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1.2  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด                
สุราษฎร์ธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร
และหน่วยงานภายในใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3  วิธีด ำเนินงำน 
   1.3.1  ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 ของประเทศ และบริบทต่าง ๆ                     
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                    
(พ.ศ. 2561-2580)  แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                    
(ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) นโยบายรัฐบาล  
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                     
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
 1.3.2  ทบทวนกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  1.3.3  ทบทวนสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)  
  1.3.4  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
  1.3.5  จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
  1.3.6  เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ต่อศึกษาธิการจังหวัด 
  1.3.7  น าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด                
สุราษฎร์ธานี (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ฉบับสมบูรณ์เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(กศจ.) เพ่ือทราบ 



 

 

4 

 

 1.3.8  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 6  
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) สู่หน่วยงานภายใน
และหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาการศึกษา 
 1.3.9  น าโครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้ศึกษาธิการจังหวัดอนุมัติแล้ว เข้าสู่ระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
1.4  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)ที่ผู้บริหารสามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และหน่วยงานภายในใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.5  ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
 

ตำรำงท่ี 1.5.1  จ ำนวนสถำนศึกษำ นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี             
                   จ ำแนกตำมสังกัด ปีกำรศึกษำ 2565 

สังกัด 
จ ำนวน 

สถำนศึกษำ นักเรียน ครู ห้องเรียน 
ภำพรวมของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 666 223,155 11,238 9,512 
1. กระทรวงศึกษำธิกำร  614   188,179   9,515   8,161  

1.1 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  102 50,534 1,974 1,533 

    1.1.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน  83   40,724   1,726   1,439  

        - โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  83 40,724 1,726 1,439 
       1.1.2 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

19 9,810 248 94 

         1) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 19 9,790 246 91 
         2) ปวช. 2 20 2 3 
1.2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 500 125,359 6,964 5,946 
     1.2.1 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต  1 121 24,831 1,328  1,307  

1.2.2 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต  2 179 30,462 1,688  1,770  

     1.2.3 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต  3 152 26,822 1,565  1,566  

     1.2.4 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 44 41,998 2,265  1,235  

        - โรงเรียนสังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 3 1,107 115 65 
     1.2.5 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 377 44  20  
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สังกัด 
จ ำนวน 

สถำนศึกษำ นักเรียน ครู ห้องเรียน 
     1.2.6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 1 651 51  24  

     1.2.7 โรงเรยีนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 79 20  21  
     1.2.8 สถานศึกษาในสถานประกอบการ 
            - ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สุราษฎร์ธานี 

1 139 3 3 

1.3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ   12   12,286   577   682  

        - วิทยำลัยอำชีวศึกษำของรัฐบำล  8   10,792   451   573  
     1.3.1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 1 3,909 154 140 
     1.3.2 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ 1 491 34 25 
     1.3.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 3,251 115 123 
     1.3.4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 1 305 22 118 
     1.3.5 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 1 196 27 14 
     1.3.6 วิทยาลัยการอาชีพไชยา 1 1,119 44 56 
     1.3.7 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 1 1,293 43 80 
     1.3.8 วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย 1 228 12 17 
        - วิทยำลัยอำชีวศึกษำของเอกชน 4 1,494 126 109 
     1.3.9 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ 1 432 28 30 
     1.3.10 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ 1 278 28 32 
     1.3.11 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 1 496 31 19 
     1.3.12 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ 1 288 39 28 
2. ส่วนรำชกำรอื่น 52 34,976 1,723 1,351 

2.1 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  3   17,450   720   653  

2.1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1 15,668 504 539 
    2.1.2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตสุราษฎร์ธาน ี 1 861 175 53 
    2.1.3 มหาวิทยาลัยตาปี 1 921 41 61 
2.2 กระทรวงมหำดไทย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 40  16,243  868 638 

     2.2.1 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 39 15,870 830 614 

     2.2.2 ปวช. 2 373 38 24 
2.3 ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

     - โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด 
สุรำษฎร์ธำน ี

4 105 25 20 

     2.3.1 โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม 1 9 8 8 
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สังกัด 
จ ำนวน 

สถำนศึกษำ นักเรียน ครู ห้องเรียน 
     2.3.2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลาราม 1 20 5 5 
     2.3.3 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยาวิทยา 1 15 4 4 
       2.3.4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ 1 61 8 3 
  2.4 ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
     - โรงเรียนสังกัดกองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

4 635 52 36 

     2.4.1 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 1 154 13 9 

     2.4.2 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง 1 202 16 9 

     2.4.3 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย 1 118 11 9 

     2.4.4 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย 1 161 12 9 

2.5 กระทรวงสำธำรณสุข สถำบันพระบรมรำชชนก   
   - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1 543 58 4 

                         
ตำรำงท่ี 1.5.2  จ ำนวนสถำนศึกษำในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำและสังกัด  

                   ปีกำรศึกษำ 2565 

สังกัด 

ระดับกำรศึกษำ 

ก่อน
ประถม 

ประถม มัธยมต้น 
มัธยม
ปลำย 

ปวช. ปวส. อุดมศึกษำ 

สพฐ. 423 452 125 50 0 0 0 
เอกชน 74 46 21 13 0 0 0 

ตชด. 4 4 0 0 0 0 0 

พศ. 0 0 4 4 0 0 0 
อปท. 35 26 10 5 2 0 0 

กศน. 0 19 19 19 0 0 0 

สอศ. 0 0 0 0 12 11 0 

สบช. 0 0 0 0 0 0 1 

อว. 0 0 0 0 0 0 3 
รวม 536 547 179 91 14 11 4 

ที่มำ  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
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ตำรำงท่ี 1.5.3  จ ำนวนนักเรียนในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำและสังกัด  

                   ปีกำรศึกษำ 2565 

สังกัด 

ระดับกำรศึกษำ 
รวม 
สังกัด ก่อน

ประถม 
ประถม 

มัธยม
ต้น 

มัธยม
ปลำย 

ปวช. ปวส. อุดมศึกษำ 

สพฐ. 14,980 57,930 33,594 18,339 139 0 0 125,359 

เอกชน 10,636 22,199 4,757 3,132 0 0 0 40,724 

ตชด. 198 437 0 0 0 0 0 635 

พศ. 0 0 79 26 0 0 0 105 

อปท. 3,521 7,550 3,679 1,120 373 0 0 16,243 

กศน. 0  521 3,923 5,346 20 0  0  9,810 

สอศ. 0  0  0  0  8,404 3,628 254 12,286 

สบช. 0  0  0  0  0  0  543 543 

อว. 0  0  0  0  0  0  17,450 17,450 

รวมระดับ
กำรศึกษำ 

29,697 88,950 45,422 27,104 9,762 3,446 17,667 223,155 

ที่มำ  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
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ตำรำงท่ี 1.5.4  สัดส่วนของผู้เรียนอำชีวศึกษำต่อผู้เรียนสำมัญศึกษำในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  

                    ปีกำรศึกษำ 2562 - 2565   

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวนผู้เรียน (คน) 

สัดส่วน ที่มำ 
อำชีวศึกษำ สำมัญศึกษำ 

2562 10,856 25,336 30 : 70 
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ข้อมูล ณ วันที ่10 มิถุนายน 2562 

2563 10,122 24,518 29 : 71 
ข้อมูล EDU statistics  

ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 

2564 9,762 27,104 26 : 74 
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ข้อมูล ณ วันที ่25 มิถุนายน 2564 

2565 8,936 26,843 25 : 75 
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ข้อมูล ณ วันที ่10 มิถุนายน 2565 
หมำยเหตุ 

สายสามัญ หมายถึง จ านวนผู้เรียนที่ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษานั้น ๆ   

สายอาชีพ หมายถึง จ านวนผู้เรียนที่ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษานั้น ๆ 
 

ตำรำงที ่1.5.5  ปีกำรศกึษำเฉลี่ยของประชำชนในจังหวัดสุรำษฎรธ์ำนี รวมชำยหญิง จ ำแนกตำม 
                    ช่วงอำยุ 

ปี พ.ศ. 
ช่วงอำยุ (ปี) 

15 ปีขึ้นไป 15 - 39 ปี 40 - 59 ปี 15 - 59 ปี 60 ปีขึ้นไป 
2553 8.4 10.0 8.0 9.2 4.4 
2554 8.2 9.8 7.7 8.9 4.3 
2555 8.0 10.0 7.1 8.7 4.3 
2556 7.9 10.2 7.0 8.7 4.1 
2557 8.2 10.2 7.8 9.1 4.5 
2558 8.4 10.1 7.8 9.1 4.9 
2559 8.3 9.9 7.6 9.0 5.1 
2560 8.4 9.8 7.8 8.9 5.7 
2561 8.52 9.53 8.51 9.09 5.85 
2562 8.67 10.02 8.50 9.36 5.62 
2563 8.98 10.43 8.69 9.67 5.98 
2564 9.95 8.45 9.29 8.56 5.51 

http://www.edustatistics.moe.go.th/app/about.php#pablo


ตำรำงท่ี 1.5.6  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) เปรียบเทียบ 
                ปีกำรศึกษำ 2562 – 2564 จ ำแนกตำมรำยวิชำ 4 วิชำหลัก ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 

รำยวิชำ 
ปี

กำรศึกษำ 
ผลกำรทดสอบ O-NET 

ประเทศ +สูง/-ต่ ำ จังหวัด +สูง/-ต่ ำ 
  ภำษำไทย 2562 49.07 -6.83 51.77 -7.05 

 
2563 56.2 7.13 59.46 7.69 
2564 50.38 -5.82 53.71 -5.75 

 อังกฤษ 2562 34.42 -4.82 34.48 -1.00 
 2563 43.55 9.13 44.91 10.43 
 2564 39.22 -4.33 41.26 -3.65 

  คณิตศำสตร์ 2562 32.90 -4.60 34.61 -5.94 
 2563 29.99 -2.91 31.52 -3.09 
 2564 36.83 6.84 38.71 7.19 

 วิทยำศำสตร์ 2562 35.55 -4.38 41.22 -0.60 
 2563 38.78 3.23 40.60 -0.62 
 2564 34.31 -4.47 35.61 -4.99 

ที่มำ  ฐานข้อมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)  
       ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565 
 
 

ตำรำงที่ 1.5.7  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) เปรียบเทียบ 
               ปีกำรศึกษำ 2562 – 2564 จ ำแนกตำมรำยวิชำ 4 วิชำหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

รำยวิชำ 
ปี

กำรศึกษำ 
ผลกำรทดสอบ O-NET 

ประเทศ +สูง/-ต่ ำ จังหวัด +สูง/-ต่ ำ 
 ภำษำไทย 2562 55.14 0.72 56.53 0.60 

  2563 54.29 5.22 55.11 3.34 
 2564 51.19 -3.10 53.11 -2.00 

 อังกฤษ 2562 33.25 3.8 32.49 3.9 
  2563 34.38 0.04 34.24 -0.24 
 2564 31.11 -3.27 30.79 -3.45 

 คณิตศำสตร์ 2562 26.73 -3.31 26.54 -3.13 
  2563 25.46 -1.27 25.14 -1.40 
 2564 24.47 -0.99 23.84 -1.30 

 วิทยำศำสตร์ 2562 30.07 -6.03 29.97 -6.61 
  2563 29.89 -0.18 29.77 -0.20 
 2564 31.45 1.56 31.62 1.85 

ที่มำ  ฐานข้อมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)  
       ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565 
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ตำรำงที่ 1.5.8 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) เปรียบเทียบ 
              ปีกำรศึกษำ 2562 – 2564 จ ำแนกตำมรำยวิชำ 4 วิชำหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

รำยวิชำ ปี
กำรศึกษำ 

ผลกำรทดสอบ O-NET 
ประเทศ +สูง/-ต่ ำ จังหวัด +สูง/-ต่ ำ 

 ภำษำไทย 2562 42.21 -5.10 42.21 -5.57 
  2563 44.36 2.15 42.25 0.04 
 2564 46.4 2.04 47.29 5.04 

สังคม 2562 35.7 0.54 35.8 0.86 
 2563 35.93 0.23 35.90 0.10 
 2564 36.87 0.94 37.73 1.83 

  อังกฤษ 2562 29.20 -2.21 27.23 -2.28 
  2563 29.94 0.74 27.80 0.57 
 2564 25.56 -4.38 25.91 -1.89 

 คณิตศำสตร์ 2562 25.41 -5.31 23.71 -6.00 
  2563 26.04 0.63 25.17 1.46 
 2564 21.28 -4.76 21.10 -4.07 

  วิทยำศำสตร์ 2562 29.20 -1.31 26.68 -3.47 
  2563 32.68 3.48 32.14 5.46 
 2564 28.65 -4.03 28.84 -3.30 

ที่มำ  ฐานข้อมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)   ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565 
 
ตำรำงท่ี 1.5.9  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนกำรศึกษำนอกระบบ (N-NET)  
              เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2562–2564 จ ำแนกตำมสำระควำมรู้ 5 สำระหลัก ระดับชั้นประถมศึกษำ    

สำระ ปีกำรศึกษำ 
ผลกำรทดสอบ N-NET 

ประเทศ +สูง/-ต่ ำ จังหวัด +สูง/-ต่ ำ 

ทักษะกำรเรียนรู ้ 2562 42.61 -0.55 45.68 2.52 

 
2563 39.41 -3.20 39.71 -5.97 

 
2564 35.53 -3.88 33.12 -6.59 

ควำมรู้พ้ืนฐำน 2562 38.93 2.95 38.49 -5.82 

 
2563 40.62 1.69 40.06 1.57 

 
2564 42.14 1.52 39.34 -0.72 

กำรประกอบอำชีพ 2562 41.29 1.79 36.97 -9.15 

 
2563 43.03 1.74 43.88 6.91 

 
 
 

2564 40.28 -2.75 37.83 -6.05 
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สำระ ปีกำรศึกษำ 
ผลกำรทดสอบ N-NET 

ประเทศ +สูง/-ต่ ำ จังหวัด +สูง/-ต่ ำ 

กำรด ำเนินชีวิต 2562 44.93 -4.22 50.21 0.84 

 
2563 45.63 0.7 49.15 -1.06 

 
2564 42.59 -3.04 38.30 -10.85 

กำรพัฒนำสังคม 2562 43.69 0.42 47.17 -2.74 

 
2563 45.73 2.04 44.09 -3.09 

 
2564 44.27 -1.46 40.97 -3.12 

ที่มำ  ฐานข้อมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)   ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565 
 
 

ตำรำงท่ี 1.5.10  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนกำรศึกษำนอกระบบ (N-NET)    
                    เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2562 – 2564 จ ำแนกตำมสำระควำมรู้ 5 สำระหลัก  
                     ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

สำระ ปีกำรศึกษำ 
ผลกำรทดสอบ N-NET 

ประเทศ +สูง/-ต่ ำ จังหวัด +สูง/-ต่ ำ 

ทักษะกำรเรียนรู ้ 2562 35.73 -7.83 40.98 -2.64 

 
2563 36.59 0.86 37.95 -3.03 

 
2564 37.32 0.73 38.98 1.03 

ควำมรู้พ้ืนฐำน 2562 35.10 4.56 35.64 2.81 

 
2563 32.80 -2.3 33.66 -2.37 

 
2564 34.24 1.44 35.55 1.90 

กำรประกอบอำชีพ 2562 39.99 0.11 41.91 -3.57 

 
2563 38.05 -1.95 40.17 -1.75 

 
2564 37.63 -0.41 44.50 4.34 

กำรด ำเนินชีวิต 2562 43.08 -1.34 48.03 -0.69 

 
2563 44.61 1.53 48.38 0.34 

 
2564 41.59 -3.02 38.69 -9.69 

กำรพัฒนำสังคม 2562 40.55 2.78 39.28 -0.04 

 
2563 38.09 -2.46 39.94 0.66 

 
2564 34.18 -3.91 36.43 -3.51 

ที่มำ  ฐานข้อมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)   ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565 
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ตำรำงท่ี 1.5.11  เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2562 – 2564 จ ำแนกตำมสำระควำมรู้ 5 สำระหลัก  
                      ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 

สำระ ปีกำรศึกษำ 
ผลกำรทดสอบ N-NET 

ประเทศ +สูง/-ต่ ำ จังหวัด +สูง/-ต่ ำ 

ทักษะกำรเรียนรู ้ 2562 34.00 -9.06 37.06 -7.36 

 
2563 32.34 -1.66 35.64 -1.42 

 
2564 30.64 -1.70 32.48 0.14 

ควำมรู้พ้ืนฐำน 2562 29.26 2.17 30.55 2.65 

 
2563 29.07 -0.19 30.35 -0.21 

 
2564 29.14 0.07 30.46 1.39 

กำรประกอบอำชีพ 2562 40.41 1.72 44.15 -1.3 

 
2563 38.54 -1.87 42.29 -1.86 

 
2564 34.80 -3.74 37.37 -1.17 

กำรด ำเนินชีวิต 2562 34.73 -3.17 37.72 -4.91 

 
2563 34.33 -0.40  37.78 0.06 

 
2564 34.06 -0.27 36.58 2.25 

กำรพัฒนำสังคม 2562 31.94 2.96 33.69 2.39 

 
2563 34.68 2.74 37.65 3.96 

 
2564 29.63 -5.05 30.89 -3.79 

ที่มำ  ฐานข้อมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)   ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565 
        
ตำรำงท่ี 1.5.12  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) เปรียบเทียบ 
                  ปีกำรศึกษำ 2562 – 2564 

สำระ ปีกำรศึกษำ 
ผลกำรทดสอบ V-NET 

ประเทศ +สูง/-ต่ ำ จังหวัด +สูง/-ต่ ำ 
ปวช.3 2562 43.63 2.00 45.17 2.69 

 2563 38.73 -4.9 38.68 -6.49 
 2564 41.9 3.17 43.38 4.7 

ปวส.2 2562 40.75 0.71 41.10 0.97 
 2563 -ไม่มีการสอบ- 
 2564 -ไม่มีการสอบ- 

ที่มำ  ฐานข้อมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)  ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565 
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ตำรำงท่ี 1.5.13   ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำด้ำนอิสลำมศึกษำ (I-NET) อิสลำมศึกษำเบื้องต้น  
                       เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2562 – 2564 

สำระ ปีกำรศึกษำ ผลกำรทดสอบ I-NET 
ประเทศ +สูง/-ต่ ำ จังหวัด +สูง/-ต่ ำ 

 
อัลกุรอำน-อัตตัฟซีร 

2562 42.56 5.21 - - 
2563 38.54 -4.02 - - 
2564 37.25 -1.29 ไม่มผีู้เข้าสอบ - 

 
อัลหะดีษ 

2562 31.2 -1.27 - - 
2563 44.74 13.54 - - 
2564 32.62 -12.12 ไม่มผีู้เข้าสอบ - 

 
อัลอำกีดะฮ ์

2562 40.26 1.47 - - 
2563 37.38 -2.88 - - 
2564 35.26 -2.12 ไม่มผีู้เข้าสอบ - 

 
อัลฟิกฮ ์

2562 33.91 -1.73 - - 
2563 31.93 -1.98 - - 
2564 35.87 3.94 ไม่มผีู้เข้าสอบ - 

 
อัตตำรีค 

2562 36.82 -13.83 - - 
2563 37.6 0.78 - - 
2564 43.5 5.9 ไม่มผีู้เข้าสอบ - 

 
อัลอัคลำก 

2562 47.45 -0.44 - - 
2563 40.86 -6.59 - - 
2564 58.68 17.82 ไม่มผีู้เข้าสอบ - 

 
ภำษำมลำย ู

2562 47.35 -4.83 - - 
2563 35.17 -12.18 - - 
2564 39.74 4.57 ไม่มผีู้เข้าสอบ - 

 
ภำษำอำหรับ 

2562 36.13 0.69 - - 
2563 30.65 -5.48 - - 
2564 30.92 0.27 ไม่มผีู้เข้าสอบ - 

ที่มำ  ฐานข้อมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 

ตำรำงท่ี 1.5.14   ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำด้ำนอิสลำมศึกษำ (I-NET) อิสลำมศึกษำ  .             
                               ระดับกลำง เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2562 – 2564 

สำระ ปีกำรศึกษำ 
ผลกำรทดสอบ I-NET 

ประเทศ +สูง/-ต่ ำ จังหวัด +สูง/-ต่ ำ 
อัลกุรอำน-อัตตัฟซีร 2562 36.88 2.85 40 -2.54 

 2563 41.83 4.95 37.19 -2.81 
 2564 37.61 -4.22 40.48 3.29 

อัลหะดีษ 2562 39.36 -5.87 45.76 7.25 
 2563 44.11 4.75 46.5 0.74 
 2564 35.42 -8.69 40.99 -5.51 

อัลอำกีดะฮ ์ 2562 52.32 -13.33 63.22 -10.03 
 2563 50.7 1.62 53.53 -9.69 
 
 
 

2564 50.87 0.17 61.8 8.27 
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สำระ ปีกำรศึกษำ 
ผลกำรทดสอบ I-NET 

ประเทศ +สูง/-ต่ ำ จังหวัด +สูง/-ต่ ำ 
อัลฟิกฮ ์ 2562 39.4 1.84 42.71 1.7 

 2563 39.4 - 41.81 -0.9 
 
 

2564 36.17 -3.23 43.24 1.43 

อัตตำรีค 2562 36.11 -9.14 36.99 -10.64 
 2563 37.45 -1.34 36.91 0.08 
 2564 42.56 5.11 47.57 10.66 

อัลอัคลำก 2562 51.21 -5.26 62.24 -0.5 
 2563 38.21 -13 36.85 -25.39 
 2564 42.09 3.88 48.88 12.03 

ภำษำมลำย ู 2562 34.65 -11.29 26.78 1.17 
 2563 35.91 1.26 27.7 0.92 
 2564 40.92 5.01 26.24 -1.46 

ภำษำอำหรับ 2562 37 -7.79 32.41 4.41 
 2563 30.04 6.96 24.3 -8.11 

 2564 27.92 -2.12 27.47 3.17 
ที่มำ  ฐานข้อมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
 

ตำรำงท่ี 1.5.15  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำด้ำนอิสลำมศึกษำ (I-NET) อิสลำมศึกษำระดับสูง  
                   เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2562 – 2564 
 

สำระ ปีกำรศึกษำ 
ผลกำรทดสอบ I-NET 

ประเทศ +สูง/-ต่ ำ จังหวัด +สูง/-ต่ ำ 
อัลกุรอำน-อัตตัฟซีร 2562 37.76 3.01 39.50 3.00 

 2563 39.81 2.05 45.3 -5.8 
 2564 35.34 -4.47 39.51 -5.79 

อัลหะดีษ 2562 41.73 -0.62 48.14 -6.44 
2563 42.59 0.86 53.51 -5.37 
2564 33.98 -8.61 41.62 -11.89 

อัลอำกีดะฮ ์ 2562 36.83 5.01 41.43 7.35 
 2563 31.82 5.02 38.92 -2.51 
 2564 35.93 4.11 40.27 1.35 

อัลฟิกฮ ์ 2562 35.33 5.64 38.07 8.32 
 2563 36.18 0.85 45.35 7.28 
 2564 37.89 1.71 47.14 1.79 

อัตตำรีค 2562 35.16 3.06 39.68 2.27 
 2563 39.26 4.1 52.61 12.93 
 2564 31.27 -7.99 35.34 -17.27 
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สำระ ปีกำรศึกษำ 
ผลกำรทดสอบ I-NET 

ประเทศ +สูง/-ต่ ำ จังหวัด +สูง/-ต่ ำ 
อัลอัคลำก 2562 60.13 12.3 66.07 9.96 

 2563 48.63 -11.5 53.78 12.29 
 2564 49.29 0.66 60.86 7.08 

ภำษำมลำย ู 2562 30.78 -9.98 21.70 -2.68 
 2563 25.43 -5.35 20.47 -1.23 
 
 

2564 37.04 11.61 25.59 5.12 

ภำษำอำหรับ 2562 24.26 -3.50 22.59 -2.72 
 2563 32 7.74 30.54 7.95 
 2564 21.97 -10.03 23.14 -7.4 

ที่มำ  ฐานข้อมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
 
ตำรำงที ่1.5.16 ข้อมูลผลกำรประเมินกำรอ่ำน - เขียน ภำษำไทย ปีกำรศึกษำ 2564  
                     ในพื้นที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

ระดับ 
ชั้น 

จ ำนวน/
ร้อยละ 

ทั้งหมด 
อ่ำนออกเสียง อ่ำนรู้เร่ือง 

ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง ดีมำก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ป. 1 
จ านวน 6,599 3,200 1,570 826 860 3,361 2,115 752 203 
ร้อยละ   49.56 24.31 12.79 13.32 52.26 32.88 11.69 3.15 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2ส่วนที่ 2ส่วนที่ 2   
บริบทที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการศึกษา 
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 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎร์ธานี (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ได้จัดทําภายใต้กรอบแนวคิดแผนระดับที่ 1                 
ถึงแผนระดับที่ 3 โดยสอดคล้องตามนัยของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบ
การจําแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ โดยแผนระดับที่ 1 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติแผนระดับที่ 2 ได้แก่ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนระดับที่ 3 คือแผนที่จัดทําขึ้น
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้ง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น แผนที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด                       
สุราษฎร์ธานี เชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and 
Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ดังนี้ 
 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (แผนระดับท่ี 1) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดทําแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 
 มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงศกึษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือประเทศชาติ
มั่นคงประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง 
ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน 
มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วน ราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคมและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึง
ประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเอ้ืออํานวย
ประโยชน์ต่อการดําเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทาง
และเป้าหมายที่กําหนด 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา              
ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 
 

 

ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการศึกษา 
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  1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้
สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
  2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
อนาคต 
  3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการพัฒนา
คนรุ่นใหม่ รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับ
ยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม
และสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลกควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการ
เพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                        
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี
ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21                    
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูงเป็นนวัตกร นัก คิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย              
การพัฒนาที่สําคัญที่ให้ความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม 
ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิดร่วมทํา
เพ่ือส่วนรวมการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับ
ท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของ
ประชากรไทยทั้งในมิติ สุขภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ 
สามารถพ่ึงตนเองและทําประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้
หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมี
เป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายใน
และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการ
ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการ
ดําเนินการ บนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้
ความสําคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนําไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 



19 

 

 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมี
เป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” 

2.2 แผนระดับท่ี 2 
 2.2.1 (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับปรับปรุง) 
 ประเด็น (1) ความม่ันคง 
 แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความสําคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความ
เป็นคนไทยและชาติไทยผ่านกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนํา
และเผยแพร่ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดําริต่าง ๆ                
ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนําไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรม                       
เฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ําเสมอ 
 ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมมุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วม
ปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ บูรณาการร่วมระหว่างภาคีต่าง ๆ อาทิ ครอบครัว ชุมชน 
ศาสนา การศึกษา สื่อ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ในลักษณะที่เป็นวิถีการดําเนินชีวิต โดยวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์                 
เริ่มตั้งแต่การพัฒนาคนให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของสถาบันสังคม
และวัฒนธรรม ที่เข้มแข็ง ทั้งครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ และภาคเอกชน โดยมีแผน
ย่อยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองท่ีดี โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตาม
พระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 4 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อนุรักษ์
พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทยในระดับท้องถิ่นและชุมชน จัดให้มีพ้ืนที่มรดกทาง
วัฒนธรรมของพ้ืนที่ ส่งเสริมชุมชนให้เป็นฐานการสร้างวิถีชีวิตพอเพียง 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม สร้างจิตสาธารณะและจิตอาสาโดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร เพ่ือรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างเสริมผู้นําการเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดี
ทั้งระดับบุคคลและองคก์ร โดยการยกย่องผู้นําที่มีจิตสาธารณะและจิตอาสา และมีความรับผิดชอบ
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ต่อสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไกการดําเนินงานในการสร้างเสริมการพัฒนาวจิตสาธารณะและ
จิตอาสา เพ่ือสังคมและส่วนรวมโดยส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสาธารณะที่ไม่หวังผลประโยชน์ 
 ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 จําเป็นต้องมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
มนุษย์สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยซึ่งเป็นหน่วยที่ย่อยที่สุด เพ่ือให้สามารถเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม พัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์
ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ                     
ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุข
ภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี      
มีวินัย รักษาภาษาไทยได้ดี มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 รวมทั้งอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มี
ทักษะสูง เป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงและนวัตกร นักคิดผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และ
อ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพ ตามความถนัดของตนเอง” แผนย่อยเพ่ือพัฒนาและยกระดับทรัพยากรมนุษย์
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภาพและเหมาะสม ที่เก่ียวข้องด้านการศึกษา ดังนี้ 
 แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
โดยมแีนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย สร้างครอบครัวที่
เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ 21 โดยส่งเสริมความรู้ในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมกับค่านิยมของ
คนรุ่นใหม่ และการจัดกิจกรรม ที่เหมาะสมบนฐานความรู้ทางวิชาการตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์และถึงช่วง
อายุต่าง ๆ พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้ การทํางานและการดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของ
ประชากรแต่ละช่วงวัย รวมถึงการให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมทั้งการพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งโดยเน้นการส่งเสริมการเกื้อกูลกันของคน
ทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การส่งเสริมนโยบายการสร้างความสมดุลระหว่าง
ชีวิตและการทํางาน การส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการจัดบริการที่ส่งเสริมและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผู้สูงอายุการสนับสนุน
ควบคู่กับการปฏิรูปสื่อให้มีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการให้ความรู้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งครอบครัว โดยที่จะต้องมีระบบการจัดการที่อยู่อาศัยสําหรับครอบครัวที่เอ้ือต่อการ
ดํารงชีวิตครอบครัว ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และมีความปลอดภัย มีระบบสนับสนุนในการดูแลเด็ก
และครอบครัวในชุมชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งมีระบบสนับสนุนในการทํางานที่เอ้ือต่อ
ครอบครัวที่ทุกภาคส่วนการพัฒนาสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการ
ทํางานที่สมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและ 
ชีวิตครอบครัว 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนา
ทักษะนอกห้องเรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเอง และการมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมรวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการ และสร้างนวัตกรรม                     
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ที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือให้องค์กรเครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็ง     
และมีกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ที่ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา เฝ้าระวัง และติดตามการดําเนินงานส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มี
วัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูกเพ่ิมพูนทักษะ การเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนเปิดพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอ้ือแก่
ครอบครัวทุกลักษณะ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                  
ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 
โดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพใน
ตลอดช่วงชีวิต เพ่ือเสริมและสร้างศักยภาพของการดําเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม              
พันธกิจของแต่ละหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งและตอบโจทย์ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง 
และศักยภาพบุคคลของประเทศ นําไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคนไทย
อย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตรวมถึงข้อมูลที่สนับสนุนการผลิต
กําลังแรงงานที่มีทักษะตรงต่อความต้องการของตลาดงานในอนาคต และใช้ประกอบการตัดสินใจใน
การศึกษาต่อมีธนาคารคลังสมองเพ่ือรวบรวมผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์และทักษะเพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
 แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  โดยมีแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 จัดให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งสุขภาวะ เจตคติ ความรู้ 
และทักษะให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ 
รวมทั้งกําหนดมาตรการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางานให้พ่อแม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้
ด้วยตนเอง ทั้งการจูงใจให้สถานประกอบการจัดให้มีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น รณรงค์ให้ผู้ชายตระหนัก
และมีส่วนร่วมในการทําหน้าที่ในบ้านและดูแลบุตรมากขึ้น 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดีและสมวัย โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินงานตามมาตรฐาน
งานอนามัยแม่และเด็กสู่มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสารอาหารที่จําเป็นต่อสมองเด็ก 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะสําคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง 
ทักษะด้านความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะ
การรู้จักประเมินตนเองควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้ง
การพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพ
อนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยและการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน 
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 แผนย่อยการพัฒนาวัยเรียน/วัยรุ่น โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21
โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิด
สร้างสรรค์การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผน
การเงินตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการทํางาน 
 แนวทางการพัฒนาที่ 4 จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศการบ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่
สามารถอยู่ร่วมและทํางานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
 แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่
เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความ
ฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดําเนินชีวิต
ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 
 แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัย
ทํางานให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมขึ้น
ให้กับประเทศ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็น 
ผู้ประกอบการใหม่ สามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ มีโอกาสและทางเลือก
ทํางานและสร้างงาน 
 ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
 เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน การเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรู้ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ 
การเปลี่ยนบทบาทครูการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถกํากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
แม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว ควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็ม
ตามศักยภาพ รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบ
อาชีพได้อย่างมั่นคง โดยประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้ 
 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 แนวทางการพัฒนาที่  1 ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สําหรับศตวรรษที่  21 
ประกอบด้วย  4 แนวทางย่อย ได้แก่ 
 (1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้
ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
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ขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นนําที่ได้รับ
การยอมรับในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
เกี่ยวกับการนิเทศ การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตร
และรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกงานในสถานประกอบการ 
ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ที่ผูกกับงานเพ่ือวางรากฐานให้มี
สถาบันอุดมศึกษาท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติทั้งในด้านการ
ผลิตกําลังคนที่มีสมรรถนะ และทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการ
ยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่ตลาด
ต่างประเทศได้รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
คุณภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี 
 (2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการ
สอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ 
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การ
เชื่อมต่อและมีส่วนร่วม(3) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อน
ความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถนํามาใช้
ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริง และ 
 (4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถกํากับการเรียนรู้ของตนได้เพ่ือให้
สามารถนําองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสม
อย่างหลากหลายปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ 
เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีระบบ
การประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่องโดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ ประกอบด้วย 
3 แนวทางย่อย ได้แก่ 
 (1) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น 
“ผู้อํานวยการการเรียนรู้” มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน 
 (2) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้
เข้ามาเป็นครูปฏิรูประบบการผลิตครูยุคใหม่โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถ
สร้างทักษะในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ และมีครูที่ชํานาญในด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ที่ได้มาตรฐานในระดับ
นานาชาติ ในจํานวนที่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนอีกทั้งยังมีระบบการอบรมและเสริม
สมรรถนะครูที่ผ่านการศึกษาในระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ที่ยังไม่ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ 
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 (3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง 
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ 
โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการในสาขาที่ตนเองสอนมีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมีอัตรากําลังเพียงพอต่อความต้องการ
ของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากําลังของสํานักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ 
ทุกประเภท ประกอบด้วย 6 แนวทางย่อย ได้แก่ 
 (1) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้าง          
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจ
และความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม 
 (2) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ําของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้นมีการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของโรงเรียนในทุกระดับ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ใน
ด้านความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน 
จํานวนครูที่ครบชั้น ครบวิชาจํานวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน 
 (3) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการศึกษา         
มีการปรับปรุงโครงสร้างการศึกษาที่เน้นสายอาชีพมากขึ้น มีการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่ ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่ 3 ทักษะและความรู้
ในการประกอบอาชีพใหม่ ๆ อย่างคล่องตัว เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 (4) เพ่ิมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมภาคประชาสังคม
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และ
ทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม 
 (5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออก
จากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกํากับดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูป
ระบบการสอบที่นําไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จําเป็นสําหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัดระดับ
ความรู้ และ 
 (6) ส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียนการสอน 
และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา กับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพ่ือเสริมสร้าง
ระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็ง 
 แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 5 แนวทาง
ย่อย ได้แก่ 
 (1) จัดให้มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและ
ยืดหยุ่น 
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 (2) มีมาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึง
การยกระดับทักษะวิชาชีพ 
 (3) พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยความร่วมมือจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
 (4) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ 
 (5) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได ้
 แนวทางการพัฒนาที่ 5 สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติประกอบด้วย 5 แนวทางย่อย ได้แก่ 
 (1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดด
เด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่กําหนด
สมรรถนะและทักษะพ้ืนฐานสําหรับสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve และ New S-curve เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการยืนยัน และพัฒนาสมรรถนะของแรงงาน และมีกรอบแนวคิดในการคาดการณ์อุป
สงค์แรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพต่าง ๆ และมีแนวทางทบทวนและปรับปรุงให้แม่นยํา มากขึ้น
เป็นระยะ 
 (2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและ
บุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัย ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค 
 (3) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 (4) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการ 
ของประเทศเพ่ือนบ้านในสถานศึกษา และสําหรับประชาชน และ 
 (5) ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับประเทศ
เพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
 แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลไกการคัดกรองและการส่งต่อเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ 
ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัวในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพ                
ทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรมสุนทรียศิลป์  ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและ
สภาพแวดล้อมที่เ อ้ือต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐาน                   
พหุปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อในการมีส่วนร่วมและผลักดัน
ให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทํางาน และระบบ
สนับสนุนที่เหมาะสมสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
สนับสนุนเพ่ือผู้มีความสามารถพิเศษได้สร้างความเข้มแข็งและต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกการทํางาน 
ในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา เพ่ือรวมนักวิจัยและ                 
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นักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพ่ือพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ สร้างความ
ร่วมมือและเชื่อมต่อสถาบันวิจัยชั้นนําทั่วโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของ
ไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น 
 ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนย่อยการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสํานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต
และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการ
ปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสํานึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรม
สุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอาย
ต่อการกระทําความผิดไม่เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริต และเข้ามา มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือนําไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย
จนถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถ
ทําหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสํานึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่าง
เปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การ งาน การ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานตลอดจนการสร้างจิตสํานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์กรโดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ เข้ามามีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวั ง สอดส่อง 
ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต 
ประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
ประกอบด้วยแผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน (ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงาน ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการศึกษา และด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)เป็นแผนระดับ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
และเพ่ือสร้างการปฏิรูปที่ชัดเจนเฉพาะ จึงบรรจุกิจกรรมที่มีความสําคัญเร่งด่วนที่ดําเนินการร่วมกัน
หลายหน่วยงาน สามารถดําเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ในช่วงปี 2564 - 2565                    
เป็นกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ                 
(Big Rock) ซึ่งทุกหน่วยงานต้องดําเนินการตามกิจกรรม Big Rock นําไปสู่การปฏิบัติตามหลัก
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
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ของยุทธศาสตร์ชาติของแต่ละช่วงเวลา 5 ปี โดยแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)                         
จะดําเนินการคู่ขนานไปกับเล่มแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิมที่ประกาศใช้เมื่อเดือนเมษายน               
พ.ศ. 2561 ที่เป็นกิจกรรมในลักษณะภารกิจปกติของหน่วยงาน ภารกิจสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด                 
สุราษฎร์ธานีมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 3 ด้าน 9 กิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big Rock) ดังนี้ 
 แผนการปฏิรูปประเทศ (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เป้าหมาย : 1) บริการ
ของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งาน 2) ภาครัฐมีการดําเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ ด้วยการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ มีกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big Rock) 
ที่เก่ียวข้อง 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการ
ภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพ่ือให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่าง
คล่องตัว ตามหลักคุณธรรม กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับ
พ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต 
 แผนการปฏิรูปประเทศ (11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบเป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต สิ่งแวดล้อม                        
มีกิจกรรมปฏิรูปประเทศ(Big Rock) ที่เกี่ยวข้อง 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การพัฒนา
ระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ 
 แผนการปฏิรูปประเทศ (12) ด้านการศึกษา เป้าหมาย : ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จําเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ สิ่งแวดล้อม                      
มีกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big Rock) ที่เกี่ยวข้อง 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
และกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ แผนการ
ปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หน่วยงานของรัฐทั้ง
หน่วยงานหลักและหน่วยงานร่วมดําเนินการสามารถดําเนินการประเด็นต่อเนื่องต่าง ๆ ผ่านกลไก
ของแผนระดับ 2 ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากทุกด้านของแผนการปฏิรูปประเทศมีความเชื่อม โยงและ
สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนระดับ 2 อ่ืน ๆ ทั้งในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) (หนังสือสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร 1112/5672 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565) 

2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 -2570) เป็นกลไก 
ที่สําคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ซี่งเป็นการพัฒนาประเทศในช่วง 5 ปีที่สอง             
ของยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือให้ก้าวข้ามความท้าทายที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
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ยุทธศาสตร์ชาติ เร่งแก้ไขจุดอ่อนและข้อจํากัดของประเทศที่มีอยู่เดิม รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพในการ
รับมือกับความเสี่ยงสําคัญท่ีมาจากการเปลี่ยนแปลงบริบททั้งจากภายนอกและภายใน ตลอดจนการ
เสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” และมี
เป้าหมายหลัก จํานวน 5 ประการ ประกอบด้วย 
 1) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
 2) การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม่ 
 3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
 4) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน 
 5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ
ความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 
 โดยสํ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่ วนเกี่ ยวข้องกับเป้ าหมายที่  2                       
เป็นเป้าหมายหลักส่วนเป้าหมายที่ 3 5 และ 4 เป็นเป้าหมายรองตามลําดับ และเพ่ือถ่ายทอด
เป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมจึงได้กําหนดหมุดหมายการพัฒนา 
จํานวน 13 หมุดหมาย 
 ภารกิจสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีส่วนเกี่ยวข้องกับหมุดหมายการ
พัฒนา จํานวน 5 หมุด หมาย ดังนี้ 
 1) หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
เป้าหมาย : 1)การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัว
เพ่ิมข้ึน 2) การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง กลยุทธที่ 1 การ
สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน 
โดยสร้างเสริมองค์ความรู้ให้กับชุมชนจากสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมกลไก
ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชนและประชาสังคมเพ่ือการพัฒนาพื้นที่และเมือง กลยุทธ์ย่อยที่ 
2.1 สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่และเมืองด้วยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ หลากหลายรูปแบบ 
 2) หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครอง
ทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม เป้าหมาย : 1) ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นมีโอกาสในการเลื่อนสถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมจนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 2 การสร้าง
โอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 ส่งเสริมโอกาสทางการ
ศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพท่ีมีคุณภาพ 
 3) หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมาย : สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพประชาชนและชุมชนในการ
รับมือภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1ส่งเสริมให้ประชาชน               
ทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความเสี่ยงและปรับตัวรับมือผลกระทบจาก                 
ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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 4) หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์
การพัฒนาแห่งอนาคต เป้าหมาย : 1) คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย                   
มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดํารงชีวิต
ร่วมกันอย่างสงบสุข 2) ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคนไทย
ทุกช่วงวัยในทุกมิติ กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนาเด็กช่วงตั้งครรภ์ถึงปฐมวัยให้มีพัฒนาการรอบด้านมี
อุปนิสัยที่ดี กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้ที่อยู่ในช่วงวัยระดับพ้ืนฐานให้มีความตระหนักรู้ในตนเอง                 
มีทักษะดิจิทัลและมีสมรรถนะที่จําเป็นต่อการเรียนรู้ การดํารงชีวิตและการทํางาน กลยุทธ์ย่อย                
ที่ 1.4 พัฒนาวัยแรงงานให้มีสมรรถนะที่จําเป็นเพ่ือการประกอบอาชีพและเชื่อมโยงกับโลกการ
ทํางานในอนาคต กลยุทธ์ย่อยที่ 1.5 พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลเมืองมีคุณค่าของสังคม โดยพัฒนา
ผู้สูงอายุให้เป็นพลังงานของสังคม กลยุทธ์ที่ 3 การเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พัฒนาระบบ
นิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้สําหรับ               
ผู้ที่ไม่สามารถเรียนรู้ในระบบการศึกษาปกติ 
 5) หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน 
เป้าหมาย :1) การบริการภาครัฐที่มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 2) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะคล่องตัว กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวกและประหยัด กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ยกเลิก
ภารกิจให้บริการที่สามารถเปิดให้ส่วนอ่ืนให้บริการแทน กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ทบทวนกระบวนการ
ทํางานของภาครัฐควบคู่กับการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ กลยุทธ์ที่  2 
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิ ดกว้างและมี
ประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 ทบทวน
บทบาทภาครัฐและกระจายอํานาจการบริหารจัดการภาครัฐ กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใส
และธรรมาภิบาลภาครัฐ กลยุทธ์ที่ 3ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหาร
จัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1ปรับเปลี่ยนภาครัฐทั้งหมดให้เป็นข้อมูลดิจิทัล กล
ยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการภาครัฐเป็นดิจิทัล กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหาร
ภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จําเป็นในการให้บริการภาครัฐ
ดิจิทัลและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ย่อยที่ 
4.1 ปรับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพ่ือดึงดูดและรักษาผู้มีศักยภาพมาขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2 ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจําเป็นและพัฒนากฎหมายที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาประเทศ 

2.3.4 (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 (ร่าง)นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570)    
ใช้เป็นกรอบทิศทางในการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธํารงไว้ซึ่งความ
มั่นคงแห่งชาติและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์
ว่า “ประเทศชาติมีเสถียรภาพประชาชนอยู่ดีมีสุข ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ มีศักยภาพ
บริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติอย่างยั่งยืน” และมี
เป้าหมายในภาพรวม : ประเทศไทยมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพมากขึ้น ประชาชนดํารงชีวิตโดย
ปกติสุข รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงแบบองค์รวมและ
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รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ โดยมีทั้งสิ้น 17 นโยบายและแผนความมั่นคงสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีส่วนเกี่ยวข้อง จํานวน 6 นโยบายและแผนความม่ันคง ดังนี้ 
 นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
กลยุทธ์หลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ 
และการจัดทําหรือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกระดับอย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับทุกช่วงวัย เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและการตระหนักถึงความสําคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชาติกลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ส่งเสริมการ
จัดทําและเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์พระราชประวัติ  พระราชกรณียกิจ 
โครงการพระราชดําริ หลักการทรงงานแก่เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยมุ่งเน้นการจัดทําสื่อ
ที่มีความทันสมัย มีการเผยแพร่ในหลายช่องทาง รวมถึงมีการจัดทําระบบการบริหารจัดการ                
ชุดข้อมูลระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะการเข้ามามีส่วนร่ วมของ
เด็กและเยาวชน กลยุทธ์หลักที่ 2 การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนในชาติอย่างสันติและเคารพ               
ในความแตกต่างหลากหลาย บนพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชน กลยุทธ์ย่อยที่ 2.4 สร้างความตระหนักรู้  
การเสริมสร้าง ทัศนคติ และความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการสิทธิมนุษยชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถานที่ทํางาน ให้บุคคล ตระหนักและปกป้องถึงสิทธิของ
ตนเอง รวมถึงเคารพและไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน กลยุทธ์ย่อยที่ 2.10 ส่งเสริมให้สถาบัน
ครอบครัวและสถาบัน การศึกษาเป็นหน่วยทางสังคม ที่สําคัญในการวางรากฐานความมั่นคงของ
ประเทศ โดยมุ่งเน้นแนวคิดการแบ่งปันและการทํา 
ประโยชน์เพื่อสังคม ส่วนรวม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายของคนในชาติ 
 นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 6 การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองและผู้โยกย้าย
ถิ่นฐานแบบไม่ปกติ กลยุทธ์หลักที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มที่มีปัญหา
สถานะและสิทธิของบุคคล กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 คุ้มครองและส่งเสริมสวัสดิการ อาทิ สิทธิด้าน
การศึกษา สิทธิด้านสาธารณสุข และสิทธิในการทํางานของกลุ่มที่มีปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล
ให้เข้าถึงเป็นไปตามกฎหมายภายใน และพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเป็นรัฐภาคี รวมทั้งการมี
กองทุนสนับสนุนงบประมาณรองรับการดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
 นโยบายและแผนความม่ันคงที่ 7 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ กลยุทธ์ 
หลักที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์กล
ยุทธ์ย่อยที่ 2.4 จัดทําและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพ่ือให้เด็กและเยาวชน
สามารถป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย ์
 นโยบายและแผนความม่ันคงที่ 8 การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
กลยุทธ์หลักที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มี
ภูมิคุ้มกันและสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยและลดความต้องการยาเสพติด             
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 สร้างภูมิคุ้มกันระดับบุคคล ด้วยการเสริมสร้างทัศนคติและความรู้เท่าทัน                    
ยาเสพติดทั้งการเสพและการค้ารวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์      
ให้สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายทั้งรูปแบบ เนื้อหา วิธีการ และช่องทางการสื่อสาร และให้
ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในทุกขั้นตอน 
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 นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 9 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลยุทธ์หลักที่ 
1 การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ รวมถึงการรับรู้และตระหนักรู้การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ถูกต้องให้กับทุกภาค
ส่วน ทั้งมิติการวิเคราะห์ภัยที่อาจเกิดข้ึน ความล่อแหลมในพ้ืนที่ และประเมินสภาพความเปราะบาง
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
 นโยบายและแผนความม่ันคงที่ 10 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทาง                  
ไซเบอร์ กลยุทธ์หลักที่ 1 การป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กระทบ 
ต่อระบบ โครงสร้างพ้ืนฐานสําคัญทางสารสนเทศ กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานสําคัญทางสารสนเทศมีมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยง 
รักษาและฟ้ืนฟูความเสียหายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เท่าทันต่อเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล 

2.3 นโยบายและแผนอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
2.3.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 

กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่ งด่วน ซึ่ งภารกิจสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 10 นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้ 

นโยบายหลัก ได้แก่ นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายหลักที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของ
ประเทศ นโยบายหลักที่ 3 การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย                    
มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทําประโยชน์ให้ประเทศและการเป็นพลเมืองดี) นโยบายหลักที่ 4 
การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน) นโยบายหลักที่ 6 
การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค (6.1ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ               
เพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่            
ทั่วประเทศ) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย      
ทุกช่วงวัย (8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย               
8.7 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนา
ระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สร้างหลักประกันทางสังคม)นโยบายหลักที่ 10 
การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายหลัก
ที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤต-ิมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

นโยบายเร่งด่วน ได้แก่ นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศ   
สู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไข
ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
สร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชน 
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2.3.2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)                  
(พ.ศ. 2559-2573) 

การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly – 
UNGA) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ผู้นําประเทศสมาชิกสหประชาชาติและประเทศไทย รวม 193 
ประเทศได้ลงนามรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) ทดแทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs)
ซึ่งหมดอายุลงในปี 2558 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนถูกใช้เป็นเครื่องกําหนดทิศทางการพัฒนา                  
ทั้งของประเทศไทยและของโลกจนถึงปีค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) เป็นระยะเวลา 15 ปี ประกอบด้วย 
17 เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าหมายย่อย (SDG Targets) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนา                    
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน                 
โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ไม่ทําลาย
แหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสําคัญมากยิ่งขึ้นต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ซึ่งจะต้องร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก (Goal) การขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในเป้าหมายหลัก 
(Goal) ที่ 4(การประชุม กพย. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563) โดยมีกระทรวงการ
ต่างประเทศและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็ นหน่วยงานร่วม
รับผิดชอบและประสานงาน 

ระดับเป้าหมายย่อย (Target) รวม 10 เป้าหมายย่อย (SDGs Targets) โดยที่
กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ 8 เป้าหมายย่อย (Target) ดังนี้ 

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสําเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นําไปสู่ผลลัพธ์
ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 สร้างหลักประกันว่า เด็กชาย และเด็กหญิง ทุกคนเข้าถึงการพัฒนา 
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สําหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เด็ก
เหล่านั้นมีความพร้อม สําหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2573 

เป้าหมายย่อยท่ี 4.4 เพ่ิมจํานวนเยาวชน และผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เก่ียวข้องจําเป็น รวมถึง 
ทักษะทางด้านเทคนิคและอาชีพสําหรับการจ้างงาน การมีงานทําที่มีคุณค่า และการเป็น
ผู้ประกอบการภายในปี พ.ศ. 2573 

เป้าหมายย่อยที่ 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ําทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกันว่า
กลุ่มท่ีเปราะบาง ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ
อย่างเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573 

เป้าหมายย่อยที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงใน
สัดส่วนสูงสามารถอ่านออกเขียนได้ และคํานวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 

เป้าหมายย่อยท่ี 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จําเป็น 
สําหรับส่งเสริม การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่
ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการ
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ไม่ใช้ความรุนแรงการเป็นพลเมืองของโลก และความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
การที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 

เป้าหมายย่อยที่ 4.a สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์
การศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้                   
ที่ปลอดภัยปราศจากความรุนแรง ครอบคลุม และมีประสิทธิผลสําหรับทุกคน 

เป้าหมายย่อยที่ 4.c เพ่ิมจํานวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดําเนินการผ่านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนา  
น้อยที่สุด และรัฐกําลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ. 2573 

ภารกิจของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลัก (Goal) ที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทุกราย
เป้าหมายย่อย (Target)ที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.3.3 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
หลักการตามนโยบาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดําเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ 

20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12                    
การพัฒนาการเรียนรู้และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบาย
หลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบาย
เร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ                 
ที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566  – 2570) โดยเฉพาะ
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนา                    
แห่งอนาคตแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม               
ความเสมอภาค ความปลอดภัย และมีสมรรถนะที่สําคัญจําเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อม
ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 ดังนั้น ในการเร่งรัดการทํางานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้าง                 
ความเชื่อมั่นความไว้วางใจให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กําหนดหลักการสําคัญในการประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ดังนี้ 
 1. สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนและประชาชน 
โดยให้ทุกหน่วยงานนํารูปแบบการทํางานโดยบูรณาการการทํางานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดําเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบ                 
ต่อตนเอง องค์กร ประชาชนและประเทศชาติ โดยให้ความสําคัญกับการประสานความร่วมมือจาก
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ทุกภาคส่วน ผ่านกลไกการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการดําเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 3. ดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้
แล้ว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพ่ือมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ 

 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
  1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และ
ป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอ่ืนๆ โดยมีการดําเนินการตามแผนและมาตรการ
ด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งดําเนินการ
ศึกษา วิเคราะ ห์ วิจัย ติดตามประเมินผลการดําเนินการ และแสวงหาสถานศึกษาที่ดําเนินการได้ดี
เยี่ยม (Best Practice) เพ่ือปรับปรุงพัฒนาและขยายผลต่อไป 
  1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในเชิงบวกและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิด
ขึ้นกับผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
  1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ดําเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานําหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือสร้างสมรรถนะท่ีสําคัญจําเป็นสําหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน 
  2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของ
ตนเองด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถาน
ประกอบการ รวมทั้งการเรียนรู้ ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้คําปรึกษาแนะนํา 
  2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐาน
สมรรถนะสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เพ่ือสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สร้างตรรกะความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ 
  2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สําหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่ 
  2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและ
ศีลธรรมให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้ เรียน ควบคู่ ไปกับการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น และการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
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  2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่
หลากหลายและแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
สื่อการสอนคุณภาพสูงรวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน 
  2.7 ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial 
Literacy) ให้กับผู้ เรียน โดยบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ 
ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่อง
เงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
  2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้  ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย 
สวยงาม ร่มรื่นจูงใจ ให้เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์คิดวิเคราะห์ของผู้เรียน หรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือ
จัดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆที่ผู้เรียนและประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และ
ได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วย
การเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อนที่มีบริการลักษณะบ้านสวนกาแฟเพ่ือการ
เรียนรู้ เป็นต้น 
  2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่
ตัวผู้เรียน 
 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
  3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการส่งต่อไปยังสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ                 
เพ่ือป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน 
  3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบ
การศึกษาเพ่ือรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่อง                       
อย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ      
และกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ                
อย่างเท่าเทียม 

  3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้ น พ้ืนฐานโดยครอบครั ว                    
(Home School) และการเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home–based Learning) 

 4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล 

(Modular System) มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการ
จัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง 
(Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการ
จัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทํา 
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  4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากําลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และ
ยกระดับสมรรถนะกําลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อน
ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาน
ประกอบการในการผลิตกําลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

  4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ                      
Re-skill Up-skill และ New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้ง
สร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบหลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ   
โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา                   
(V-NET) ตามสมรรถนะที่จําเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการนําผลการทดสอบไปใช้คัดเลือก                   
เข้าทํางาน ศึกษาต่อ ขอรับประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 
การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ (English Competency) 

  4.5 จัดตั้งศูนย์ให้คําปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนา
อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการ
ส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยง
กับ กศน. และสถาน ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถี
ชีวิตรูปแบบใหม่ 

  4.6 เพ่ิมบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและกําลัง
แรงงานในภาคเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกร
อัจฉริยะ (Young Smart Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 

  4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคนทุกช่วงวัยเพ่ือการมีงานทํา 
โดยบูรณาการความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันสังคมอ่ืน 

  4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพสําหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและ
ประชาชนที่สอดคล้องมาตรฐานอาชีพ เพ่ือการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รวมทั้งสามารถนําผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การ
สะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได ้
 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 
  5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนว
ใหม่ Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA) 
  5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ตามกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษา 
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  5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ 
การประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 
  5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ให้มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลก
อนาคต 
  5.5 เร่งรัดการดําเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ระบบ ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 
 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
  6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัล มาเป็นกลไกหลัก ในการดําเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล 
(Sharing Data) การส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
  6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งาน
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับระบบราชการ 
4.0 สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุก
ช่องทาง 
  6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึด
หลักความจําเป็นและใช้พื้นที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  6.4 นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในตําแหน่งและสายงานต่าง ๆ 
  6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติเร่งรัดการดําเนินการ
จัดทํากฎหมายลําดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นํานโยบายและจุดเน้น 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัด
การศึกษาโดยดําเนินการจัดทําแผนและงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการ             
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ทําหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม 
ประเมินผลในระดับนโยบายและจัดทํารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                
และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ทราบตามลําดับ 
 3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
และดําเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้ง
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รายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ ตามข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการตามลําดับ 
 4. สําหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิง
หน้าที่ (Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ดําเนินการ
อยู่ก่อนแล้ว หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กํากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดําเนินการเกิดผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพ
อย่างเป็นรูปธรรม 

2.4. แผนระดับท่ี 3 ที่เกี่ยวข้อง 
 2.4.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและ                  
ทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและ
ความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาคน ให้มีสมรรถนะในการทํางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการ
พัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสําคัญในการจัด
การศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน(Education for All) หลักการจัดการ
ศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพ ของคนช่วงวัยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ของประเทศความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได้และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนํายุทธศาสตร์
ชาติมาเป็นกรอบความคิดสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ดํารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ
โลกศตวรรษท่ี 21 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รัก
สามัคคี และร่วมมือผนึกกําลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 4. เพ่ือนําประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา
ภายในประเทศลดลงยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560- 2579 ประกอบด้วย                      
6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของ
ช า ติ  แ ล ะ ยึ ด มั่ น ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและ
ป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความ
มั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการ
เข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการ
เข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ 
4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการ
ดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ 
ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติ
ใหม่ภัยจากไซเบอร์เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
1. กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเป็นและมี
สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัด
การศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และ 
นวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะใน
สาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความ 
เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ และนวัตกรรมที่ สร้ างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ
พลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จําเป็น              
ในศตวรรษท่ี 21 
2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ
และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตาม
ศักยภาพ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพในแต่ละ
ช่วงวัย 
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตําราเรียน
และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดย
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เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัด
กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตําราเรียน นวัตกรรมและสื่อ
การ เรี ยนรู้ มี คุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จํากัดเวลาและ
สถานที ่
5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและ
ประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

ไม่จํากัดเวลาและสถานที่ 
3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทย
ให้มีวินัยจิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่ พึง
ประสงค ์
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัด
และประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการ
เรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู 
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาค 
ในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย 
3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศ
ทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือ
การวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน
และรายงานผล 

1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึง 
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา
สําหรับคนทุกช่วงวัย 
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน 
เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มี
คุณธรรมจริยธรรม และนําแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรมจริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม 
ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

1. โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหาร
จัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได้ 
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
พ้ืนที ่
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางการศึกษารอง รับลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียนสถานศึกษาและความ
ต้องการกําลังแรงงานของประเทศ 
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
กําลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 

1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ 
จัดการศึกษา 
4. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงิน 
เ พ่ื อ ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู 
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 
2.4.2 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีกรอบ 

แนวทางและเป้าหมายการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ “ภายในปี 2570 ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีทักษะที่จําเป็นพร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิตและปรับตัวสอดคล้องกับวิถีชีวิตโลกยุคใหม่” 
พันธกิจ 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
2. สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
3. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกําลังคนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์สําหรับการพัฒนาด้านการศึกษา สังคม หรือสร้างมูลค่าเพ่ิม
เชิงเศรษฐกิจ 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศ 
2. การผลิตและพัฒนากําลังคน เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

2.4.3 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนบริบทที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ระดับประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ                   

(พ.ศ. 2561-2580) (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับปรับปรุง) 
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสาม             
พ.ศ. 2566-2570 (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570) 
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบาย
และจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรอบแนว
ทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ “บูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพและทักษะที่
จําเป็นในโลกยุคใหม”่ 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับทุกพ้ืนที่อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

เหมาะสมตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของ

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
เป้าประสงค์รวม 
1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 

ที่มีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม ่
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เท่า

ทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนากําลังคน เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

2.4.4 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตอย่างมี

คุณภาพ รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย” 
ยุทธศาสตร์ 

 1. พัฒนาการเรียนรู้ สู่ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  2. สร้างความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ํา การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
  3. พัฒนาสมรรถนะ ทักษะครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 4. ผลิตและพัฒนากําลังคน ให้มีสมรรถนะ ทักษะชีวิต เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ใน
ศตวรรษท่ี 21 
  5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการการจัด
การศึกษา และการมีส่วนรวมจากทุกภาคส่วน 

2.4.5 แผนการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2566-2570 
วิสัยทัศน์   “เมืองเกษตรมูลค่าสูง การท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข” 
ยุทธศาสตร์ 

  1 : พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าสูง 
   2 : พัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน 
  3 : พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ 
  4 : เสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
  5 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2.4.6 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2566-2570 

วิสัยทัศน์ “จัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเป็นคนดี  มีโอกาสทางการศึกษาอย่าง
เท่าเทียมและมีสมรรถนะที่จําเป็นรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต” 
         ยุทธศาสตร์  

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้พลเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
2. พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ มีความสามารถในการแข่งขันมีคุณลักษณะ             

ศตวรรษท่ี21 
3. ผู้บริหาร และการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่  

เป็นแบบอย่างท่ีดี มีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
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4. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่จําเป็นในโลกในศตวรรษที่ 21 และ
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

5. สร้างระบบ และกลไกการบริหารจัดการศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศ 
7. การจัดการศึกษาเพ่ือการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.5  อํานาจหน้าที่ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่เลขที่อาคารเลขที่ 261/28 ถนนอําเภอ 
ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000 เป็นหน่วยงาน  
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 
3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ข้อ 11 ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ 
การบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่
นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
  1.  รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการ                       
เชิงยุทธศาสตร์  คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 
รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 
   2.  จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
   3.  สั่งการ กํากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
    4.  จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
   5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
   6.  ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   7.  ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว 
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
   8.  ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   9.  ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา  
   10.  ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
   11.  ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
รวมทั้ง ปฏิบัติภารกิจเกีย่วกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ   ในจังหวัด 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ส่วนที่ ส่วนที่ 333   
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

           ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธ์าน ี 
(ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
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 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ได้ศึกษำวิเครำะห์ทบทวนบริบทที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมสถำนกำรณ์ระดับประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561-2580) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำงๆ (ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่สิบสำม พ.ศ.2566-2570 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
มำเชื่อมโยงกับอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ก ำหนดเป็นกรอบแนวทำง
ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
สุรำษฎร์ธำนี (ฉบับตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร) ดังนี้ 

3.1  วิสัยทัศน์ 
 

 
 
 

 

3.2  ค่านิยมองค์กร 

    SS  =  Service Mind  จิตบริการ     

    UU  = Unity    งานเป็นหนึ่ง        

    RR  =  Reliable    เช่ือถือได้       

    AA  =  Accountability   รับผิดชอบ          

    TT  = Transparency   โปร่งใส 

 

ส่วนที่ 3  
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 

(ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

“เป็นองค์กรคุณธรรม ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและบูรณาการการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21” 
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3.3  พันธกิจ 
 3.3.1 ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
 3.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน กำรสร้ำงนวัตกรรมกำรศึกษำเชิงพื้นท่ี 
 3.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 3.3.4 ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
ตำมศักยภำพของผู้เรียน เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 3.3.5 ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลและพัฒนำสมรรถนะของ
ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำทักษะที่จ ำเป็นของผู้เรียนใน 
ศตวรรษท่ี 21 
 3.3.6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ให้มีประสิทธิภำพ 
 
3.4  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  
      และโครงการที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1 
พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ 
G1.1 ผู้เรียนมีคุณภำพ ทักษะ 
และสมรรถนะกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้อง
เหมำะสมกับกำรเสริมสร้ำงควำม
มั่นคงในแต่ละบริบท  
G1.2 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

1. ปลูกฝังค่ำนิยมและหลักคิดที่
ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้ำงเสถียรภำพ
สถำบันหลักของชำติ ตำมระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข น้อมน ำ เผยแพร่
ศำสตร์พระรำชำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกจิพอเพียงและแนวทำง
พระรำชด ำริ 
2. ยกระดับและสร้ำงโอกำสกำร
เข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และ
พัฒนำสมรรถนะ กำรเรียนรู้/
วิชำชีพในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
3. พัฒนำกลไกบูรณำกำรระบบ
บริหำรจัดกำรกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ (ยำ
เสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติ
ธรรมชำติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
4. พัฒนำควำมร่วมมือด้ำน
กำรศึกษำกับหน่วยงำนในพ้ืนที่เพ่ือ
ยกระดับคุณภำพและโอกำส
ทำงกำรศึกษำ 
5. ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำให้เป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ 
 
 

1. โครงกำรขับเคลื่อน
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติใน
พ้ืนที่เพ่ือกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติดในสถำนศึกษำ 
ปีงบประมำณ 2566 
2. โครงกำรสร้ำงและ
ส่งเสริมควำมเป็น
พลเมืองดีตำมรอยพระ
ยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำ
สู่กำรปฏิบัติ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2566 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 2 
พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ 
G2 ผู้เรียน ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะ 
ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน และกำรแข่งขัน
ของประเทศ 

1. พัฒนำทักษะแรงงำนฝีมือตรงกับ
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
ในพ้ืนที่และภูมิภำค (อำทิ พ้ืนที่และ
เมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน) 
2. ส่งเสริมกำรวิจัยและนวัตกรรม
กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ และ
พัฒนำบุคลำกรวิจัยทำงกำรศึกษำ 

1.โครงกำรประเมิน
คุณภำพผู้เรียนระดับ
กำรศึกษำภำคบังคับ 
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2566 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 3 
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ 
G3.1 ผู้เรียนมีคุณภำพทักษะและ
สมรรถนะกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 
G3.2 ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีสมรรถนะกำรปฏิบัติงำน 
ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำทักษะที่
จ ำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
G3.3 หน่วยงำน/สถำนศึกษำ 
มีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
โดยบูรณำกำรองค์ควำมรู้ 
แบบสะเต็มศึกษำ 
2. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนพัฒนำกระบวนกำรคิด
อย่ำงเป็นระบบผ่ำนประสบกำรณ์
ตรงจำกกำรลงมือปฏิบัติ 
3. สร้ำงเสริมและพัฒนำทักษะ 
กำรเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอำชีพและ
ทักษะชีวิตที่เท่ำทันและสำมำรถ 
อยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 
4. สร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับ
กำรเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
5. พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศและสมรรถนะ 
ที่จ ำเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 
6. บูรณำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
ที่เสริมสร้ำงหลักคิดและทัศนคติ 
ที่ถูกต้องด้ำนระเบียบ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม จิตสำธำรณะ 
ควำมเป็นพลเมือง  
7. พัฒนำทักษะกำรสื่อสำรและกำร
ใช้ภำษำไทย ภำษำถิ่น (ภำษำแม่) 
ต่อยอดกำรเรียนรู้และกำรประกอบ
อำชีพ 
8. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคล
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
 
 

1.โครงกำร ส่งเสริมกำร
จัดงำนวันคล้ำยวัน
สถำปนำยุวกำชำดไทย 
ประจ ำปี 2566 
2.โครงกำรนิเทศกำรจัด
กิจรรมยุวกำชำดและ
กิจกรรมบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ยุวกำชำด       
เฉลิมพระเกียรติ 
ประจ ำปี 2566  
3.โครงกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมศักยภำพกำร
ตรวจติดตำมนักเรียน 
นักศึกษำ ประจ ำปี พ.ศ. 
2566 
4.โครงกำรอำสำสมัคร 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
5.โครงกำรวนัเด็กแห่งชำต ิ
ประจ ำป ี2566 
6.โครงกำรประเมิน
คุณภำพผู้เรียนระดับ
กำรศึกษำภำคบังคับ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2566 
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9. ส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก 
ในกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วม 

7.โครงกำร องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
8.โครงกำรขับเคลื่อนกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
และประสิทธภิำพกำรศึกษำ
จังหวัด โดยผ่ำนกลไก
ของ กศจ. 
9.โครงกำร ขับเคลื่อน
พ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
จังหวัดสรุำษฎร์ธำน ี
10.โครงกำร  
Innovation For Thai 
Education (IFTE) 
นวัตกรรมกำรศึกษำ 
เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ        
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566 
11.โครงกำร ขับเคลื่อน
กำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยใน
ระดับพ้ืนที่ จังหวัด 
สุรำษฎรธ์ำน ีประจ ำปี              
งบประมำณ พ.ศ. 2566 
12.โครงกำรส่งเสริมเวที
และประชำคมเพ่ือกำร
จัดท ำรูปแบบและกำร
พัฒนำหลักสูตร 
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนกับ
อำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 4 
สร้างโอกาสและความเสมอภาค ทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ 
G4 ผู้เรียนได้รับโอกำส 
ทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
อย่ำงทั่วถึง และเสมอภำค  
ด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย 

1. เพ่ิมและกระจำยโอกำสทำง
กำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ให้ผู้เรียน
สำมำรถเข้ำถึงโอกำสทำงกำร
เรียนรู้ที่มีคุณภำพได้อย่ำง
หลำกหลำย ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
และกลุ่มเป้ำหมำย 
2. ส่งเสริมพัฒนำโปรแกรม
ประยุกต์และสื่อกำรเรียนรู้ผ่ำน
ระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่
เหมำะสมต่อกำรเข้ำถึงและ
พัฒนำกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.โครงกำรส่งเสริม
ประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรโรงเรียน
เอกชน 
2.โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพชีวิต
นักเรียนทุนกำรศึกษำ
พระรำชทำนและทุนอ่ืน 
ๆ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2566 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 5 
ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ 
G5 หน่วยงำนและสถำนศึกษำ 
มีกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงควำมรู้  
ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนักรู้
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบที่
หลำกหลำย     

โครงกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน
ในพ้ืนที่จังหวัด 
สุรำษฎร์ธำนี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 6 
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ 
G6 หน่วยงำน มีระบบกำรบริหำร
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
ตอบสนองควำมต้องกำร 
ของผู้รับบริกำรได้อย่ำงสะดวก 
รวดเร็ว และโปร่งใส ตำมหลัก
ธรรมำภิบำล 

1. ส่งเสริมและพัฒนำกำรน ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมำประยุกต์ ใช้ในกำรบริหำร
รำชกำร/ให้บริกำรประชำชน 
2. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลของจังหวัด 
ภำค และฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกำรศึกษำ
ให้เป็นเอกภำพ เชื่อมโยงกัน เป็นปจัจุบัน 
และทันต่อกำรใช้งำน 
3. สร้ำงและพัฒนำกลไกกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
ในกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงทุกระดับ 
รวมทั้งกำรมีสว่นรว่มกับทุกภำคส่วน 
  

1.โครงกำรประชุม
ปฏิบัติกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566 ของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
(ฉบับตำมงบประมำณที่
ได้รับจัดสรร) 
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4. พัฒนำเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วม 
จัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้ำระวัง และ
ติดตำมพฤติกรรมเสี่ยงกำรทุจริต 
5. พัฒนำระบบงำนกำรบริหำรงำน
บุคคลของข้ำรำชกำรพลเรือน  
เพ่ือยกระดับสมรรถนะกำรปฏิบัติงำน 

2.โครงกำร จัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำ
จังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2566 
3.โครงกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพบุคลำกรของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566  
4.โครงกำร ตรวจ 
ติดตำม ตรวจติดตำม 
ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำย
และยุทธศำสตร์  (เชิง
บูรณำกำรโดยใช้พื้นที่
เป็นฐำนของจังหวัดสุ
รำษฎร์ธำนี)ประจ ำปี
งบประมำณ  
พ.ศ.2566 ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสุ
รำษฎร์ธำนี 
5.โครงกำรส่งเสริม
เครือข่ำยพัฒนำ
กำรศึกษำเอกชน
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
6.โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำระบบกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ส่วนที่ 444   
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

           ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธ์าน ี 
(ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือดําเนินการตามภารกิจ                  
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,171,450 บาท จําแนกตาม               
กลุ่มงบประมาณ ดังนี้ 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จํานวน 582,800 บาท 2) แผนงานพ้ืนฐาน                
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จํานวน 336,800 บาท 3) แผนงาน
ยุทธศาสตร์ เ พ่ื อสนับสนุ นด้ านการ พัฒนาและ เสริ มส ร้ า งศั กยภาพทรัพยากรมนุษย์                             
จํานวน 2,146,850 บาท 4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จํานวน 85,000 บาท                   
5)แผนงานบูรณาการการป้องกันปราบปรามและบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท                      
โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 4 
โครงการตามแผนปฏิบตัิราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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4.1 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ 
งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,012,350 40,000 1,119,100 3,171,450 

1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
  1.1 รายการค่าเช่าบ้าน 

 
582,800 

   
582,800 

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   2.1 ผลผลิตหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา กิจกรรมสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        2.1.1 ค่าใช้บริการอินเตอรเ์น็ต 
   2.2 ผลผลิต นักเรียนโรงเรยีนเอกชนท่ีได้รับ
การอุดหนุน 
       2.2.1 โครงการดําเนินงานสง่เสริมและ
สนับสนุนโรงเรยีนเอกชน 
   2.3 ผลผลิต ผู้ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรม 
       2.3.1 โครงการส่งเสริมการจัดงานวัน
คล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจําปี 
2566 (คุณธรรม จริยธรรม 4 ด้าน) 
      2.3.2 โครงการนิเทศการจดักิจกรรม 
ยุวกาชาดและกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 
ยุวกาชาดเฉลมิพระเกียรต ิ
      2.3.3 โครงการพัฒนาการส่งเสรมิ
ศักยภาพการตรวจติดตาม นักเรยีน นักศึกษา 
      2.3.4 โครงการการอาสาสมคัร
กระทรวงศึกษาธิการ (คณุธรรม จริยธรรม 
 4 ด้าน) 
   2.4 ผลผลิตนโยบายและแผนดา้น
การศึกษา 
       2.4.1 โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
      2.4.2 โครงการจัดกิจกรรมวนัเด็ก
แห่งชาติ ประจําปี 2566 
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40,000 
 
 
 
 
 

33,000 
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ 
งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม 

3. แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย ์
   3.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาท่ียั่งยืน  กิจกรรมขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาค 
        3.1.1 ค่าตอบแทนใช้สอย วัสด ุ
              1) โครงการโครงการทนุการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ. ประจําป ี2566 
             2) โครงการประเมินคณุภาพ
ผู้เรยีนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 
            3) โครงการองค์กรคณุธรรมต้นแบบ 
            4) โครงการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี พ.ศ.2566 ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสรุาษฎร์ธานี (ฉบับตาม
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร)  
        3.1.2 ค่าสาธารณูปโภค 
        3.1.3 ค่าเช่ารถยนต์ 
       3.1.4  โครงการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด 
       3.1.5 โครงการเสรมิสร้างศกัยภาพ
บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
       3.1.6 โครงการตรวจ ตดิตาม 
ประเมินผลการดาํเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์(เชิงบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
       3.1.7 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. 
       3.1.8 โครงการส่งเสริมเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาเอกชนจังหวัดสรุาษฎร์ธานี 
       3.1.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การประกันคณุภาพการศึกษา 
       3.1.10 โครงการขับเคลื่อนพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตาม พ.ร.บ. พ้ืนท่ี
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2562 ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
       3.1.11 โครงการ Innovation For     
Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ 
งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม 

เพื่อพัฒนาการศึกษา 
       3.1.12 โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี 
       3.1.13 โครงการสร้างและสง่เสริม             
ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยคุลบาท 
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัต ิ

 
45,000 

 
160,000 

 
45,000 

 
160,000 

4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 
    4.1 โครงการส่งเสรมิเวทีและประชาคม 
เพื่อการจัดทํารปูแบบและการพัฒนาหลักสตูร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศกึษาขั้นพืน้ฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

   
 

85,000 

 
 

85,000 

5. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม
และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
    5.1 โครงการสร้างภูมิคุม้กันและป้องกัน 
ยาเสพตดิ 

   
 

20,000 

 
 

20,000 

 

4.2 สรุปภาพรวมโครงการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี                  
พ.ศ. 2566 จํานวน 4 แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น 3,171,450 บาท จําแนกตามรายแผนงาน/
โครงการ รวมทั้งสิ้น 23 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,354,620 บาท โดยจัดสรรให้กลุ่มต่าง ๆ 
ดังนี้ 
ที ่ รายการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1  โครงการดําเนินงานส่งเสริมและสนับสนุน 

โรงเรียนเอกชน 
91,100 กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 

2 โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคลา้ยวันสถาปนา             
ยุวกาชาดไทย ประจําปี 2566 (คุณธรรม จริยธรรม 
4 ด้าน) 

40,000 
 

 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และ 
กิจการนักเรยีน 

3 โครงการนิเทศการจดักิจกรรมยุวกาชาดและ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาดเฉลมิพระเกียรต ิ

10,000 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และ 
กิจการนักเรยีน 

4 โครงการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ
ติดตาม นักเรียน นักศึกษา 

33,000 
 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และ 
กิจการนักเรยีน 

5 โครงการการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ 
(คุณธรรม จริยธรรม 4 ด้าน) 

59,000 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และ 
กิจการนักเรยีน 

6 โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

9,500 
 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

7 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2566 30,000 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และ 
กิจการนักเรยีน 
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ที ่ รายการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

8 โครงการโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 
ประจําปี 2566 

41,690 กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

9 โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษา
ภาคบังคับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

19,410 กลุ่มนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผล 

10 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจําปี พ.ศ. 2566 

20,000 กลุ่มนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผล 

11 ประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร) 

23,320 กลุ่มนโยบายและแผน 

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย ์
12 โครงการจดัทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 30,400 กลุ่มนโยบายและแผน 
13 โครงการเสรมิสร้างศักยภาพบคุลากรของสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด 
40,000 กลุ่มอํานวยการ 

14 โครงการตรวจ ตดิตาม ประเมินผลการดาํเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์(เชิงบูรณาการโดยใช้
พื้นที่เป็นฐานของจังหวัดสุราษฎรธ์านี) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

65,300 กลุ่มนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผล 

15 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคณุภาพการศึกษา
และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไก
ของ กศจ. 

 90,900  กลุ่มนโยบายและแผน 

16 โครงการส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

15,000 กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 

17 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

40,000 กลุ่มนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผล 

18 โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
ตาม พ.ร.บ. พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศกึษาจังหวัด พ.ศ. 
2562 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

300,000 กลุ่มนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผล 

19 โครงการ Innovation For Thai Education 
(IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา 

86,000 กลุ่มนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผล 

20 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดบัพ้ืนท่ี 

45,000 กลุ่มนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผล 

21 โครงการสร้างและส่งเสรมิความเปน็พลเมืองดีตาม
รอยพระยคุลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัต ิ

160,000 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และ 
กิจการนักเรยีน 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
22 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทํา

รูปแบบและการพัฒนาหลักสตูรตอ่เนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกบัอาชีวศกึษาและอุดมศกึษา 

85,000 กลุ่มนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผล 

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
23 โครงการสร้างภมูิคุ้มกันและป้องกนั ยาเสพตดิ 20,000 กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
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4.3 รายละเอียดโครงการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรยีนเอกชน 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    งบดําเนินงาน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ            : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
(1) เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเลื่อมล้ําในทุกมิต ิ 
(2) ประเด็น 4.1 การลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 4.1.7 สร้างความ

เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณะสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสําหรับผู้มีรายได้น้อยและ      
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  

(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและ                    
มีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน  

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 17.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ  

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและ                   
กลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น  
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  

(1) ชื่อองค์ประกอบ (V) : V01 นโยบาย/มาตรการด้านสวัสดิการที่ยกระดับคุณภาพชีวิต
และครอบคลุม ทุกพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมาย  

(2) ชื่อปัจจัย (F) : F0101 สวัสดิการเพื่อสร้างผลิตภาพ (Productive Welfare)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 ( พ.ศ. 2566 – 2570)  

(1) หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคม                    
ที่เพียงพอเหมาะสม  
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (2566-2570)  

นโยบายและแผนความม่ันคงที่ -  
นโยบายรัฐบาล  

นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษา (Goals)  

เป้าหมายย่อยที่ (Target) - 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล  
แผนการศึกษาแห่งชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  
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แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
  ยุทธศาสตร์ : 6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2566-2570 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2566-2570) 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5. สร้างระบบ และกลไกการบริหารจัดการศึกษาด้วยการ 
 มีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสําคัญของโครงการ (X)                                            : M2 – M3 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                ⬜ โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผลความจําเป็น  
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ เอกชน โดย

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน
เอกชน เพ่ืออุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และเงินอุดหนุนโครงการอาหาร
เสริม (นม) เงินอุดหนุนรายบุคคลสําหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เพ่ือให้โรงเรียนเอกชนสามารถ
บริหารจัดการศึกษา ในระดับต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนเอกชนที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจักต้องดําเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์ คําสั่ง ประกาศที่กระทรวงศึกษาธิการ และ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกําหนดอย่างเคร่งครัดการบริหารจัดการตรงตาม
วัตถุประสงค์ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีโรงเรียนเอกชน ในกํากับดูแล ที่รับเงิน
สนับสนุนจากภาครัฐ รวมทั้งสิ้น 83 โรง และมีหน้าที่ในการกํากับดูแล และส่งเสริม ให้โรงเรียน
เอกชน ดําเนินงานอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงิน
อุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
พ.ศ.2552 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
อุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของนักเรียน ในโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2552 และประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุดหนุนเป็น
ค่าอาหารกลางวัน พ.ศ.2552 และตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ ส่งเสริม ประสานงาน ติดตาม 
ให้บริการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เพ่ือให้จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
ตลอดจน กํากับ ดูแลประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชน ลดปัญหาการขาดความรู้
ความเข้าใจตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และท่ีเกี่ยวข้อง  

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพ่ือดําเนินการตรวจติดตามการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน ประจําปีการศึกษา 2565 รวมถึงดําเนินการตรวจ
ติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการของโรงเรียนเอกชน
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นอกระบบให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด พร้อมทั้งให้คําปรึกษา แนะนํา เป็นไปโดยถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง  

3. วัตถุประสงค์ 
  1.  ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน  
  2.  ตรวจติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง การ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน การเลิกกิจการของ
โรงเรียนเอกชน 
  3.  เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานที่จําเป็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชน 

4. เป้าหมายโครงการ  
 ผลผลิต  
      1.  โรงเรียนเอกชนในระบบได้รับตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภท 
       2.  โรงเรียนเอกชน ได้รับการตรวจติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลง
รายการในตราสารจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน การจัดการเรียน
การสอน การเลิกกิจการของโรงเรียนเอกชน 
 ผลลัพธ์  
              (1)   โรงเรียนเอกชนในระบบ ใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทไปเป็นตามที่ระเบียบ/
กฎหมายกําหนด 

    (2)  การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้ ง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจการ การ
เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง การขอเลิกล้มกิจการโรงเรียนเอกชน ได้ถูกต้องตามที่
ระเบียบ/กฎหมายกําหนด   

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
              (1)  โรงเรียนเอกชนดําเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

    (2)  ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
 เชิงปริมาณ 
 1. โรงเรียน จํานวน 31 โรงเรียนได้รับการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภท 
 2. โรงเรียน จํานวน 7 โรงเรียนได้รับการตรวจติดตามการขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง                
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจการ การเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง การขอเลิกล้มกิจการโรงเรียนเอกชน 
 เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนที่ได้รับการตรวจติดตาม สามารถดําเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 

(1)  เป้าหมายเหลัก 
1.1  โรงเรียนเอกชนในระบบ    จํานวน  31   โรงเรียน 
1.2  โรงเรียนเอกชนในนอกระบบ    จํานวน    4 โรงเรียน 

(2) เป้าหมายรอง 
2.1  ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน  จํานวน   3 ราย 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                         : M4 - M5 
8. กิจกรรม /วิธีดําเนินการ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 
1. วางแผนการดําเนินงาน/ประชุมคณะทํางาน  13,320    
2. ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุก
ประเภทของโรงเรียนเอกชน 

 20,000   

3. ตรวจติดตามสถานะการขอจัดตั้ง  
การเปลีย่นแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง 
 การเปลีย่นแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ
ของโรงเรียน การจดัการเรียนการสอน การเลิก
กิจการของโรงเรยีนเอกชน 

  27,780  

4. การบริหารงานของหน่วยงานท่ีจําเป็น 
ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

   30,000 

5. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน     
รวมงบประมาณ (บาท) 13,320 20,000 27,780 30,000 

 

9.   ระยะเวลาดําเนินการ   15 พฤศจิกายน 2565 – 30 กันยายน 2566  
10. สถานที่ดําเนินการ    พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
11.  งบประมาณ   91,100  บาท  

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมที ่1 วางแผนการดําเนินงาน/ประชุมคณะทํางาน   
กิจกรรมที ่2  ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง  (7 คน x 240 บาท x 12 วัน)= 21,160 บาท            
   - ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง = 5,000 บาท 

25,160 

กิจกรรมที ่3 ตรวจติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง 
การเปลีย่นแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรยีน การจดัการเรียนการสอน การเลิก
กิจการของโรงเรยีนเอกชน 
    - ค่าตอบแทนวิทยากร = 1,500  บาท   
   -  ค่าที่พัก ( 7 คน x 500 บาท x 5 วัน) = 17,500  บาท   
   -  ค่าพาหนะ ( 7 คน x  200 บาท x  10 วัน) = 14,000  บาท   
   -  ค่าเบี้ยเลี้ยง (7 คน x  240 บาท x  10 วัน) = 16,800 บาท      
   -  ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง = 3,700 บาท 

53,500 
 

กิจกรรมที ่4 การบริหารงานของหน่วยงานท่ีจําเป็นต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
    -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     (120 คน x 50 บาท x  1 มื้อ) = 6,000 บาท 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง   (7 คน x  240 บาท x  2 วัน) = 3,360 บาท 

9,360 

กิจกรรมที ่5 สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
    -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่      (7 คน x 50 บาท x 4 มื้อ) 
   - ค่าอาหารกลางวัน  (7 คน x 120 บาท x  2 มื้อ) = 1,680 บาท 

3,080 

รวมงบประมาณ (บาท) 20,000 
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12. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  ความเสี่ยง 

    1. สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
    2. ภัยพิบัต ิ

    การบริหารความเสี่ยง 
     1.  การปรับเปลี่ยนรูปแบบ/วิธีการดําเนินงานตามโครงการ 
      2.  กําหนดแผนการดําเนินงานโครงการให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาศท่ี 3 เพื่อลดความ 
                  ซ้ําซ้อนของการดําเนินงาน 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวพิมพ์ดาว ศุภผล ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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2. โครงการ ส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจําปี 2566  
       แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบรายจ่ายอื่น  
……………………………………………………………………………………………………………………………………  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ            : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนเก่ง คนด ีมีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
(2) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม

และมีความรัก และภูมิใจ ในความเป็นไทยมากขึ้น นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดํารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็น ที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น  

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและเสริมสร้างจิต
สาธารณะและการเป็นพลเมืองดี  

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุล ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน 
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีข้ึน  
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  

(1) ชื่อองค์ประกอบ (V) : V03 สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และสติปัญญา  

(2) ชื่อปัจจัย (F) : F0303 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 ( พ.ศ. 2566 – 2570)  

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต  
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (2566-2570)  

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี - 
นโยบายรัฐบาล  

นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) เป้าหมายที ่4 ด้านการศึกษา (Goals)  
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสําเร็จการศึกษา

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นําไปสู่ผลลัพธ์ทางการ
เรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
แผนการศึกษาแห่งชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
  ยุทธศาสตร์ : 1. พัฒนาการเรียนรู้ สู่ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2566-2570 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2566-2570) 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ : 2. พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ มีความสามารถในการแข่งขันมี
คุณลักษณะศตวรรษที่ 21 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสําคัญของโครงการ (X)                                            : M2 – M3 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผลความจําเป็น  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กําหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับ

การศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การจัดการศึกษา 4 ประการ ซึ่งใน ข้อ 3 เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และ
คุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ ผนึกกําลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดรับกับกิจกรรม ยุวกาชาด ที่เป็นกิจกรรมพัฒนาประเทศ
ผู้เรียนกิจกรรมหนึ่ง ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของสังคมไทยและความมีจิตสํานึกในการทําประโยชน์ให้แก่สังคม ซึ่งกิจกรรม ยุวกาชาดยัง
เน้นในเรื่องของทักษะและกระบวนในรูปของระบบหน่วย กลุ่ม หมู่ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และเกิดทักษะเกี่ยวกับปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด  

ยุวกาชาดเกิดขึ้นจากมติที่ประชุมสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่าง
ประเทศ เมื่อ ค.ศ. 1919 (พ.ศ. 2462) โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่า “สภากาชาดทุกชาติควร
จัดตั้งกาชาดสําหรับเด็ก เพ่ือฝึกอบรมเยาวชนให้รู้จักการกินดี อยู่ดี รักษาสุขภาพอนามัย มีเมตตา
สงสารเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ไม่ว่าชาติ ศาสนาใดๆ มีศรัทธา เสียสละ และบําเพ็ญประโยชน์แก่
สังคม โดยจัดกิจกรรมและดําเนินการ ให้สอดคล้องกับระบบการศึกษา ซึ่งสภากาชาดไทยได้ฝาก
กิจการยุวกาชาดไว้กับกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
และกระทรวงศึกษาธิการได้ดูแลกิจการลูกเสืออยู่แล้ว ปัจจุบันกิจการยุวกาชาดอยู่ในความดูแลของ 
2 หน่วยงาน คือ สภากาชาดไทย โดยสํานักงานยุวกาชาดรับผิดชอบเยาวชนชาย-หญิง อายุระหว่าง 
15 - 25 ปี ที่เรียกว่าอาสายุวกาชาด และกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักการลูกเสือยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน รับผิดชอบเยาวชน ชาย-หญิง อายุระหว่าง 7 - 18 ปี ที่เรียกว่าสมาชิกยุวกาชาด 
โดยทั้ง 2 หน่วยงานมีการประสานการดําเนินงานร่วมกัน  
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กิจการยุวกาชาดเป็นกิจกรรมสําหรับเยาวชนอายุระหว่าง 7 - 25 ปี ซึ่งได้รับการสถาปนา
ขึ้น เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 โดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกสภากาชาด
สยาม ในขณะนั้น กิจการยุวกาชาดได้เจริญเติบโตขึ้นตามลําดับ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
ใหม่หลายด้าน เช่น หลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม ข้อบังคับต่าง ๆ และในวันที่ 27 
มกราคม 2566 ซึ่งเป็น วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย เพ่ือเป็นการระลึกถึงบุคคลซึ่งก่อตั้ง
กิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด ได้ร่วม
กิจกรรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู้จักบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่
ส่วนรวม สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริม การจัดงานวันคล้าย
วันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจําปี 2566 ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือระลึกถึงบุคคลสําคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย  
2.2 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ตระหนักในคุณค่าและ

ความสําคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นํา รู้รัก 
สามัคคี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู้จักบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่
ส่วนรวม  

2.3 เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดต่อเนื่องเพ่ิมมากข้ึน 

4. เป้าหมายโครงการ  
• ผลผลิต (Output)  
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมทํากิจกรรมเพ่ือระลึกถึงบุคคลสําคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้น 

ในประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของการเป็นสมาชิก               

ยุวกาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นํา รู้รัก สามัคคี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้                    
ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู้จักบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม  

• ผลลัพธ์ (Outcome)  
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทํากิจกรรมเพื่อระลึกถึงบุคคลสําคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้น 

ในประเทศไทย  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด                

มีระเบียบ วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นํา รู้รัก สามัคคี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออก
ในทางสร้างสรรค ์รู้จักบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม  

3. ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดต่อเนื่องและ
เพ่ิมมากข้ึน  

5. ผลที่คาดว่าจะเกิด  
5.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทํากิจกรรมเพ่ือระลึกถึงบุคคลสําคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาด

ขึ้น ในประเทศไทย  
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5.2 ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทํากิจกรรมตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของการเป็น
สมาชิก ยุวกาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นํา รู้รัก สามัคคี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู้จักบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม  

5.3 ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดต่อเนื่อง
และเพ่ิมมากข้ึน  

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ  
6.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  

6.1.1 ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมทํากิจกรรมเพ่ือระลึกถึงบุคคล
สําคัญผู้ก่อตั้งกิจการ ยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย  

6.1.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของ
การเป็นสมาชิก ยุวกาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นํา รู้รัก สามัคคี                        
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู้จักบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม  

6.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
     เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด ได้เข้าร่วมในกิจกรรมงานวันคล้ายวัน

สถาปนา ยุวกาชาดและร่วมระลึกถึงบุคคลสําคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย 
ตระหนักในคุณค่า และความสําคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นผู้นํา รู้รัก สามัคคี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู้จักบําเพ็ญ
ตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดต่อเนื่องและเพ่ิมมากข้ึน 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  

ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และเจ้าหน้าที่ จากสถานศึกษาที่เปิดสอน
กิจกรรม ยุวกาชาด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 350 คน  

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                         : M4 - M5 
 

8. วิธีการดําเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ 
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1 วางแผนงานโครงการ/
ประชาสมัพันธ์ 

    

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน  25,500   
กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมตามโครงการฯ   7,900   
กิจกรรมที่ 4 ประเมินโครงการ สรปุและรายงาน
ผลการดําเนินงาน 

 7,900    

รวมงบประมาณ (บาท)  40,000   
 
9. ระยะเวลาดําเนินการ (วัน/เดือน/ปี) มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566 
10. สถานที่ดําเนินการ    พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
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11. งบประมาณ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 วางแผนงานโครงการ/ประชาสัมพันธ ์ - 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 50 บาท x 2 มื้อ =3,000 บาท) 
  - ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 120 บาท x 1 มื้อ = 3,600 บาท) 

6,600 

กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมปฏิญาณตนและสวนสนาม    
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (350 คน x 50 บาท x  มื้อ = 17,500 บาท) 
 - ค่าสถานท่ี 3,000 บาท 
 - ค่าวัสดุ  5,000  บาท 

25,500 

กิจกรรมที่ 4 ประเมินโครงการ สรปุและรายงานผลการดําเนินงาน 
 - ค่าวัสดุ  7,900 บาท 

7,900 

รวมงบประมาณ (บาท) 40,000 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ความเสี่ยง :  
 1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

2.ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา อาจไม่นําแนวทางไปสู่การปฏิบัติอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง  
 การบริหารความเสี่ยง :  
  1.ประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนดําเนินการ 
  2.กําหนดแนวทางให้ตอบโจทย์ความต้องการเชิงพ้ืนที่และมีความแตกต่างไปจาก
ภารงานปกติ 
  3.มีการชี้แจงสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนและทั่วถึง 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นายศุภวิชญ์ ทองมงคล ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
   กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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3. โครงการนิเทศการจัดกิจรรมยุวกาชาดและกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด 
       เฉลิมพระเกียรติ ประจําปี 2566  
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบเงินอุดหนุน  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ            : M1 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนเก่ง คนด ีมีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
(2) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม

และมีความรัก และภูมิใจ ในความเป็นไทยมากขึ้น นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดํารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน  

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและเสริมสร้างจิต
สาธารณะและการเป็นพลเมืองดี  

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุล ทั้งด้าน สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติ
ตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีข้ึน  
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  

(1) ชื่อองค์ประกอบ (V) : V03 สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสติปัญญา  
(2) ชื่อปัจจัย (F) : F0303 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 ( พ.ศ. 2566 – 2570)  
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (2566-2570)  
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี -  

นโยบายรัฐบาล  
นโยบายหลักที ่8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21  

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) เป้าหมายที ่4 ด้านการศึกษา (Goals)  
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสําเร็จการศึกษา

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นําไปสู่ผลลัพธ์ทางการ
เรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
แผนการศึกษาแห่งชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
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แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
  ยุทธศาสตร์ : 1. พัฒนาการเรียนรู้ สู่ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2566-2570 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ด ี
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2566-2570) 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ : 2. พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน                   
มีคุณลักษณะศตวรรษที่ 21 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสําคัญของโครงการ (X)                                            : M2 – M3 

1. ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผลความจําเป็น  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กําหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับ

การศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การจัดการศึกษา 4 ประการ ซึ่งใน ข้อ 3 เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และ
คุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกําลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดรับกับกิจกรรม ยุวกาชาด ที่เป็นกิจกรรมพัฒนาประเทศ
ผู้เรียนกิจกรรมหนึ่ง ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ วินัย คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของสังคมไทยและความมีจิตสํานึกในการทําประโยชน์ให้แก่สังคม ซึ่งกิจกรรม ยุวกาชาดยัง
เน้นในเรื่องของทักษะและกระบวนในรูปของระบบหน่วย กลุ่ม หมู่ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และเกิดทักษะเกี่ยวกับปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตระหนักและเล็งเห็นว่าเพ่ือให้การจัดการเรียน
การสอนกิจกรรม ยุวกาชาดในสถานศึกษามีคุณภาพ บุคลากรควรมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ
ในการจัดกิจกรรม ยุวกาชาด ตระหนักในความสําคัญของกิจกรรมยุวกาชาด จึงได้จัดทําโครงการ
นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ในสถานศึกษา ประจําปี 2566 ขึ้น  

3. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ 

ประสบการณ์ที่จะนําไปใช้ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด  รวมทั้งตระหนักถึงความสําคัญใน
กระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของกาชาด  

2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ติดตาม ช่วยเหลือ แนะนํา แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารจัดการเรียนการสอน                 
ยุวกาชาด  

2.3 เพ่ือสร้างขวัญกําลังใจให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและเกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 
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4. เป้าหมายโครงการ  
• ผลผลิต (Output)  

ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดที่เข้ารับการนิเทศ ร้อยละ 80                  
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะที่ถูกต้องและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่าง                        
มีประสิทธิภาพ สามารถจัดกิจกรรม ยุวกาชาดและบริหารงานยุวกาชาดในหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนของ
ตนเองได้ถูกต้อง  

• ผลลัพธ ์(Outcome)  
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ที่เข้ารับการนิเทศ มีความรู้               

ความเข้าใจ มีทักษะ ที่ถูกต้องและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถจัดกิจกรรมยุวกาชาด และบริหารงานยุวกาชาดในหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนของตนเองได้ถูกต้อง  
5. ผลที่คาดว่าจะเกิด  

4.1 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ ประสบการณ์ที่จะ
นําไปใช้ ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ตระหนักถึงความสําคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาด
ให้เป็นไปตามอุดมการณ์ ของกาชาด 

4.2 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติดตาม ช่วยเหลือ 
แนะนํา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนยุวกาชาด  

4.3 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด เกิดขวัญกําลังใจ ทําให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด และมีโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดเพ่ิมมากข้ึน  
6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ  

6.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จัดการเรียนการสอน

กิจกรรม ยุวกาชาด จํานวน 13 โรงเรียน  
6.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ที่เข้ารับการนิเทศ มีความรู้ ความเข้าใจ                   

มีทักษะ ที่ถูกต้องและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถ              
จัดกิจกรรมยุวกาชาด และบริหารงานยุวกาชาดในหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนของตนเองได้ถูกต้อง  

7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ีรวมจํานวน 22 โรงเรียน 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                         : M4 - M5 
8. วิธีการดําเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 
กิจกรรมที่ 1 วางแผนงานโครงการ/ประชาสัมพันธ ์     
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
นิเทศการจดักิจรรมยุวกาชาดและกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
ยุวกาชาดเฉลมิพระเกียรต ิประจําป ี2566  

  10,000  

กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผลการดาํเนินงาน     
รวมงบประมาณ (บาท)   10,000  
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9. ระยะเวลาดําเนินการ (วัน/เดือน/ปี) มกราคม - มิถุนายน 2566  
10. สถานที่ดําเนินการ   สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
11. งบประมาณ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ  

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
กิจกรรมที่ 1 วางแผนงานโครงการ/ประชาสัมพันธ ์ - 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศการจดักิจรรมยุวกาชาดและกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ยุวกาชาดเฉลมิพระเกียรต ิประจําป ี2566 
        - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน x 50 บาท x 2 มื้อ = 2,000 บาท) 
        - ค่าอาหารกลางวัน (40 คน x 120 บาท x 1 มื้อ =  4,800 บาท) 
        - ค่าตอบแทนวิทยากร .5 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท = 3,000 บาท  
        - ค่าวัสดุ 200 

10,000 

กิจกรรมที่ 3 สรปุและรายงานผลการดําเนินงาน  
รวมงบประมาณ (บาท) 10,000 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง :  
 1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

2.ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา อาจไม่นําแนวทางไปสู่การปฏิบัติอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง  
 การบริหารความเสี่ยง :  
  1.ประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนดําเนินการ 
  2.กําหนดแนวทางให้ตอบโจทย์ความต้องการเชิงพ้ืนที่และมีความแตกต่างไปจาก
ภารงานปกติ 
  3.มีการชี้แจงสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนและทั่วถึง 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นายศุภวิชญ์ ทองมงคล ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
   กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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4. โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามนักเรียน นักศึกษา ประจําป ีพ.ศ. 2566 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบรายจ่ายอื่น  
……………………………………………………………………………………………………………………………………  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ            : M1 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนเก่ง คนด ีมีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
(2) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม

และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดํารงชีวิต สังคมไทย มีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน  

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและเสริมสร้างจิต
สาธารณะและการ เป็นพลเมืองดี  

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติ ตาม
มาตรฐานและสมดุล ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน 
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีข้ึน  
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  

(1) ชื่อองค์ประกอบ (V) : V03 สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสติปัญญา  
(2) ชื่อปัจจัย (F) : F0303 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 ( พ.ศ. 2566 – 2570)  
หมุดหมายที ่12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (2566-2570)  
นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี - 

นโยบายรัฐบาล  
นโยบายหลักที ่8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) เป้าหมายที ่4 ด้านการศึกษา (Goals)  
เป้าหมายย่อยที ่(Target) - 

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา  

แผนการศึกษาแห่งชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
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  ยุทธศาสตร์ : 1. พัฒนาการเรียนรู้ สู่ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2566-2570 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2566-2570) 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ : 2. พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ มีความสามารถในการแข่งขันมี
คุณลักษณะศตวรรษที่ 21 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสําคัญของโครงการ (X)                                            : M2 – M3 

1. ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผลความจําเป็น  
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปา้หมายกรพัฒนาที่สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็น
คนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
และมีสุขภาวะที่ดี ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม               
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทํางานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 การ
ปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม แผนแม่บทย่อย 10.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และการเสริมสร้าง จิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี การส่งเสริมให้คนไทย มีจิตสาธารณะและ
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างจิตสาธารณะและจิตอาสาโดยใช้ประโยชน์ จากความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร เพ่ือรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างเสริมผู้นํา                          
การเปลี่ยนแปลงและต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคลและองค์กร  โดยมีเป้าหมายคนไทยเป็นมนุษย์                 
ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มี
จิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการ ปฏิบัติตน ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น ประกอบกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้กําหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบ หมวด 7 
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาค
ส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล คุ้มครอง ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา
ความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
เหมาะสม อีกท้ังภารกิจการส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ซึ่งเป็นภารกิจของสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ข้อ 3) ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข
และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และข้อ 4) ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของนักเรียน นักศึกษา และประกาศสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการประสานงานส่งเสริม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัด 
รองรับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของ
คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ทั้งระดับกระทรวง และระดับจังหวัด 
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ตลอดจนภารกิจงาน ที่เกี่ยวข้องกับกิจการนักเรียนและนักศึกษาที่จะต้องดําเนินการและบูรณาการ
ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งศูนย์เสมารักษ์สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดต้อง
ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้เป็นไปตามภารกิจ  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญในการ
ส่งเสริมสนับสนุน การดูแลช่วยเหลือ คุ้มครอง ป้องกัน แก้ไข ความประพฤติและคุ้มครองสิทธิ
นักเรียนและนักศึกษาในระดับพ้ืนที่ ของศูนย์เสมารักษ์สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
จึงกําหนดจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจําปี 
พ.ศ. 2566 ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือกําหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา  

3.2 เพ่ือให้ศูนย์เสมารักษ์สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสามารถบูรณาการและ
ขับเคลื่อน การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่างเป็นระบบมีกลไกและเอกภาพ 
ในการดําเนินการ 

3.3 เพ่ือเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด              
สุราษฎร์ธานี 

3.4 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน เฝ้าระวัง คุ้มครอง และประสานบูรณาการในการป้องกันแก้ไข 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
4. เป้าหมายโครงการ  

• ผลผลิต (Output)  
1. ลงพื้นที่ติดตามการเฝ้าระวัง สถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา เพ่ือแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จํานวน 15 ครั้ง  
2. ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80 ของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

และนักศึกษาจังหวัด และเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง  

• ผลลัพธ ์(Outcome)  
1. คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด เจ้าหน้าที่

ศูนย์เสมารักษ์สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการ
ขับเคลื่อนงานการส่งเสริม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อนักเรียนและนักศึกษา  

2. นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับการปกป้อง แก้ไข 
คุ้มครองและส่งเสริม ความประพฤต ิ 
5. ผลที่คาดว่าจะเกิด  

5.1 คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมา
รักษ์สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน และ
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สามารถขับเคลื่อนงานการส่งเสริม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่างเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษา  

5.2 นักเรียนและนักศึกษาในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด                    
สุราษฎร์ธานี ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน แก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์ และได้รับความคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงนักเรียน นักศึกษาและครอบครัว 
ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เมื่อประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและ
สถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ  

6.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  
6.1.1 คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม จํานวน 30 คน  

6.1.2 ลงพ้ืนที่ติดตามการเฝ้าระวัง สถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา เพ่ือแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จํานวน 15 ครั้ง 

6.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
6.2.1 คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด 

เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีกลไก
การขับเคลื่อนงานการส่งเสริม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อนักเรียนและนักศึกษา  

6.2.2 นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับการปกป้อง แก้ไข 
คุ้มครองและส่งเสริม ความประพฤต ิ 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  

7.1 นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
7.2 คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                         : M4 - M5 
 

8. วิธีการดําเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ 
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการฯ เจ้าหนา้ที่
ศูนย์เสมารักษ์และบุคลากรที่เกีย่วข้อง 

  8,600  

กิจกรรมที่ 2 ออกตรวจ ตดิตามฯ    12,200 12,200 
กิจกรรมที่ 3 สรปุและรายงานผลการดําเนินงาน     

รวมงบประมาณ (บาท)   20,800 12,200 
 

9. ระยะเวลาดําเนินการ (วัน/เดือน/ปี)   1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 
10. สถานที่ดําเนินการ  พ้ืนทีจ่ังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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11. งบประมาณ 16,500 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จําแนกรายละเอียดตัวคูณ) 
กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการฯ เจ้าหนา้ที่ศูนย์เสมารักษ์และบคุลากรที่เกีย่วข้อง 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (30 คน x 50 บาท x 2 มื้อ = 3,000 บาท) 
    - ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 120 บาท x 1 มื้อ =  3,600 บาท) 
    - ค่าวัสดุ  2,000 บาท 

8,600 

กิจกรรมที่ 2 ออกตรวจ ตดิตามฯ  
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 120 บาท x 10 คน x 15 ครั้ง = 18,000 
   - ค่าชดเชยน้ํามัน  = 6,400 บาท 

24,400 

กิจกรรมที่ 3 สรปุและรายงานผลการดําเนินงาน  
รวมงบประมาณ (บาท) 33,000 

 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการทุกกิจกรรม  

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง :  

  1. จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมอาจไม่เป็นไปตามที่กําหนด  
2. ขาดรถยนต์สําหรับออกตรวจการณ์    

 การบริหารความเสี่ยง :  
  1. ประชาสัมพันธ์หลายๆ ช่องทาง และให้ตอบรับการเข้าร่วมประชุมในระบบ 
Google Forms เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว  

2. ขออนุมัติใช้รถยนต์รับจ้างและรถยนต์ของหน่วยงานราชการอ่ืน โดยเบิกจ่ายค่า
พาหนะและค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 

 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นายศุภวิชญ์ ทองมงคล ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
   กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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5.  โครงการอาสาสมัคร กระทรวงศึกษาธิการ  
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบรายจ่ายอื่น  
……………………………………………………………………………………………………………………………………  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ            : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนเก่ง คนด ีมีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
(2) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม

และมีความรัก และภูมิใจ ในความเป็นไทยมากขึ้น นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดํารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็น ที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น  

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและเสริมสร้างจิต
สาธารณะและการเป็นพลเมืองดี  

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุล ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน 
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีข้ึน  
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  

(1) ชื่อองค์ประกอบ (V) : V03 สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และสติปัญญา  

(2) ชื่อปัจจัย (F) : F0303 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 ( พ.ศ. 2566 – 2570)  

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต  
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (2566-2570)  

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี - 
นโยบายรัฐบาล  

นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายที ่4 ด้านการศึกษา (Goals)  
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสําเร็จการศึกษา

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นําไปสู่ผลลัพธ์ทางการ
เรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
แผนการศึกษาแห่งชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
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แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
  ยุทธศาสตร์ : 6. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการการจัด
การศึกษา และการมีส่วนรวมจากทุกภาคส่วน 
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2566-2570 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2566-2570) 

      ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5 สร้างระบบ และกลไกการบริหารจัดการศึกษาด้วยการมีส่วน 
ร่วมจากภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสําคัญของโครงการ (X)                                            : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 
 

2. หลกัการและเหตุผลความจําเป็น  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลวง

กว้างในหลายมิติทั่วโลก รวมทั้งผลกระทบต่อการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพะโอกาสในการเรียนรู้ของ
นักเรียนทั้งทางด้านพฤติกรรมอารมณ์ สังคม สติปัญญา ผู้เรียนเกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ 
(Learning Loss) เป็นอย่างมาก เนื่องจากหลายครอบครัวต้องเผชิญกับปัญหาในการปรับตัวต่อการ
เรียนการสอนรูปแบบใหม่ ทั้งด้านอุปกรณ์ สถานที่ และความพร้อมด้านจิตใจของนักเรียน ครู 
อาจารย์ และผู้ปกครอง จึงทําให้คุณภาพของการศึกษาลดลง นอกจากส่งผลกระทบต่อการเรี ยน
และการพัฒนาทักษะแล้ว ยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อการหลุดออกจากระบบเพ่ือออกมาช่วยแบ่ง
เบาภาระครอบครัวอีกด้วย และจากความไม่พร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนและสภาพแวดล้อมที่ไม่
อํานวยต่อการศึกษา จึงเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นที่จะต้องเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการอ่านออก
เขียนได้ โดยเน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ               
(พ.ศ.2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สําคัญเพ่ือพัฒนาคนไทยในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ              
โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วง
วัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร
และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ 10 
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (1) กําหนดให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (3) การส่งเสริมบาทบาท
การมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชน ในการ
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พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (7) การปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย รวมถึงได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล               
ทั้งด้านร่างกายสติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ โดยการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ รวมถึง     
บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ เพ่ือเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ตระหนักและเห็นความสําคัญในการพัฒนา
นักเรียนนักศึกษาให้มีความพร้อมทั้งกายใจและสติปัญญาพร้อมรองรับการพัฒนาของทุกช่ว งวัย  
โดยช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) การ
อ่านออกเขียนได้ รวมทั้งการพัฒนาทางอารมณ์ สังคม คุณธรรมจริยธรรมและการดูแลปกป้อง
คุ้มครอง ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยผ่านกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน จึงได้กําหนดจัด “โครงการอาสาสมัคร กระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.)” เพ่ือส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง 
ชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยสนับสนุนในการพัฒนาผูเ้รียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3. วัตถุประสงค์  
 1. มีครูอาสาสมัครจิตอาสาในพ้ืนที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือช่วยงานการการศึกษา
และพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
 2. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่าง
สถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 4. เป้าหมายโครงการ  
• เชิงปริมาณ   
  1.ครูอาสาสมัครจิตอาสาในพ้ืนที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 50 คน 
  2.นักเรียนในพื้นท่ีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 60 คน  
• เชิงคุณภาพ  
  1. มีครูอาสาสมัครจิตอาสาในพ้ืนที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือช่วยงาน

ด้านการศึกษา โดยพัฒนานักเรียน ทั้งด้านทักษะต่าง ๆ เช่น อารมณ์ สังคม คุณธรรม จริยธรรม 
รวมถึงปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
รวมถึงได้รับการดูแลปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข 

5. ผลที่คาดว่าจะเกิด  
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือช่วย

ขับเคลื่อนภารกิจด้านการศึกษาและพัฒนานักเรียน นักศึกษา  ทั้งด้านทักษะต่าง ๆ เช่น อารมณ์ 
สังคม คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและมีความสุข อันจะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษาของชาติ ต่อไป 

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ  
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                         : M4 - M5 
 

8. วิธีการดําเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ 
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุม อส.ศธ.  11,200   
กิจกรรมที่ 2  ดําเนินการจัดกิจกรรม   47,800  
กิจกรรมที่ 3 ประเมินโครงการ สรปุและรายงาน
ผลการดําเนินงาน 

    

รวมงบประมาณ (บาท)  11,200 47,800  
 

9. ระยะเวลาดําเนินการ (วัน/เดือน/ปี) มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2567 
10. สถานที่ดําเนินการ    พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
11. งบประมาณ 59,000 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุม อส.ศธ. 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (60 คน x 35 บาท x 2 มื้อ = 4,200 บาท) 
    - ค่าอาหารกลางวัน (60 คน x 100 บาท x 1 มื้อ =  6,000 บาท) 
    - ค่าวัสดุและอุปกรณ์  1,000 บาท 

11,200 

กิจกรรมที่ 2  ดําเนินการจัดกิจกรรม 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (80 คน x 35 บาท x 2 มื้อ = 5,600 บาท) 
    - ค่าอาหารกลางวัน (80 คน x 100 บาท x 1 มื้อ =  8,000 บาท) 
    - ค่าวิทยากร (2 คน x 600 บาท x 4 ช่ัวโมง = 4,800 บาท) 
    - ค่าวทิยากร (2 คน x 1,200 บาท x 5 ช่ัวโมง = 12,000 บาท) 
    - ค่าพาหนะ 10,000 บาท 
    - ค่าวุฒิบัตรและเกียรติบัตร (80 คน x 15 บาท = 1,200 บาท) 
    - ค่าทําป้ายไวนิล 1,000 บาท 
    - ค่าวัสดุและอุปกรณ์  2,000 บาท 

47,800 

กิจกรรมที่ 3 ประเมินโครงการ สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน  
รวมงบประมาณ (บาท) 59,000 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ความเสี่ยง :  
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

 การบริหารความเสี่ยง :  
  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมก่อนดําเนินการ 
 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นายศภุวิชญ์ ทองมงคล ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
   กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 



83 

 

6.  โครงการ ขับเคลื่อนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
       ประจําปี 2566 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  งบรายจ่ายอื่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ            : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ(Z) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(1) เป้าหมาย อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไป

ได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล  
(2) ประเด็น สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน  
(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้น

อย่างยั่งยืน 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น  

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
(1) ชื่อองค์ประกอบ (V) : V01 การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่า  
(2) ชื่อปัจจัย (F) : F0105 การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกําเนิด  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ( พ.ศ. 2566 – 2570)  
(1) หมุดหมายที่    

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (2566-2570)  
นโยบายและแผนความมั่นคงที่ - 
นโยบายหลักที่ 2. การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) เป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษา (Goals)  
เป้าหมายย่อยที่ (Target) - 

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย  

แผนการศึกษาแห่งชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. การจัดการศึกษาเพ่ือการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
  ยุทธศาสตร์ : 5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2566-2570 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2566-2570) 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5. ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสําคัญของโครงการ (X)                                            : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ได้ดําเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในกิจกรรมปกปัก
พันธุกรรมพืช สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยการนําพระราช
กระแส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ทําอย่างไรให้ชุมชน โดยเฉพาะนักเรียน 
และประชาชนได้มีส่วนร่วม ช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิด
ความปิติที่จะทําการศึกษาและอนุรักษ์ พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิด
ความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทําให้เด็กเกิด
ความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว การดําเนินงาน "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" จะ
เป็นสื่อในการสร้างจิตสํานึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้น ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ 
เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ โดยสามารถ
ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ในพ้ืนที่ของโรงเรียนและชุมชน เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้เด็กและเยาวชน 
รวมถึงประชาชน สามารถถ่ายทอดสู่การอนุรักษ์พันธุ์พืชในท้องถิ่นของตน  
 ปัจจุบันสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจํานวน 649 แห่ง เข้าร่วมเป็นสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จํานวน  132  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.31  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ในฐานะประธานคณะทํางานขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน และส่งเสริมสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์แล้วได้ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เยาวชนในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในพืชพรรณ รู้จักทรัพยากรในท้องถิ่น หวงแหน
และรู้จักนํามาใช้ประโยชน์ ดังนั้นเพ่ือให้การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บรรลุ
วัตถุประสงค์  จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน
พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เป็นสมาชิกสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน อพ.สธ. 
 2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมัครเป็นสมาชิก
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพ่ิมข้ึน  
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4. เป้าหมายโครงการ  
 ผลผลิต (Output)  
 สถานศึกษาทุกสังกัดเข้าสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
 ผลลัพธ์ (Outcome 

เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชน เห็นคุณค่า ประโยชน์ มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ 
พันธุ์พืชในท้องถิ่นของตน  
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 ร้อยละ 20 ของสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสนใจสมัครเข้าร่วม
เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 6.1.2 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดําเนินงาน
ตามมาตรฐาน อพ.สธ. 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนและบริหารจัดการ และดําเนินการ                       
ตามแนวทางของการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  6.2.2 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยใช้               
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นฐาน 
  6.2.3 นักเรียนมีการเรียนรู้ทรัพยากร  การใช้ประโยชน์ มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์               
พันธุ์พืชในท้องถิ่น 
  6.2.4 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุน ในการบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนของสถานศึกษา 
 

7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ : สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                         : M4 - M5 
 

8. กิจกรรมและงบประมาณ  
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 5,000.   

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามการดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนของสถานศกึษา
กลุ่มเป้าหมาย 

  4,000  

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริม สร้างขวัญกาํลังใจ
สถานศึกษาท่ีมีผลการดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนตามเกณฑ ์

    

กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน    500 
รวมงบประมาณ (บาท)  5,000. 4,000 500 
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9. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
10. สถานที่ดําเนินการ  สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
11. งบประมาณ 9,500 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จําแนกรายละเอียดตัวคูณ) 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 100 คน x 50 บาทx 1 มื้อ =5,000. 

 
5,000. 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 80 คน x 50 บาทx 1 มื้อ =4,000. 

 
 

4,000. 

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริม สร้างขวัญกาํลังใจสถานศึกษาที่มผีลการดําเนนิงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนตามเกณฑ ์

- 

กิจกรรมที่ 5 สรปุและรายงานผลการดําเนินงาน 
   - ค่าเล่มเอกสารรายงานผล จาํนวน 2 เล่มๆละ 250 บาท เป็นเงิน 500. บาท 

 
500 

รวมงบประมาณ (บาท) 9,500 

 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง :  สถานศึกษาไม่เข้าร่วมโครงการ 
 การบริหารความเสี่ยง : กําหนดปฎิทินติดตามการดําเนนิงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นางรัชนีวรรณ ชอบผล ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 
   กลุ่มพัฒนาการศึกา 
    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
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7. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2566  
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบอุดหนุน  
……………………………………………………………………………………………………………………………………  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ            : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนเก่ง คนด ีมีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
(2) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม

และมีความรัก และภูมิใจ ในความเป็นไทยมากขึ้น นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดํารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็น ที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น  

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและเสริมสร้างจิต
สาธารณะและการเป็นพลเมืองดี  

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุล ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน 
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีข้ึน  
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  

(1) ชื่อองค์ประกอบ (V) : V03 สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และสติปัญญา  

(2) ชื่อปัจจัย (F) : F0303 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 ( พ.ศ. 2566 – 2570)  

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (2566-2570)  

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี - 
นโยบายรัฐบาล  

นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) เป้าหมายที ่4 ด้านการศึกษา (Goals)  
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสําเร็จการศึกษา

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นําไปสู่ผลลัพธ์ทางการ
เรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
แผนการศึกษาแห่งชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
  ยุทธศาสตร์ : 1. พัฒนาการเรียนรู้ สู่ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2566-2570 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2566-2570) 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ : 2. พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ มีความสามารถในการแข่งขันมี
คุณลักษณะศตวรรษที่ 21 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสําคัญของโครงการ (X)                                            : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 
 

2. หลักการและเหตุผลความจําเป็น  
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย               
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดี                
รอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์               
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะ
ที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น              
มีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง                  
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 3 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทําโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 
2566 เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สําคัญของ
ประเทศชาติ เป็นพลังสําคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมือง ให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง ต่อไป 

3. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้เด็กมีจิตสํานึกความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 2. เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกความเป็นไทย การมีจริยธรรม ศีลธรรมและคุณธรรมให้แก่เด็ก 
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 3. เพ่ือให้เด็กได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 
4. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมให้เด็ก 
5. เพ่ือให้เด็กมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและสังคม 

 4. เป้าหมายโครงการ  
• ผลผลิต (Output)  
  เด็กในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 200 คน 
• ผลลัพธ์ (Outcome)  
  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 

5. ผลที่คาดว่าจะเกิด  
  1. เด็กมีจิตสํานึกความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 2. เด็กมีจิตสํานึกความเป็นไทย การมีจริยธรรม ศีลธรรมและคุณธรรมให้แก่เด็ก 
 3. เด็กได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 

4. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมให้เด็ก 
5. เด็กมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและสังคม 

6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ  
6.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  
      ร้อยละ 100 ของเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจและมีความสุขในการร่วมทํา

กิจกรรม 
6.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  
     เด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีความพึงพอใจและมีความสุขในการทํากิจกรรม 

7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
เด็กในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                         : M4 - M5 
 

8. วิธีการดําเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ 
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1 วางแผนงานโครงการ/
ประชาสมัพันธ์ 

- - - - 

กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.
2566 

- 30,000 - - 

กิจกรรมที่ 3 ประเมินโครงการ สรปุและรายงาน
ผลการดําเนินงาน 

- - - - 

รวมงบประมาณ (บาท)  30,000   
 
9. ระยะเวลาดําเนินการ (วัน/เดือน/ปี) 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 
10. สถานที่ดําเนินการ    พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
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11. งบประมาณ 30,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 วางแผนงานโครงการ/ประชาสัมพันธ ์ - 
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2566 
 - ค่าวัสดุ (ของขวัญ) 

30,000 

กิจกรรมที่ 3 ประเมินโครงการ สรปุและรายงานผลการดําเนินงาน  
รวมงบประมาณ (บาท) 30,000 

 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยง  

ความเสี่ยง :  
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

 การบริหารความเสี่ยง :  
  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมก่อนดําเนินการ 
 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นายศุภวิชญ์ ทองมงคล ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
   กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานและทุนอ่ืน ๆ   
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  งบดําเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ           : M1 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(Z) ด้าน 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

(1) เป้าหมาย  สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทกุมิติ  
(2) ประเด็น  สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ

สําหรับผู้ที่มีรายไดน้้อยและกลุม่ผู้ด้อยโอกาส  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (17)....ความเสมอภาคและหลักประกันทางสงัคม....  

(1) เป้าหมายระดบัประเดน็แผนแม่บทฯ (Y2) คนไทยทุกคนไดร้ับการคุ้มครองและมีหลักประกัน
ทางสงัคมเพิ่มขึ้น  

(2) แผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ...มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเปา้หมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม...  
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) มีระบบกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

ความช่วยเหลือ เป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย  

(1) ชื่อองค์ประกอบ (V) : 02 เคร่ืองมือในการให้ความช่วยเหลือ  
(2) ชื่อปัจจัย (F) : 0201 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่13 ( พ.ศ. 2566 – 2570)  
หมุดหมายที ่9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (2566-2570)  
นโยบายและแผนความมั่นคงที่   -  

นโยบายรัฐบาล  
นโยบายหลักที ่9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกนัทางสงัคม  

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) เป้าหมายที ่4 ด้านการศึกษา (Goals)  
เป้าหมายย่อยที่ (Target). 4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสําเร็จ

การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นําไปสู่
ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

4. การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  
แผนการศึกษาแห่งชาติ  

ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเทา่เทียมทางการศึกษา  
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ
เสมอภาค  
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
  ยุทธศาสตร์ :  2. สร้างความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ํา การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
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แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2566-2570 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2566-2570) 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้พลเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าถึง
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสําคัญของโครงการ (X)                                            : M2 – M3 

1. ลักษณะโครงการ      ⬜ โครงการต่อเนื่อง               โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผลความจําเป็น 

 การพัฒนานักเรียนให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  
มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวังไว้ โดยผ่าน
กระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจากจะดําเนินการด้วยการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้ว                
การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นสิ่งสําคัญประการหนึ่งของ
การพัฒนา เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีต่าง ๆ              
ซึ่งนอกจากส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวกแล้ว ในเชิงลบก็มีปรากฏเช่นกัน เป็นต้นว่า ปัญหา
เศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ ปัญหาครอบครัว                
ซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรืออ่ืน ๆ ที่เป็นผลเสีย
ต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ภาพความสําเร็จที่เกิดจากการพัฒนา
นักเรียนให้เป็นไปตามที่มุ่งหวังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่เป็นหลักสําคัญ
ในการดําเนินการต่าง ๆ เพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด ด้วยความรักและเมตตา และ
ภาคภูมิใจในบทบาทที่มีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโต งอกงาม                
เป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป  
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้เรียน นักเรียนทุนพระราชทานและทุนการศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
ด้านต่าง ๆ  เช่น ด้านการเรียน ทุนการศึกษา ความปลอดภัยในสังคม ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพศ สิทธิเด็กและ
อ่ืน ๆ  อันจะส่งผลต่อนักเรียนให้มีคุณภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย สังคมและสติปัญญา เป็นคนดี มีความสุขมี
ความสามารถ ควบคู่ไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือติดตาม ส่งเสริม และให้ความช่วยเหลือนักเรียนทุนพระราชทานและทุนการศึกษาอ่ืน  ๆ                  
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการเรียน ทุนการศึกษา ความปลอดภัยในสังคม ปัญหายาเสพติด ปัญหา
ทางเพศ สิทธิเด็กและอ่ืนๆ 
4. เป้าหมายโครงการ  
     เชิงปริมาณ 
  1.นักเรียนทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จํานวน 26 ราย  
  2.นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ จํานวน 22 ราย 
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     เชิงคุณภาพ  
  1. นักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ และนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ ในพ้ืนที่จังหวัด                
สุราษฎร์ธาน ีได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง ตรงตามสภาพที่แท้จริง 
  2.คัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ประจําปี 2565 ตรงตามคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ที่กําหนด 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  เด็กนักเรียน มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการเรียน ทุนการศึกษา ความปลอดภัยในสังคม ปัญหา
ยาเสพติด ปัญหาทางเพศ สิทธิเด็กและอ่ืนๆ 

6.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
  เชิงปริมาณ 
 - ติดตามนักเรียนทุนฯ จํานวน 40 ราย 
 - คัดเลือกนักเรียนทุนฯ จากผู้สมัคร จํานวน  8ราย 
  เชิงคุณภาพ 
    - นักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ และนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ ใน
พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง ตรงตามสภาพที่แท้จริง 
    - การคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ประจําปี 2565 ตรงตาม
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
  - นักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า / นักเรียนทุนพระราชทาน /นักเรียนทุนอ่ืน ๆ 
ผู้ปกครองนักเรียน / สถานศึกษา  

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                         : M4 - M5 
8. กิจกรรม /วิธีดําเนินการ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก  
คัดสรร ทุน ม.ท.ศ. ระดับจังหวัด พร้อม
เจ้าหน้าท่ีผูเ้กี่ยวข้อง  

 1,875   

 กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการระดบัจังหวัดฯ            
ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านเชิงประจกัษ์ คัดเลือก
นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. 

  11,680  

กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณา
คัดเลือก คดัสรร นักเรยีนทุน ม.ท.ศ. ระดับภาค
การศึกษา  

  2,160  

กิจกรรมที่ 4 ประชุม จัดทําสรุปรายงานผลการ
คัดเลือก คดัสรร นักเรยีนทุน ม.ท.ศ. รายงาน 
กศจ.และต้นสังกัด  

  1,350  

กิจกรรมที่ 5 ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมบ้านนักเรียน
เพื่อการดูแลช่วยเหลือ  
 

   21,400 
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 
กิจกรรมที่ 6 ประชุม จัดทํารายงานผลการ
ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนฯ 

   1,350 

รวมงบประมาณ (บาท)  1,875 17,065 22,750 

9. ระยะเวลาดําเนินการ (วัน/เดือน/ปี) 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566  

10. สถานที่ดําเนินการ  ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

11. งบประมาณ 41,690 บาท    
กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ทุน ม.ท.ศ. ระดับจังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง จํานวน 25 คน จํานวน 2 ครั้ง  
     - อาหารว่าง/เครื่องดืม่  25 คน x 50 บาท x 2 มื้อ = 2,500.- 
     - ค่าวัสดุ 1,250 

3,750 

 กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมการระดบัจังหวัดฯ ลงพ้ืนท่ีติดตามเยี่ยมบา้นเชิงประจักษ์ คัดเลือก
นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.จาํนวน 4 วัน คณะกรรมการ จํานวน 8 คน   
     - เบี้ยเลี้ยง 8 คน x 240 บาท x 4 วัน = 7,680 .- 
     - น้ํามันเชื้อเพลิง = 4,000.- 

11,680 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาคดัเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. ระดับภาค
การศึกษา (4 คน) 
    - เบี้ยเลีย้ง 4 คน x 240 บาท x 1 วัน = 960 .-     
    - น้ํามันเชื้อเพลิง =   1,200.- 

2,160.- 

กิจกรรมที่ 4 ประชุม จัดทําสรุปรายงานผลการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รายงาน 
กศจ.และต้นสังกัด (5 คน) 
    - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  5 คน x 50 บาท x 2 มื้อ = 500.- 
    - ค่าอาหารกลางวัน  5 คน x 120 บาท x 1 มื้อ = 600.- 
    - ค่าวัสดุ  250 .- 

1,350 

กิจกรรมที่ 5 ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อการดูแลช่วยเหลือ  
จํานวน 7 วัน 1)ทุนม.ท.ศ. จํานวน 14 ราย 2)ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จํานวน 26 ราย  3) 
ผู้ปฏิบัติ จาํนวน 5 ราย  
    - เบี้ยเลีย้ง 5 คน x 240 บาท x 7 วัน  8,400.- 
    - ค่าที่พักเหมาจ่าย (สมุย,พะงัน) 6,000.- 
    - ค่าน้ํามันเชื้อเพลง 7,000.- 

21,400 

กิจกรรมที่ 6 ประชุม จัดทํารายงานผลการติดตามเยี่ยมบา้นนักเรยีนทุนฯ 
    - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  5 คน x 50 บาท x 2 มื้อ = 500.- 
    - ค่าอาหารกลางวัน  5 คน x 120 บาท x 1 มื้อ = 600.- 
    - ค่าวัสดุ  250 .- 

1,350 

รวมงบประมาณ (บาท) 41,690 
หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
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12. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  ความเสี่ยง :  กลุ่มเป้าหมายมีที่อยู่ในหลายพื้นท่ี ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
           ที่มีอยู่อย่างจํากัด 
 การบริหารความเสี่ยง  :  วางแผนในการเดินทางเพ่ือเยี่ยมบ้านนักเรียน  
                                          และนัดหมายตามปฏิทินที่กําหนด 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นางปาริชาติ รัตนรักษ์ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
   กลุ่มพัฒนาการศึกษา     สาํนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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9. โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  งบดําเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ           : M1 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ(Z) ด้าน การพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

(1) เป้าหมาย คนไทยเปน็คนด ีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21  
(2) ประเด็น ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 12. การพัฒนาการเรียนรู้  
(1) เป้าหมายระดบัประเดน็แผนแม่บทฯ (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เพิ่มข้ึน มีทักษะ ที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทํางานรว่มกับผู้อื่น
ได้อย่างมปีระสิทธผิล เพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

(2) แผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู้ทีต่อบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่๒๑  
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู ้

และทักษะทีจ่ําเปน็ ของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดบัและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  

(1) ชื่อองค์ประกอบ (V) : V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย)์  
(2) ชื่อปัจจัย (F) : F0201 ผู้สอนยุคใหม่มีทักษะการจัดการ เรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ที่ ตอบสนอง

ต่อความต้องการ ของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่13 ( พ.ศ. 2566 – 2570)  

หมุดหมายที ่12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต  
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (2566-2570)  

นโยบายและแผนความมั่นคงที่ -  
นโยบายรัฐบาล  

(1) นโยบายหลักที ่8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย  
(2) นโยบายเร่งด่วนที ่7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที ่21  

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) เป้าหมายที ่4 ด้านการศึกษา (Goals)  
เป้าหมายย่อยที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสงู 

สามารถอ่านออกเขียนได ้และคาํนวณได ้ภายในป ีพ.ศ. 2573  
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
แผนการศึกษาแห่งชาติ  

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
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  ยุทธศาสตร์ : 1. พัฒนาการเรียนรู้ สู่ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2566-2570 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2566-2570) 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ : 2. พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ มีความสามารถในการแข่งขันมี
คุณลักษณะศตวรรษที่ 21 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสําคัญของโครงการ (X)                                            : M2 – M3 

1. ลักษณะโครงการ       ⬜ โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผลความจําเป็น 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 4 กําหนดให้หน่วยงาน
ต้นสังกัด มีหน้าที่ในการส่งเสริม กํากับดูแล และตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้การดําเนินงานเกี่ยวกับการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ตามมาตรา 31 และตามมาตรา 34 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มีประสิทธิภาพ และความเป็นมาตรฐาน 
สอดคล้องกับนโยบาย และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง เพ่ือตรวจสอบคุณภาพการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรายงานความก้าวหน้าผลการจัดการศึกษา ให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุง
การเรียนการสอน ใช้เป็นข้อมูลส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดนโยบายและจุดเน้น เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล เรื่อง การเตรียม
คนในศตวรรษที่ 21 ในระดับประถมศึกษา มุ่งคํานึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตาม
ศักยภาพ โดยเฉพาะการเรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืนให้ความสําคัญ
กับการจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐานโดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึ กษาในช่วงชั้นแรก ดังนั้น 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กําหนดเป็นนโยบาย ปีการศึกษา 2558 เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้อง
อ่านออกเขียนได้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดทํายุทธศาสตร์ปฏิรูป
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยกําหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน “เด็กจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก
เขียนได้ และต้องมีระบบการประเมินที่เป็นรูปธรรม” และได้มอบหมายให้ สํานักทดสอบทาง
การศึกษา จัดบริการเครื่องมือมาตรฐานเพ่ือใช้วินิจฉัยความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบความสามารถพ้ืนฐานที่สําคัญในการเรียนรู้
ของผู้เรียนในด้านการอ่าน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้
ครูผู้สอนมีข้อมูลความสามารถด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน สําหรับนําไปใช้ในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล นําข้อมูลไปสู่การปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนในปี
การศึกษาถัดไป อีกท้ัง ทําให้ผู้ปกครองและผู้เรียนได้รู้จุดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาของผู้เรียน เพ่ือ
นําไปสู่การวางแผนพัฒนาผู้ เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น อีกทั้ง สถานการณ์โลกปัจจุบันมีการ
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เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับ ระบบการศึกษา ต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาวะความเป็นจริง แนวคิดเรื่อง “ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ที่มุ่งเน้น
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3Rs 4Cs ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 3Rs ได้แก่ การอ่าน 
(Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4Cs ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ 
(Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการ
ร่วมมือ (Collaboration) โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องมีทักษะอ่ืนอีกหลาย
ด้าน เช่น ทักษะการสื่อสารและทักษะการคิดคํานวณ เป็นต้น เพ่ือให้อยู่ในโลกแห่งการแข่งขันได้
อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดนโยบายและจุดเน้น เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล 
เรื่องการเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 ในระดับประถมศึกษามุ่งคํานึงถึงพหุปัญญาของผู้ เรียน
รายบุคคลที่หลากหลาย ตามศักยภาพ โดยเฉพาะการเรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้วิชาอ่ืน รวมถึงนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาคิดเลขเป็น 
พร้อมกับสร้างเด็กให้เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้
แก้ปัญหาได้ รวมถึงนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา ข้อ 9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มี
การนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ไปใช้วางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายขับเคลื่อนการนําผลการ
ประเมิน RT, NT และ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ดําเนินการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมีโครงการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินเชิงวินิจฉัยความสามารถ
ด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง และเพ่ือตรวจสอบความสามารถพ้ืนฐานที่สําคัญในการ
เรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคํานวณ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีข้อมูลความสามารถด้านต่าง ๆ ของ
ผู้เรียน สําหรับนําไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และทราบถึงสาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา นําข้อมูลไปสู่การปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน
ในปีการศึกษาถัดไป อีกทั้ง ทําให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รู้จุดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาของผู้เรียน 
เพ่ือนําไปสู่การวางแผนพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น โดยให้สถานศึกษาดําเนินการประเมิน
ผู้เรียนตามความสมัครใจ และให้บริการไฟล์ต้นฉบับเครื่องมือการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้ เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  และเครื่องมือการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT)                       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานกํากับ ดูแล การจัดการศึกษา 
และทําหน้าที่เป็นศูนย์สอบให้กับโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการ
ประเมินผลคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในระบบ จึงได้จัดทําโครงการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อดําเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนของ
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โรงเรียนเอกชนด้วยเครื่องมือมาตรฐานระดับชาติ และนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือดําเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (การอ่านออกเสียงและการอ่าน              
รู้เรื่อง) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนเอกชนในระบบ 
ประเภทสามัญ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  3.2 เพ่ือดําเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (ความสามารถพ้ืนฐานด้านภาษาไทยและด้าน
คณิตศาสตร์) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนเอกชนในระบบ
ประเภทสามัญ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี     
4. เป้าหมายโครงการ  

 ผลผลิต (Output) 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่สมัครใจเข้ารับการประเมิน  

ได้รับการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (การอ่านรู้เรื่อง และการอ่านออกเสียง) 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สมัครใจเข้ารับการประเมิน ได้รับการประเมิน 

คุณภาพผู้เรียน (ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านภาษาไทย 
 ผลลัพธ์ (Outcome) 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่เข้ารับการประเมิน มีผลการ 
ประเมินความสามารถด้านการอ่านเป็นรายบุคล 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ที่เข้ารับการประเมิน มีผลการ 
ประเมินคุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

3. โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผลการประเมิน 
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ระดับโรงเรียน 

4. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผลการประเมินความสามารถด้านการ 
อ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน  (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ระดับ สช.ในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และระดับจังหวัด 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูผู้สอนนําผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ไปจัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

2. ครูผู้สอนนําผลการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้าน 
คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ไปจัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
6.ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
  1. จํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภท
สามัญที่สมัครใจเข้ารับการประเมิน ได้รับการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  2. จํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สมัครใจเข้ารับการประเมิน ได้รับการ
ประเมินความสามารถพ้ืนฐานด้านภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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 เชิงคุณภาพ 
  1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ 
ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 
  2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
 7.1 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภท
สามัญในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 7.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภท
สามัญในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                         : M4 - M5 

8. กิจกรรม /วิธีดําเนินการ 
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
และคณะกรรมการดําเนินงานประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ระดับสนามสอบ 

2,550    

กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  

 500   

กิจกรรมที่ 3. ดําเนินการประเมนิคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 ปี
การศึกษา 2565  

 500   

กิจกรรมที่ 4 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 
     กิจกรรมย่อยที่ 4.1 การประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1        
     กิจกรรมย่อยที่ 4.2 การประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3 ปี
การศึกษา 2565 

 3,360   

กิจกรรมที่ 5 ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ
กําลังใจแก่นักเรียนที่มีผลการประเมินเต็ม 100 
คะแนน  

   7,500 

กิจกรรมที่ 6 สรุป รายงานผล     5,000 
รวมงบประมาณ (บาท) 2,550 4,360  12,500 
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9. ระยะเวลาดําเนินการ (วัน/เดือน/ปี) ตุลาคม 2565-กันยายน 2566 
10. สถานที่ดําเนินการ  พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
11. งบประมาณ 19,410 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จําแนกรายละเอียดตัวคูณ) 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และคณะกรรมการดําเนินงานประเมินคณุภาพผู้เรยีน (NT) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2565 ระดับสนามสอบ 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จํานวน 15 คน x 50 บาท 2 มื้อ = 750 บาท 
    - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 15 คน x 120 บาท 1 มื้อ = 1,800 บาท 

2,550 

กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการประเมินความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2566) 
    - ค่าวัสดุ 500 บาท 

500 

กิจกรรมที่ 3 ดําเนินการประเมินคุณภาพผู้เรยีน (NT) ช้ันประถมศกึษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2565 
(วันท่ี 15 มีนาคม 2566) 
    - ค่าวัสดุ 500 บาท 

500 

 กิจกรรมที่ 4  ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 
     4.1 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
          - ค่ายานพาหนะกรรมการตรวจเยี่ยมการประเมิน RT จํานวน 2 คณะ ๆ ละ 600 บาท 
= 1,200 บาท 
          - ค่าเบี้ยเลีย้งคณะกรรมการ  4 คน x 120 บาท = 480 บาท 
     4.2 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2565 
         - ค่ายานพาหนะกรรมการตรวจเยีย่มการประเมิน RT จํานวน 2 คณะ ๆ ละ 600 บาท = 
1,200 บาท 
          - ค่าเบี้ยเลีย้งคณะกรรมการ  4 คน x 120 บาท = 480 บาท 

3,360 

กิจกรรมที่ 5 ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกําลังใจแก่นักเรียนที่มีผลการประเมินเต็ม 100 คะแนน 
(มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
      - ค่าวัสดุ  7,500 บาท 

7,500 

กิจกรรมที่ 6  สรุป รายงานผล  
       - ค่าวัสดุ  5,000 บาท 

5,000 

รวมงบประมาณ (บาท) 19,410 
หมายเหตุ   ถัวจ่ายทุกรายการ 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง : 

1. ความถูกต้อง โปร่งใส และยุติธรรม ของการดําเนินการทดสอบ และการตรวจ 
กระดาษคําตอบข้อเขียน 

2. นักเรียนที่ประสงค์รับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ไม่
สามารถมาสอบได้ตามวัน และเวลาที่กําหนด เนื่องจาก 1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโรนา 2019 และ 2) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) อยู่ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน ทําให้
ผู้ปกครองไม่สามารถนํานักเรียนเข้าสอบได้ตามวันที่กําหนด 
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 การบริหารความเสี่ยง :  
1. ศูนย์สอบชี้แจง ทําความเข้าใจ และเน้นย้ําให้สนามสอบศึกษาคู่มือการประเมิน

ความสารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

2. ศูนย์สอบเปิดโอกาสให้โรงเรียนดําเนินการประเมินนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าสอบ
ได้ตามวันที่กําหนด เข้าสอบได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องดําเนินการสอบให้แล้วเสร็จก่อนวันที่นํา
คะแนนนักเรียนขึ้นระบบ NT Access 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
  1. นางสาวลีลารัศม์ จาตุรพล ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 
  2. นางรัชนีวรรณ ชอบผล  ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 
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10. โครงการ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
      ประจําปี พ.ศ. 2566 
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  งบดําเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ           : M1 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
               (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
               (2) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วม
ปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา 
การศึกษา และสื่อ” ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรมในลักษณะที่เป็น “วิถ”ี การ
ดําเนินชีวิต 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
               (1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  
               (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่ 1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และการเสริมสร้างจิตสาธารณาและการเป็นพลเมืองที่ดี 
               (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจการปฏิบัติตน 
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

         (1) ชื่อองค์ประกอบ V05 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม 
         (2) ชื่อปัจจัย F0102 การส่งเสริมองค์กรคุณธรรมในหน่วยงาน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 -02570) 
        หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
               นโยบายและแผนความม่ันคงที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 
นโยบายรัฐบาล 
              (1) นโยบายหลักที่ 11.การปฏิรูปการบริหาร จัดการภาครัฐ 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
              (1) เป้าหมายย่อยที ่- 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
             จุดเน้น3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ 2566 
               ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศ 
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
               ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
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          ยุทธศาสตร์ : 3. การพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู คณาจารย์ และบุคลากร 
 ทางการศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาชีพ 
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2566-2570 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2566-2570) 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ : 3. ผู้บริหาร และการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตวิญญาณของความเป็นครู 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสําคัญของโครงการ (X)                                            : M2 – M3 

1. ลักษณะโครงการ        โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผลความจําเป็น  
            ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  มีมติเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการด้าน                  
การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 
เสนอ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพ่ิมขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรม
ที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ                      
เป็นแนวทางส่งเสริมคุณธรรมนําสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยมีตัวชี้วัดดัชนีคุณธรรม 5 ประการ 
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี จากชุมชน องค์กร อําเภอ และ
จังหวัดคุณธรรมทั่วประเทศ จํานวน 39,102 แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2570  และหน่วยงานภาครัฐน้อม
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน มีค่า ITA ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 
85 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ภายในปี พ.ศ. 2570 โดยจะมีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ จํานวน 6,147 หน่วยงาน 
ทั้งนี้  มีเป้าหมายในระดับแผนย่อยเพ่ือสนับสนุนและขับเคลื่อนให้ตัวชี้วัดหลักของแผ นฯ                       
ไปสู่ผลสําเร็จตามเป้าหมาย ได้แก่ 
 แผนย่อยที่ 1 การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรม การทําความดีที่
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย โดยการสร้างพ้ืนที่และสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม การยก
ย่องเชิดชูบุคคล ชุมชน องค์กร อําเภอ จังหวัดคุณธรรม การส่งเสริมให้สถาบันศาสนาเป็นศูนย์กลาง
ชุมชนขับเคลื่อนคุณธรรมด้วยพลังบวร การพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน องค์กร อําเภอ และ
จังหวัดคุณธรรม 
 ทั้งนี้ในทุกปีงบประมาณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดทําแผนงาน
โครงการองค์กรคุณธรรม มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการดําเนินการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ และแผนขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 -2564) ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2565) และในปีงบประมาณ 2566 นี้ ทางสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการ
จัดทําแผนงานโครงการองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยยึด
หลักการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 
2570) มาใช้ในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป ซึ่งแผนงานโครงการนี้ จะเป็นทั้งแผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือ
สนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนงานพ้ืนฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และมีความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บท 
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ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Z) ด้านที่ 1) ด้านความมั่นคง และ ด้านที่ 
3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต แผนย่อยที่ 3 การพัฒนาช่วง
วัยเรียน/วัยรุ่น และประเด็นที่ 12การพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดชีวิต แผนย่อยที่ 1 การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจากการวิเคราะห์ดังกล่าว 
พบว่า มีความเชื่อมโดยสอดคล้องกับแผนในระดับต่าง ๆ จนถึงวิสัยทัศน์และแผนงานยุทธศาสตร์
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อที่ 1 พัฒนาการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง และข้อ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
ทั้งนี้การดําเนินงานตามแผนงานโครงการ (X) เป็นการใช้คุณธรรม 5 ประการ (วินัย พอเพียง สุจริต 
จิตอาสา กตัญญู) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรต้นแบบของกลุ่มงานต่าง ๆ ภายใน
สํานักงานฯ ตามประเด็น “ปัญหาที่อยากแก้” “ความดีที่อยากทํา” และนําความเป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบขยายผลสู่โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์  
 3.1  เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกิด
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี สู่ความ
เป็นองค์กรคุณธรรมองค์กรต้นแบบ 

3.2  เพื่อสร้างภาพลักษณ์และร่องรอยการพัฒนาคุณธรรมที่เด่นชัด ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3.3  เพื่อขยายผลการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบสู่สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
4. เป้าหมายโครงการ  

 ผลผลิต Output)  
 1)  ผู้บริหารและบุคลากรสํานักงานทุกกลุ่มในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มีการดําเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบตลอดปี ภายใต้กลไกคุณธรรม 5 ประการ 
(วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา กตัญญู) และตามประเด็น “ปัญหาที่อยากแก้” “ความดีที่อยากทํา” ตลอดจน 
กิจกรรมใน 3 มิติ ได้แก่ การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
วิถีวัฒนธรรมที่เพ่ิมเติมจากแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กําหนด 
 2)  ผู้บริหารและบุคลากรสํานักงานทุกกลุ่มในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มีการขยายผลการดําเนินงานการเป็นองค์กรคุณธรรมสู่โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ภายใต้กลไกคุณธรรม 5 ประการ (วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา กตัญญู) และตามประเด็น “ปัญหาที่อยากแก่” 
“ความดีที่อยากทํา” ตลอดจน กิจกรรมใน 3 มิติ ได้แก่ การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมที่เพ่ิมเติมจากแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กําหนด 
 3)  มีการสรุปรายงานการดําเนินกิจกรรม รายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส 

 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 1)  ผู้บริหารและบุคลากรสํานักงานทุกกลุ่มในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี         
ได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้กลไกคุณธรรม 5 ประการ (วินัย พอเพียง 
สุจริต จิตอาสา กตัญญู) และตามประเด็น “ปัญหาที่อยากแก้” “ความดีที่อยากทํา” ตลอดจน กิจกรรมใน 3 มิติ 
ได้แก่ การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมที่
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เพ่ิมเติมจากแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กําหนด จนเกิดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดี และพร้อมขยายผลสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการ/ประชาชน 
 2)  ผู้บริหารและบุคลากรสํานักงานทุกกลุ่มในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
มีการขยายผลการดําเนินงานการเป็นองค์กรคุณธรรมสู่โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
สามารถสรุปรายงานผลการดําเนินงาน/การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศได้ 
 3)  โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการขยายผลในด้านการส่งเสริม/พัฒนา 
การเป็นองค์กรคุณธรรม และเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ของโรงเรียนเอกชน 
จังหวัด สุราษฎร์ธานี 
5.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 5.1  บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เกิดกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี สู่ความเป็นองค์กรคุณธรรม
องค์กรต้นแบบ 
 5.2  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบและมีร่องรอย/ผลงาน/กระบวนการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการพัฒนาคุณธรรมที่เด่นชัด 
 5.3  โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเอกสารแนวทาง/กลไก การขับเคลื่อน การ
พัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม/องค์กรคุณธรรมต้นแบบ อย่างต่อเนื่อง  
6.ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
 1) ผู้บริหารและบุคลากรสํานักงานทุกกลุ่ม ทุกคน ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด                
สุราษฎร์ธานี  ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมองค์กรคุณธรรมเป็น ภายใต้กลไกคุณธรรม 5 ประการ (วินัย 
พอเพียง สุจริต จิตอาสา กตัญญู) และตามประเด็น “ปัญหาที่อยากแก”้ “ความดีที่อยากทํา” ตลอดจน กิจกรรมใน 
3 มิติ ได้แก่ การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม
ที่เพ่ิมเติมจากแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กําหนด จนเกิดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดี และพร้อมขยายผลสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการ/ประชาชน 
              2) ผู้บริหารและบุคลากรสํานักงานในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้อยละ 
80 มีการขยายผลการดําเนินงานการเป็นองค์กรคุณธรรมสู่โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และสามารถสรุปรายงานผลการดําเนินงาน/การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศได้ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 
               3) โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการขยายผลในด้านการส่งเสริม/พัฒนา 
การเป็นองค์กรคุณธรรม และเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ของโรงเรียนเอกชน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้อยละ 60 ของ 
 เชิงคุณภาพ 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบและมีร่องรอย/ผลงาน/กระบวนการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการพัฒนาคุณธรรมที่เด่นชัด 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
 กลุ่มเป้าหมายหลัก 
           7.1.1  ผู้บริหารและบุคลากรสํานักงานทุกกลุ่มในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 7.1.2   ผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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 กลุ่มเป้าหมายรอง 
 7.2.1  นักเรียนโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 7.2.2  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                         : M4 - M5 

8. กิจกรรม /วิธีดําเนินการ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 
กิจกรรมที่ 1 การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันท่ี
จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองคก์รคุณธรรม 

-    

กิจกรรมที่ 2กําหนดคุณธรรมเป้าหมายและ
กําหนด “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่
อยากทํา” ที่สอดคล้องกับคุณธรรม ๕ ประการ 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตญัญ ู” ตลอดจน 
กิจกรรมใน 3 มิติ ได้แก่ การยดึมัน่ในหลักธรรม
ทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และวิถีวัฒนธรรมที่เพิ่มเติมจากแผนส่งเสริม
คุณธรรมที่กําหนด 

-    

กิจกรรมที่ 3 จัดทําแผนส่งเสริมคณุธรรม อย่างมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร                   
ท ี่สอดคล้องกับคณุธรรมเป้าหมายที่กําหนด 

-    

กิจกรรมที่ 4ดําเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรมตามที่
กําหนด / ขยายผล 

 8,000   

กิจกรรมที่ 5 เก็บข้อมูลการดําเนินกิจกรรมที่ส่งผล
ต่อการบรรลุคณุธรรมเป้าหมายที่กําหนด ของ
สํานักงานศกึษาธิการจังหวดัสุราษฎรธ์านี 

 -   

กิจกรรมที่ 6 คดัเลือกบคุคลตัวอยา่ง เพื่อยกย่องเชิดชู
บุคลากรที่ทําความดจีนเป็นแบบอย่างได้ 

  -  

กิจกรรมที่ 7 ถอดบทเรียนการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ด้านการส่งเสริม/พัฒนาองค์กรคุณธรรม 

  2,000  

กิจกรรมที่ 8  เก็บข้อมูลการดําเนินกิจกรรม
องค์กรคุณธรรม ของโรงเรยีนเอกชน จังหวัด 
สุราษฎร์ธาน ี

    

กิจกรรมที่ 9 ประเมินการเป็นองคก์รคุณธรรม 6/9 
ประเด็น สําหรบัโรงเรียนเอกชน  

  8,000  

กิจกรรมที่ 10 ประเมินความพึงพอใจการขยาย
ผลการส่งเสริม/พัฒนา การเป็นองค์กรคุณธรรม 
ของ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สุราษฎร์ธาน ี

    

กิจกรรมที่ 11 สรุปรายงานการดําเนินงาน
โครงการ รายไตรมาส/จัดบูธ 

   2,000 

รวมงบประมาณ (บาท)  8,000 10,000 2,000 
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9. ระยะเวลาดําเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
10. สถานที ่

-  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  
-  โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

11. งบประมาณ 20,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จําแนกรายละเอียดตัวคูณ) 
กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันท่ีจะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม - 
กิจกรรมที่ 2กําหนดคุณธรรมเป้าหมายและกําหนด “ปญัหาที่อยากแก”้ และ “ความดีที่อยาก
ทํา” ที่สอดคล้องกับคุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จติอาสา กตัญญ ู” ตลอดจน 
กิจกรรมใน 3 มิติ ได้แก่ การยดึมัน่ในหลักธรรมทางศาสนาหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และวิถีวัฒนธรรมที่เพิ่มเติมจากแผนส่งเสริมคณุธรรมที่กําหนด 

- 

กิจกรรมที่ 3 จัดทําแผนส่งเสริมคณุธรรม อย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรท ี่สอดคล้องกับ
คุณธรรมเป้าหมายที่กําหนด 

 

กิจกรรมที่ 4ดําเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรมตามที่กําหนด / ขยายผล 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 53 คน x 50 บาท x 2 มื้อ =5,300 บาท 
   - ค่าวัสดุ  2,700 

8,000 

กิจกรรมที่ 5 เก็บข้อมูลการดําเนินกิจกรรมที่ส่งผลต่อการบรรลุคณุธรรมเป้าหมายที่กําหนด ของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

- 

กิจกรรมที่ 6 คัดเลือกบุคคลตัวอย่าง เพื่อยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทําความดีจนเป็นแบบอย่างได ้ - 
กิจกรรมที่ 7 ถอดบทเรียนการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการส่งเสริม/พัฒนาองค์กรคุณธรรม 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 7 คน x 50 บาท x 2 มื้อ = 700 บาท 
   - ค่าอาหารกลางวัน 7 คน x 120 บาท x 1 มื้อ =  840 
   - ค่าวัสดุ  460 

2,000 

กิจกรรมที่ 8  เก็บข้อมูลการดําเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรม ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดสรุาษฎร์
ธาน ี

- 

กิจกรรมที่ 9 ประเมินการเป็นองคก์รคุณธรรม 6/9 ประเด็น สําหรบัโรงเรียนเอกชน  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 10 คน x 120 บาท x 5 วัน = 6,000 บาท 
- ค่าน้ํามันเช้ือเพลิง  2,000 บาท 

8,000 

กิจกรรมที่ 10 ประเมินความพึงพอใจการขยายผลการส่งเสริม/พัฒนา การเป็นองค์กรคณุธรรม 
ของ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

- 

กิจกรรมที่ 11 สรุปรายงานการดําเนินงานโครงการ 
รายไตรมาส/จัดบูธ 
   - ค่าวัสดุ 2,000 บาท 

2,000 

รวมงบประมาณ (บาท) 20,000 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
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12. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง  
 1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

2. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายอาจไม่นําแนวทางไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 การบริหารความเสี่ยง :  
  1.ประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนดําเนินการ 
  2.กําหนดแนวทางให้ตอบโจทย์ความต้องการเชิงพ้ืนที่และมีความแตกต่างไปจาก
ภารงานปกติ 
  3.มีการชี้แจงสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนและทั่วถึง 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  
1. นางเดือนเพ็ญ อนันต์พัฒนกุล ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

                กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
   2. นางสาวนฤนาฏ รัตนจินดา ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
       กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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11.  โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
       ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  งบดําเนินงาน 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ           : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Z) 
 (1) เป้าหมายคนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (12)การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2 ) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
        (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน                    
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย   
    (1) ชื่อองค์ประกอบ (V) : V04  การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
    (2) ชื่อปัจจัย (F) : F0401 โครงสร้างองค์กรทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับการศึกษาในปัจจุบัน 
และ นโยบายและแผนด้านการศึกษาที่ต่อเนื่อง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

หมุดหมายที่ 12  กําลังคนที่มีสมรรถนะสูง ตอบโจทก์การพัฒนาแห่งอนาคต  
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 1. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
นโยบายรัฐบาล  

(1) นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
(2) นโยบายเร่งด่วนที่ - 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) เป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายย่อยที่ (Target)  4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสําเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นําไปสู่
ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
      6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่  ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ พ.ศ. 2566 – 2570  : 6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พ.ศ. 2566 – 2570  : 4. เสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2566-2570 ข้อที ่:  

5. สร้างระบบ และกลไกการบริหารจัดการศึกษาด้วยการ มีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสําคัญของโครงการ (X)                                            : M2 – M3 

1. ลักษณะโครงการ      ⬜ โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผลความจําเป็น 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ มาตรา 9 (1) ก่อนจะดําเนินการ
ตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ (2) การกําหนด
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่
จะต้องใช้ในการดําเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจของหน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ให้ส่วนราชการทบทวนภารกิจว่า
ภารกิจใดที่มีความจําเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดําเนินการหรือไม่ 
โดยให้คํานึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐ
ปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์  และคําสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 11 ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัด
สํ านั ก งานปลั ดกระทรวงศึ กษาธิ ก าร  กร ะทรวงศึ กษาธิ การ  เ พ่ือปฏิบั ติ ภ ารกิ จของ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด การปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติใน
ระดับจังหวัด โดยอํานาจหน้าที่ข้อหนึ่งมอบหมายให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในข้อ 
11 (2)  คือ จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)              
ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                   
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2  พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่สิบสาม (พ.ศ. 2566 - 2570) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 
- 2565) นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ
บริบทต่างๆที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (Electronic 
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Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) 
ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 สําหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์  
     3.1  เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ฉบับตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร) ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
     3.2  เพื่อรายงานและประเมินผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
4. เป้าหมาย  

 ผลผลิต (Output)  
   1. มีแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2566 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด                           

สุราษฎร์ธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) จํานวน 1 ฉบับ 
   2. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกรอบแนวทางการพัฒนาการศึกษาของ 

หน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ และบริบทของพ้ืนที่ 

 ผลลัพธ์ (Outcome)  
   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2566 ของ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) เป็นกรอบแนวทาง 
ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5.ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2566 ของ 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาของหน่วยงาน 
6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ  

 เชิงปริมาณ 
 1. แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สุราษฎร์ธานี (ฉบับตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) จํานวน 1 ฉบับ 
 2. รายงานและประเมินผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณพ.ศ.2566ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 1 ฉบับ 
 เชิงคุณภาพ 

     บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นําแผนปฏิบัติราชการ ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาใช้เป็นกรอบทิศทางในการ
ปฏิบัติราชการ 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
  บุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 53 คน  
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                         : M4 - M5 
 

8. วิธีการดําเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ฉบับตาม
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร) ของสาํนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด                          สุ
ราษฎร์ธาน ี

23,320    

กิจกรรมที่ 2 ประชุมจัดทํารายงานและ
ประเมินผลการดาํเนินงานประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุ
ราษฎร์ธาน ี

    

รวมงบประมาณ (บาท) 23,320    
9. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2565 –กันยายน 2566 
10. สถานที่ดําเนินการ  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
11. งบประมาณ 30,400 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จําแนกรายละเอียดตัวคูณ) 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ฉบับตาม
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร) ของสาํนักงานศึกษาธิการจังหวัด สรุาษฎร์ธานี  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 53 คนx50 บาทx4 มื้อ = 10,600 
- ค่าอาหารกลางวัน 53 คนx50 บาทx2 มื้อ = 12,720 

23,320 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมจัดทํารายงานและประเมินผลการดาํเนินงานประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี

 

รวมงบประมาณ (บาท) 23,320 
 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง  :  ระยะเวลาในการบริหารโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์

โรคระบาดหรือโรคอุบัติใหม่ 
 การบริหารความเสี่ยง :  
       -  ให้กลุ่มเป้าหมายตอบรับการเข้าร่วมประชุม 
        -  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายปภพ  เลิศมีมงคลชัย ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
   กลุ่มนโยบายและแผน 
   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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12.  โครงการ จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์    งบรายจ่ายอื่น 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ           : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Z) 
 (1) เป้าหมายคนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (12)การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2 ) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
        (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน                    
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย   
    (1) ชื่อองค์ประกอบ (V) : V04  การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
    (2) ชื่อปัจจัย (F) : F0401 โครงสร้างองค์กรทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับการศึกษาในปัจจุบัน 
และ นโยบายและแผนด้านการศึกษาที่ต่อเนื่อง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

หมุดหมายที่ 12  กําลังคนที่มีสมรรถนะสูง ตอบโจทก์การพัฒนาแห่งอนาคต  
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 1. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
นโยบายรัฐบาล  

(3) นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
(4) นโยบายเร่งด่วนที่ - 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) เป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
    (1) เป้าหมายย่อยที่ (Target)  4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสําเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นําไปสู่
ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
      6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
    ยุทธศาสตร์ที่  ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ พ.ศ. 2566 – 2570  : 6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พ.ศ. 2566 – 2570  : 4. เสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2566-2570 ข้อที่ :  

5. สร้างระบบ และกลไกการบริหารจัดการศึกษาด้วยการ มีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสําคัญของโครงการ (X)                                            : M2 – M3 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                ⬜ โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผลความจําเป็น 
           สืบเนื่อง (1) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัด
การศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย  โดยอํานาจหน้าที่ข้อหนึ่งที่มอบหมายให้สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดรับผิดชอบในข้อ 11(2) การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของจังหวัด    (2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 1)  มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้
ส่วนราชการปฏิบัติ ดังนี้ (1) ก่อนจะดําเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามข้อ (1) ต้องมี
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดําเนินการของแต่ละขั้นตอน 
เป้าหมาย  ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562)  มาตรา 16  ให้ส่วนราชการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น ๆโดยจัดทําเป็นแผนห้าปี ซึ่งสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลและแผนอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง และมาตา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความ
จําเป็น  หรือสมควรที่จะยกเลิก  ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดําเนินการต่อไปหรือไม่  โดย
คํานึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาลและแผนอื่นที่เก่ียวข้อง และ(3) กฏหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 หมวด 5 
มาตรา 54 หน้าที่ด้านการศึกษา รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี 
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  รัฐต้องด าเนินการ
ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่งเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ
วินัยอารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย   รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มี
การร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับและ 
โดยรัฐมีหน้าที่เนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพได้
มาตรฐานสากลทั้งนี้ ตามกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติและการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติด้วย  การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ 
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สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ   

 ดังนั้น จากข้อกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในฐานะตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคระดับพ้ืนที่  จึงต้องมีการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยะห้าปี ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติที่กําหนดช่วงระยะเวลา
การขับเคลื่อนที่ชัด  และมีความเชื่อมโยงแผนทุกระดับตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(XYZ)และสอดคล้องกับระบบการติดตามประเมินผลระดับชาติ(eMENSCR)  เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ให้ตอบสนองตามข้อกฏหมายและ
ข้อกําหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับจังหวัด  และ เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของจังหวัดเป็นแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้านการศึกษา ร่วมเสนอแนวทางการจัดการและพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและมีการขับเคลื่อน
แผนระดับต่าง ๆลงสู่การปฏิบัติตามภารกิจอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแผนที่มีประสิทธิภาพ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้จัดท า โครงการ “จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด              
สุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึน้ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับ 
ทบทวนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

3.2 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ 
และบริบทของพ้ืนที ่

3.3 เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่การปฏิบัติ  
4. เป้าหมายโครงการ  

 ผลผลิต (Output)  
   1. มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน 

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
   2. จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกรอบแนวทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดที่ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องในแต่ละระดับ และบริบทของพ้ืนที่ 

 ผลลัพธ์ (Outcome)  
   หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเป็นกลไก 

ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5.ผลที่คาดว่าจะเกิด 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการพัฒนา 
การศึกษาของจังหวัด 
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6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ  
 เชิงปริมาณ 
 1. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2570  จํานวน 1 ฉบับ 
 2. แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ                
พ.ศ.2567 (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี) จํานวน 1 ฉบับ 

 เชิงคุณภาพ 
     1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแผน พัฒนาการศึกษาจังหวัด                            
สุราษฎร์ธานี 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาการศึกษา  

 2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้แผนพัฒนา
การศึกษา5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
   1.หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
                     2.ผู้เรียนทุกช่วงวัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   3.สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   4.หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้บริหาร/บุคลากร ที่เกี่ยวข้องด้านการวางแผน/ตัวแทน
ผู้ปกครอง/ตัวแทนครูผู้สอน/ตัวแทนนักเรียน /ตัวแทนองค์กรเอกชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                       : M4 - M5 
 

8. วิธีการดําเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่  1 : ประชุมเตรียมความพร้อม 
จํานวน 1 วัน 

    

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด ปีงบประมาณ  พ.ศ.2566-
2570 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2567) 
และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัด  
ปีงบประมาณ 2567  จํานวน 1 วัน 

  30,400  

กิจกรรมที่ 3 :ประชุมกลั่นกรองเพื่อรับฟังความ
คิดเห็น 1 วัน 

    

กิจกรรมที่ 4 ติดตามผลการดําเนนิงานประจําปี
ทีผ่านมา 

    

กิจกรรมที่ 5 :สรุปและรายงานผล     
รวมงบประมาณ (บาท)   30,400  

9. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2565 –กันยายน 2566 
10. สถานที่ดําเนินการ  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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11. งบประมาณ 30,400 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จําแนกรายละเอียดตัวคูณ) 
กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเตรียมความพร้อม จํานวน 1 วัน  
กิจกรรมที่ 2 : ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ปีงบประมาณ  พ.ศ.2566-2570 
(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2567) และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัด  
ปีงบประมาณ 2567  จํานวน 1 วัน 

- ค่าตอบแทนวิทยากร   (600 บาท x 7 ชม. =  4,200 บาท 
- ค่าพาหนะวิทยากร  (1 คน x 1,600 บาท = 1,600 บาท) 
- ค่าที่พักวิทยากร (1 คน x 1,200 บาท = 1,200 บาท) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (60 คน x 50 บาท x 2 มื้อ  =  6,000 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน (60 คน x 250 บาท x1 มื้อ  = 15,000  บาท) 
- ค่าที่พัก 1 คืน = 1,200 บาท 

            - ค่าวัสด/ุค่าเอกสาร  2,400 บาท 

30,400 

กิจกรรมที่ 3 :ประชุมกลั่นกรองเพื่อรับฟังความคิดเห็น 1 วัน  
กิจกรรมที่ 4 ติดตามผลการดําเนนิงานประจําปีทีผา่นมา  
กิจกรรมที่ 5 :สรุปและรายงานผล  

รวมงบประมาณ (บาท) 30,400 
 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง   

        -  ระยะเวลาในการบริหารโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์โรค
ระบาดหรือโรคอุบัติใหม่ 
   -ความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมดําเนินงาน 
 การบริหารความเสี่ยง :  
         -  วางแผนและกําหนดปฏิทินการดําเนินการอย่างชัดเจน 
        -  ให้กลุ่มเป้าหมายตอบรับการเข้าร่วมประชุม 
        -  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นางสาวรสุ  รุ่มจิตร  ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
   กลุ่มนโยบายและแผน 
   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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13.  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
       ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  งบรายจ่ายอื่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ            : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ

ให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ  
(2) แผนย่อยของแผนแม่บท การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรษท่ี 21  
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า

มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว  
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  

(1) ชื่อองค์ประกอบ (V) 01 ศักยภาพบุคคลากร  
(2) ชื่อปัจจัย (F) 0101 ทักษะที่จําเป็นในยุคดิจิทัล  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑3 (พ.ศ. 2566 – 2570)  
(1) หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (2566 – 2570)  
นโยบายและแผนความม่ันคงแห่งชาติที่ -  

นโยบายรัฐบาล  
นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย  

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) เป้าหมายที ่4 ด้านการศึกษา (Goals)  
เป้าหมายย่อยที ่(Target) -  

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ข้อ 5 การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ  
แผนการศึกษาแห่งชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทวงศึกษาธิการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย                            
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
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แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
  ยุทธศาสตร์ : 3. พัฒนาสมรรถนะ ทักษะครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2566-2570 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2566-2570) 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ : 3. ผู้บริหาร และการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
สมรรถนะของครูยุคใหม่ เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตวิญญาณของความเป็นครู 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสําคัญของโครงการ (X)                                            : M2 – M3 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 
 

2. หลักการและเหตุผลความจําเป็น  
ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่งและ 

ยั่งยืนในระยะยาวตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
13 (พ.ศ. 2566 - 2570) และแนวคิดประเทศไทย 4.0 : โมเดลขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ได้มีการกล่าวถึงการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้นวัตกรรม การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การค้า 
และการบริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน และการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  

คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบในหลักการ 
แนวทาง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดิจิทัล ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ภาครัฐมีกําลังคนที่มีทักษะด้าน
ดิจิทัลที่เหมาะสมที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สําคัญในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล  และ
เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรม ที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดิจิทัลและสามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้  

ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากร เป็นหัวใจสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลากรจึงจําเป็น
ที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การ
พัฒนาบุคลากรจึงเป็นการ นําศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการนําเอาความรู้
ความสามารถที่มีอยู่ รวมทั้ง กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติราชการ และ
สมรรถนะเพ่ือให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคล เกิดทัศนคติที่ต่อการ
ปฏิบัติงานและองค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่า ของตนเองและเพ่ือนร่วมงาน อย่างไรก็
ตามการพัฒนาองค์กร ต้องอาศัยองค์ประกอบที่สําคัญ 2 ประการ คือ การพัฒนาระบบในการ
ทํางาน ซึ่งเมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการปฏิบัติงานไปตามระบบโดยเริ่มตั้งแต่
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การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสม ให้กับ ยุคสมัยที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน รวมถึงความรู้ในด้านต่าง ๆ 
ของบุคลากร เป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน ได้อย่างดีแล้ว ยังจําเป็นจะต้องมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้
เกิดขวัญกําลังในการทํางาน ที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กร  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ด้านการศึกษา ซึ่งเป็นกําลังสําคัญของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉะนั้นบุคลากรภายใน
สํานักงานจะต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ ระบบสารสนเทศเทคโนโลยีใหม่ ๆ ความรู้
และประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องได้รับการพัฒนาอยู่เป็นประจําและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึง
จัดทําโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของบุคลากรให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น สามารถพัฒนางานในหน้าที่ ความรับผิดชอบให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือปลูกฝังทักษะความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้แก่บุคลากรให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกด้าน 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างการทํางานของบุคลากรให้มีกระบวนทัศน์  วัฒนธรรม และค่านิยมใน
การปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะและสร้างความผูกพันที่ดีกับองค์กร 

(ระบุผลที่ต้องการได้รับจากการจัดทําโครงการฯ ซึ่งต้องสะท้อนจุดมุ่งหมายในการจัดทํา
โครงการฯ สะท้อนความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดขึ้น และสามารถวัดและประเมินผลได้ โดยควรระบุเป็น
รายข้อให้เห็นอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด รวมทั้งจะต้องสอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผลด้วย วัตถุประสงค์มีได้มากกว่า 1 ข้อ) 
4. เป้าหมายโครงการ  

 ผลผลิต (Output) 
1) ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น 53 คน 
2) ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 

 ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะด้านดิจิทัลใน 

การปฏิบัติงานและระเบียบกระทรวงการคลังที่เก่ียวข้องเพ่ิมข้ึน 
2) ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษานําความรู้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง 

และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5.1 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในทักษะดิจิทัล เป็น
แนวทางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ 
ทําให้การขับเคลื่อนงานในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลัง
ลงสู่การปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
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6.ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ผลผลิต  

1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรกลุ่ม เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา เสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  
2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรกลุ่มเป้า หมายที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  
ผลลัพธ์  
1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรกลุ่มเปา้ หมายที่ได้รับการพัฒนาตามหลกัสูตรนําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
2. ร้อยละ 80 ของบุคลากกลุ่มเป้า หมายที่ได้รับการพัฒนา มีทักษะในการนําเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกคน 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                         : M4 - M5 
 

8. กิจกรรม /วิธีดําเนินการ 
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจง มอบหมายงาน 
สื่อสารทําความเข้าใจกับผู้รับผดิชอบโครงการ  

 11,660   

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
กลุ่มเป้าหมาย  

  26,140  

กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ                

   2,200 

กิจกรรมที่ 4 ติดตามและประเมินผล     
รวมงบประมาณ (บาท)  11,660 26,140 2,200 

9. ระยะเวลาดําเนินการ (วัน/เดือน/ปี) 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
10. สถานที่ดําเนินการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
11. งบประมาณ 40,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จําแนกรายละเอียดตัวคูณ) 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจง มอบหมายงาน สื่อสารทําความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบโครงการ  
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จาํนวน 53 คน x 50 บาท x 2 มื้อ = 5,300 บาท 
   - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 53 คน x 120 บาท x 1 มื้อ = 6,360 บาท 

11,660 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มเป้าหมาย  
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จาํนวน 53 คน x 50 บาท x 2 มื้อ = 5,300 บาท 
   - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 53 คน x 120 บาท x 1 มื้อ = 6,360 บาท 
   - ค่าตอบแทนวิทยากร 7 ช่ัวโมง x 1,200 บาท = 8,400 บาท 
   - ค่าวัสดุ  6,080 บาท 

26,140 

กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ  
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จาํนวน 10 คนx50 บาท x 2 มื้อ = 1,000 บาท 
   - ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 10 คน x 120 บาท x 1 มื้อ = 1,200 บาท 

2,200 

กิจกรรมที่ 4 ติดตามและประเมินผล  
รวมงบประมาณ (บาท) 40,000 
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12. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง :  

ความร่วมมือ/ระยะเวลาในการดําเนินงาน/จํานวนงบประมาณท่ีได้รับ 
การบริหารความเสี่ยง :  

ประชุมวางแผนการดําเนินงานร่วมกัน/จํานวนวันที่ใช้ในการดําเนินงาน 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นายวัฏนา ทองมณี  ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ 
   กลุ่มอํานวยการ   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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14. โครงการ ตรวจ ติดตาม ตรวจติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและ   
     ยุทธศาสตร์  (เชิงบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานของจังหวัดสุราษฎร์ธานี)ประจําปี  
     งบประมาณ พ.ศ.2566 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ งบรายจ่ายอื่น 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ            : M1 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนราชการ 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
(2) ประเด็น : ที่ 2 บริหารงานแบบบูรณาการ (ระบบติดตามประเมินผล เน้นบรรลุ

เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ( 12 ) การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) : คนไทยมีการศึกษาที่มี คุณภาพตาม
มาตรฐาน สากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 3.1 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จําเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตขึ้นผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการเปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project’s 
contribution to target gap) เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอันนําไปสู่เป้าหมายการยกระดับคุณภาพการบริหารและการจัด
การศึกษาในพ้ืนที่ สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  

(1) ชื่อองค์ประกอบ (V) : 04 การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้  
(2) ชื่อปัจจัย (F) : 0407 การกระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหาร 

ครู ในสถานศึกษาและครอบครัว ชุมชน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ประชาชน  
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  

นโยบายและแผนความม่ันคงที่ 17 การเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพ้ืนที่ 
นโยบายรัฐบาล  

นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษา (Goals) 

(1) เป้าหมายย่อยที่ (Target) 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะ
ที่จําเป็นสําหรับส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ฯลฯ 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

5. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาคของระบบบริหารจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ พ.ศ. 2566 – 2570  : 6. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พ.ศ. 2566 – 2570  : 4. เสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2566-2570 ข้อที่ : 6. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสําคัญของโครงการ (X)                                            : M2 – M3 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                ⬜ โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผลความจําเป็น   
  การตรวจราชการเป็นมาตรการสําคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะทําให้การปฏิบัติ
ราชการ หรือการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายและแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ อันเกิดจากการดําเนินการสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินและนโยบาย
ของรัฐบาล สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค และก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนด้วยความ
โปร่งใสเป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 6 บัญญัติว่า การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ โดยประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงรับผิดชอบและมีอํานาจหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเฉพาะในขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกระทรวง ใน
ฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและปลัดกระทรวง ตามที่กําหนดไว้ใน ข้อ ๙ ของ
ระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ข้อ ๘ กําหนดให้การตรวจ
ราชการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการประจําปีหรือตามที่ได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชา 
นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี โดยให้จัดทําแผนการตรวจราชการประจําปีให้แล้วเสร็จตาม
กําหนดเวลา รวมทั้งกําหนดมาตรฐานและเครื่องมือ ในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 การตรวจ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการ เป็นการดําเนินงานเพ่ือให้  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีพลังขับเคลื่อนสู่จุดหมายในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และปรับปรุง
พัฒนาเพ่ือเตรียมการรับการติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ งใน
เรื่องของคุณภาพการศึกษาที่อยู่ในการกํากับ ดูแล รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และวัตถุประสงค์ของแผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา แผนการศึกษาชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) พร้อมทั้งจุดเน้นเชิงนโยบายของ
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ การตรวจ
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการเป็นการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ภายใต้บริบทการบริหารราชการแผ่นดินร่วมสมัยที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์และการเสริมสร้าง
ระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นการตรวจราชการฯ นโยบายสําคัญของรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการในด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์กระทรวงและแผนงานโครงการสําคัญต่างๆ 
รวมถึงการตรวจราชการในเรื่องที่เป็นปัญหาการศึกษาในพ้ืนที่หรือเรื่องที่ก่อความเดือดร้อนเสียหาย
แก่หน่วยงานการศึกษา และประชาชนมุ่งเน้น การรายงานผลงานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานของผู้รับการตรวจโดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กระทรวงศึกษาธิการกําหนดการตรวจ
ราชการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาในประเด็นสําคัญภายใต้ แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 
ปีสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 7 ด้านได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความ
ปลอดภัย 2) การยกระดับคุณภาพการศึกษา 3)การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
การศึกษาทุกช่วงวัย 4) การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน           
5) การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
6) การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 7) การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษา
และแผนการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสํานักนายกรัฐมนตรี            
ที่เน้นการบูรณาการการทํางานร่วมกันและประสานเชื่อมโยงทุกระดับทั้งแนวตั้งและแนวระนาบ 
(Vertical and Horizontal Integration) ระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งส่วนกลางระดับภาคระดับจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสําคัญต่างๆ 
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดรวมทั้งแก้ไขปัญหาการศึกษาในระดับพ้ืนที่ให้บรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ กําหนดระยะเวลาดําเนินการตรวจ
ราชการ ติดตาม 3 รูปแบบ โดย รูปแบบที่ 1 และ 2 ได้แก่ รูปแบบปกติ และรูปแบบบูรณาการ 
กําหนดการตรวจราชการฯ เป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2565-เดือนมีนาคม 
2566 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565) และรอบที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2566  
(ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566) ส่วนรูปแบบที่ 3 รูปแบบกรณีพิเศษ มิได้กําหนดระยะเวลาการ
ตรวจราชการฯ ที่ชัดเจนไว้ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 20 กําหนดให้
กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการ เพ่ือทําหน้าที่ในการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย การนิเทศ ให้คําปรึกษา แนะนํา เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ประกอบกับคําสั่งหั วหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 19/2560 ข้อ 5(4)  ให้สํานักงานศึกษาธิการภาคมีอํานาจหน้าที่สนับสนุนการตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่
รับผิดชอบ และประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายใน
สํานักงานศึกษาธิการภาค และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ข้อ 2.5 และ 4.5 เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการตรวจราชการ และการติดตาม
ประเมินผล ของสํานักงานศึกษาธิการภาค และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษา พ.ศ.2560 ได้บัญญัติรายละเอียดแนวทาง การตรวจราชการและการติดตามประเมินผล



127 

 

การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้มีความชัดเจนดังนั้นเพ่ือให้การตรวจราชการ ติดตาม
และประเมินผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล เป็นระบบมีกรอบและมี
แนวทางเดียวกันในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เป็นแนวทางในการตรวจราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนํานโยบายไปปฏิบัติตามกรอบ
นโยบายการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ/
นโยบายจุดเน้นของจังหวัดรวมทั้งการนําผลจากการตรวจราชการและติดตามประเมินผลมาใช้เป็น
ฐานข้อมูลที่แสดงถึงความสําเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ช่วยให้การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานการศึกษา 
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจขอกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหาร
และการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด และปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมายมีหน่วยงานการศึกษาในความรับผิ ดชอบที่ต้อง
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพการจัดการศึกษา ให้เป็นไปยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ จุดเน้น นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงจัดทําโครงการ การตรวจ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2566 สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นเพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานการศึกษาในพ้ืนที่ความรับผิดชอบดําเนินการเป็นไปอย่าง มี
ประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือให้มีแผนตรวจราชการเป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจ 
ติดตาม ประเมินผลการดํา เนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของผู้ ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 และตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการตรวจ
ราชการแบบกรณีปกติ แบบบูรณาการ และแบบกรณีพิเศษ ระดับจังหวัด 
     3.2  เพ่ือลงพ้ืนที่ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
     3.3  เพ่ือสรุป รายงานความก้าวหน้า ความสําเร็จ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการ
ดําเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ที่สําคัญ ระดับจังหวัด 

4. เป้าหมายโครงการ  
         ผลผลิต (Output) 
    เชิงปริมาณ 
   1. หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 5 แห่ง ได้แก่  
    1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
    2) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
     3) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
    4) สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
    5) สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 
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   2. โรงเรียนในสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 605 โรงเรียน ได้แก่  
    1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จํานวน 494 โรง 
      1.1) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จํานวน 119 โรง 
     1.2) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จํานวน 179 โรง 
     1.3) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จํานวน 152 โรง 
     1.4) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร  จํานวน   44 โรง 
    2) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    จํานวน   77 โรง 
     3) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     จํานวน   12 โรง 
    4) สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จํานวน   19 โรง 
    5) สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ      จํานวน    3 โรง 
  ผลลัพธ์ (Outcome) 
  เชิงคุณภาพ 
  1. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ครบทุกพ้ืนที่ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
   2. สถานศึกษาในจังหวัดได้รับการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และมีผลการประเมินความพึงพอใจระดับมาก   

5. ผลที่คาดว่าจะเกิด 
 5.1  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน มีข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการภาคและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งการตรวจราชการ
กรณีปกติ เฉพาะด้าน กรณีพิเศษและบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับจังหวัด เพ่ือ
ใช้ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป 
 5.2 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระบบการตรวจราชการ การติดตาม
ประเมินผล การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายสําคัญด้าน
การศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการให้กับหน่วยงานการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบตามเป้าหมายที่
กําหนด 
       5.3 จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีตัวอย่างสถานศึกษาต้นแบบในการดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายจุดเน้นระดับจังหวัด 
6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
 เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดได้รับการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายจุดเน้นของจังหวัด 

2. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัดได้รับการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาและนโยบายจุดเน้นของจังหวัด 

3. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจแผนการ
ตรวจราชการหรือแนวทางในการปฏิบัติการตรวจราชการและการดําเนินงานการรายงานผลการ
ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ระดบัจังหวัด 



129 

 

4. มีการลงพ้ืนที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 ครั้ง 

5 มีการลงพ้ืนที่นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวง ศึกษาธิการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีตามนโยบาย ศธ.) อย่างน้อย 1 ครั้ง 

เชิงคุณภาพ 
1. หน่วยงานทางการศึกษาในจั งหวัดรายงานผลการดํ าเนินงานตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายจุดเน้นของจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
2.สถานศึกษาในจังหวัดรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3.มีรายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดสุราษฎรธ์านี (กรณีปกติ) จํานวน 2 เล่ม 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
     หน่วยงานการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ 
  7.1  ระดับส่วนราชการ ได้แก่ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1,2,3 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับจังหวัดและระดับอําเภอ 
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
 7.2  ระดับสถานศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                  
สุราษฎร์ธานี ชุมพร สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1,2,3 สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับจังหวัดและ
ระดับอําเภอ และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                         : M4 - M5 
 

8. วิธีการดําเนินงาน ช่วงเวลาดําเนินกิจกรรมและงบประมาณ  
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมช้ีแจง วางแผนการดาํเนินงาน
การรายงานผลการตรวจราชการฯ ระดับจังหวัด 

9,300    

กิจกรรมที่ 2 ลงพื้นที่นิเทศ ตดิตาม การดาํเนินงาน
ตามนโยบายและจดุเน้นกระทรวงศึกษาธิการ
(แลกเปลีย่นเรยีนรู้วิธีปฏิบตัิที่ดีตามนโยบาย 
ศธ.)      

 17,600   

กิจกรรมที่ 3 รับการตรวจราชการของ 
ผู้ตรวจราชการ 

  12,000  

กิจกรรมที่ 4 ติดตามนโยบายและยทุธศาสตร์ของ
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวดั 

   26,400 

กิจกรรมที่ 5 ประชุมสรุปผล/จดัทํารายงานผล
การตรวจราชการฯ ระดับจังหวัด กรณีปกติ /
กรณีพิเศษ/รูปแบบบรูณาการ  (จาํนวน 2 รอบ) 

    

รวมงบประมาณ (บาท) 9,300 17,600 12,000 26,400 



130 

 

9. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
10. สถานที่ดําเนินการ : หน่วยรับตรวจ/สถานที่กลุ่มเป้าหมาย 
11. งบประมาณ 65,300  บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จําแนกรายละเอียดตัวคูณ) 
 

กิจกรรม งบประมาณ  
(บาท) 

กิจกรรมที่ 1 ประชมุชี้แจง วางแผนการดําเนนิงานการรายงานผลการตรวจราชการฯ ระดับ
จังหวัด 

9,300 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คนx 50 บาท x 2 มื้อ =3,000 บาท ) 
 - ค่าอาหารกลางวัน (30 คนx 120 บาท x 1 มื้อ = 3,600) 
 - ค่าเอกสารประกอบการประชุม  = 2,700 

 

กิจกรรมที่ 2 ลงพ้ืนที่นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานตามนโยบายและจดุเน้นกระทรวงศึกษาธิการ    
(แลกเปลีย่นเรยีนรู้วิธีปฏิบตัิที่ดีตามนโยบาย ศธ.)      

17,600 

 - ค่าชดเชยน้ํามัน ( 4 วัน) = 8,000 บาท 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง (10 คน x 240 บาท x 4 วัน = 9,600 บาท ) 

 

กิจกรรมที่ 3 รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ  
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คนx 50 บาท x 2 มื้อ = 5,000 บาท ) 
  - ค่าอาหารกลางวัน (50 คนx 120 บาท x 1 มื้อ = 6,000) 
  - ค่าวัสดุการประชุม  1,000 

12,000 

กิจกรรมที่ 4 ติดตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด 22,000 
  - ค่าชดเชยน้ํามัน ( 5 ทีม x 500 บาท x 5 วัน  = 10,000 บาท) 
  -  ค่าเบี้ยเลี้ยง  (10 คน  x 240 บาท x 5 วัน = 12,000 บาท) 

 

กิจกรรมที่ 5 ประชุมสรุปผล/จัดทํารายงานผลการตรวจราชการฯ ระดับจังหวัด กรณีปกติ 
/กรณีพิเศษ/รูปแบบบูรณาการ  (จํานวน 2 รอบ) 

4,400 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คนx 50 บาท x 4 มื้อ = 2,000 บาท ) 
  -  ค่าอาหารกลางวัน  (10 คนx 120 บาท x 2 มื้อ = 2,400 บาท ) 

 

รวมงบประมาณ (บาท)  65,300 
 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง : 

  -  การประสานด้านข้อมูลกับหน่วยงานทางการศึกษา/ระยะเวลาในการดําเนินงาน/
จํานวนงบประมาณที่ได้รับ/การดําเนินการในการนําผลการติดตามไปปรับใช้ ตามบริบทของ
หน่วยงานสถานศึกษา 
 การบริหารความเสี่ยง:  
    -  การประชุมสร้างความเข้าใจเป็นกรอบทิศทางเดียวกัน  
 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สุราษฎร์ธาน ี  
1. ดร.ธีติมา  ถาวรรัตน์    ตําแหน่ง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  
2. นางศุภัตุ์ตรี คําศรีสุข   ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
3. นางสาวศิริมา นุ้ยไม   ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
4. นางสาวลีลารัศม์ จาตุรพล  ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ชํานาญการ   
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15.  โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด  
      โดยผ่านกลไกของ กศจ. 
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  งบรายจ่ายอื่น 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ          : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (12) ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) - เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้นมีทักษะ ที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และร่วมงานกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน                     
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
          (1) ชื่อองค์ประกอบ (V) : V01  หลักสูตรการจัดการศึกษา 
          (2) ชื่อปัจจัย (F) : F0101 มาตรฐานหลักสูตรแกนกลางมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนทุกช่วงวัยและตอบโจทย์กับการพัฒนาประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 13 ( พ.ศ. 2566 – 2570)   

(1) หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ การ
พัฒนาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (2566-2570) 

นโยบายและแผนความม่ันคงที่ - 
นโยบายรัฐบาล  

นโยบายหลักที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
     เป้าหมายย่อยที่ (Target) สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนสําเร็จ การศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นําไปสู่ ผลลัพธ์
ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี 2573 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
      นโยบายที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ พ.ศ. 2566 – 2570  :  
 1. การยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานชาติ และมุ่งสู่ความเป็นสากล 
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พ.ศ. 2566 – 2570  :  

   4. เสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2566-2570 ข้อที่ : 2. พัฒนาผู้เรียน
ทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ มีความสามารถ ในการแข่งขันมีคุณลักษณะศตวรรษที่ 21 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสําคัญของโครงการ (X)                                           : M2 – M3 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผลความจําเป็น 
  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

หัวข้อการ ลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ในส่วนของการสร้างความเป็นธรรมใน
การเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษาโดยเฉพาะสําหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
ได้กําหนดให้ด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน
เสมอกัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจน และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็น
พิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา การสนับสนุนกลไกความร่วมมือ
ของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด 
         คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 กําหนดให้ในแต่ละจังหวัด ให้มี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีอํานาจหน้าที่ในส่วนของการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงในพ้ืนที่จังหวัด โดยการกําหนดยุทธศาสตร์ แนว
ทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสาน
และส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ให้
ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัด
ร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา และกํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา โดยมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ และอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เน้นให้มี
ประสานและการบูรการดําเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่มีภารกิจจัดการศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดให้ตอบสนองความต้องการเชิงพ้ืนที่                
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ซึ่งจะต้องดําเนินการโดยมีแนวทางที่ผ่านการร่วมกันกําหนด ร่วมกันขับเคลื่อน ร่วมกันประเมิน และ
ร่วมกันนําเสนอและปรับปรุงเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับยุทธศาสตร์สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการกําหนด 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคง 2) พัฒนากําลังคน เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 4) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5) ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ จากเหตุผลและความจําเป็นข้างต้น  จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มี
โครงการขับเคลื่อนการยกกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่าน
กลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือกําหนดรูปแบบ/แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 

เท่าเทียม และทั่วถึงตามบริบทของจังหวัด โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ 
หน่วยงาน สถานศึกษา ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถาบันประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษาอ่ืน 

2. เพ่ือจัดทํากลไกการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ 
3. เพ่ือให้มีตัวชี้วัดการดําเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ

สถานศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับรูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึงตามบริบทของจังหวัด 
 4. เพ่ือให้มีการกํากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึงของจังหวัดตามตัวชี้วัดการดําเนินงาน 
 5. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายการจัดการศึกษา 
4. เป้าหมายโครงการ  

 ผลผลิต (Output) 
1. มีรูปแบบ/แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่า

เทียม และทั่วถึงตามบริบทของจังหวัด โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ 
หน่วยงาน สถานศึกษา ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถาบันประกอบการ และสถาบันที่จัดการศึกษาอ่ืน   

2. มีกลไกการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่                  
3. มีตัวชี้วัดการดําเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ

สถานศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับรูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึงตามบริบทของจังหวัด  

4. มีปฏิทินกํากับติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และตัวชี้วัดการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดทุกไตรมาส   

 ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา ครอบครัว 

องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันที่จัด
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การศึกษาอ่ืน มีส่วนร่วมในการกําหนดรูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม 
และทั่วถึง ตามบริบทของจังหวัด กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน รวมทั้งกํากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล 

2. จังหวัดมีรูปแบบและกลไกการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม 
ทั่วถึง ตามบริบทของแต่ละจังหวัด ทั้งที่เป็นพ้ืนที่ปกติ พ้ืนที่ชายแดน พ้ืนที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร และพ้ืนที่
เกาะ ซึ่งกําหนดขึ้นอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของจังหวัดที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  
5. ผลที่คาดว่าจะเกิด 
 ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง  
6.ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 

เชิงปริมาณ 
 1. ทุกจังหวัดมีรูปแบบ/แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพเท่าเทียม และท่ัวถึง ตามบริบทของจังหวัดที่กําหนดขึ้นอย่างมีส่วนร่วม และผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 2. ทุกจังหวัดมีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานขับเคลื่อนรูปแบบ/แนวทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง ตามบริบทของจังหวัด ที่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบและมีส่วนร่วมในการประเมิน 
 3. ทุกจังหวัดมีการรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทุกไตรมาส 
       เชิงคุณภาพ 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถบริหารจัดการศึกษา และปฏิบัติงานภายใต้องค์
คณะบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดได้ 

7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
 1. ประชาชนทุกช่วงวัยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  2. องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง                               
ในการจัดการศึกษา 

3. บุคลากรของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดการศึกษาทุกระดับทุกสังกัด  

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                        : M4 - M5 

8. วิธีการดําเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ 90,900 บาท 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 
กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโดย
องค์คณะบุคคล (1 วัน) 

 26,900   

กิจกรรมที่ 2 : กําหนดรปูแบบ/แนวทางการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง ตามบริบทของ
จังหวัด (1 วัน) 

 8,000   

กิจกรรมที่ 3 : จัดทํากลไกการยกระดับคณุภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคณุภาพ เท่าเทียม 
และทั่วถึง ตามบริบทของจังหวัด (1 วัน) 

 50,600   

กิจกรรมที่ 4 : สรา้งเครื่องมือในการจัดเก็บ   3,500  
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 
วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนในการกํากับ 
ติดตาม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน
ตามกลไกการยกระดับคณุภาพการศึกษา และ
ตัวช้ีวัดการดําเนินงาน (2 วัน) 
กิจกรรมที่ 5 : การกํากับ ตดิตาม และ
ประเมินผลการยกระดบัคุณภาพการศึกษาให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึงของจังหวัดตาม
กลไกการยกระดับคณุภาพการศึกษา และ
ตัวช้ีวัดการดําเนินงาน (1 วัน) 

   1,900 

กิจกรรมที่ 6 : สรุป รายงานผลการดําเนินงาน       
รวมงบประมาณ (บาท)  85,500 3,500 1,900 

 หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ    

9. ระยะเวลาดําเนินการ (วัน/เดือน/ปี) 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 
10. สถานที่ดําเนินการ  พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
11. งบประมาณ 90,900 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จําแนกรายละเอียดตัวคูณ) 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
กิจกรรมที่ 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารโดยองค์คณะบุคคล ( 1 วัน ) 26,900 
  - ค่าตอบแทนวิทยากร(บุคคลภายนอก) ( 1,200 บาท  X 6 ชม. X 1 คน ) = 7,200 บาท  
 - ค่าพาหนะวิทยากรเครื่องบิน (ไป-กลับ) ( 2,500 บาท X 2 เที่ยว X 1 คน ) = 5,000บาท 
 - ค่าที่พักวิทยากร ( 1,200 บาท  X 1 วัน X 1 คน ) = 1,200บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 50 บาท  X 2 มื้อ X 60 คน ) = 6,000 บาท  
 - ค่าอาหารกลางวัน (ประชุม)(มื้อละ) ( 250 บาท X 1 มื้อ X 60 คน) = 7,500 บาท  
 - ค่าเอกสาร (100 x 60) = 6,000 บาท 

 

กิจกรรมที่ 2 : กําหนดรูปแบบ/แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง ตามบริบทของจังหวัด ( 1 วัน ) 

8,000 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 50 บาท  X 2 มื้อ X 20 คน ) = 2,000 บาท  
 - ค่าอาหารกลางวัน/ ( 250 บาท X 1 มื้อ X 20 คน ) = 5,000 บาท  
 - ค่าเอกสาร 1,000 บาท  

 

กิจกรรมที่ 3 : จัดทํากลไกการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่า
เทียม และทั่วถึง ตามบริบทของจังหวัด ( 1 วัน ) 

50,600 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร(บุคคลภายนอก) ( 600 บาท  X 6 ชม. X 1 คน ) = 3,600 บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 50 บาท  X 2 มื้อ X 120 คน ) =12,000บาท  
 - ค่าอาหารกลางวัน(ประชุม)(มื้อละ) ( 250 บาท X 1 มื้อ X 120 คน ) = 30,000 บาท  
  - ค่าเอกสาร  = 5,000 บาท 

 

กิจกรรมที่ 4 : สร้างเคร่ืองมือในการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนในการกํากับ 
ติดตาม รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามกลไกการยกระดับคุณภาพการศึกษา และ
ตัวชี้วัดการดําเนินงาน  

3,500 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 50 บาท  X 2 มื้อ X 10 คน ) = 1,000 บาท  
 - ค่าอาหารกลางวัน/ ( 250 บาท X 1 มื้อ X 10 คน ) = 2,500 บาท   
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กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
กิจกรรมที่ 5 : การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มี
คุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึงของจังหวัดตามกลไกการยกระดับคุณภาพการศึกษา และ
ตัวชี้วัดการดําเนินงาน ( 1 วัน )  
      - ค่าเอกสาร  1,900 บาท 

1,900 

กิจกรรมที่ 6 : สรุป รายงานผลการดําเนินงาน  
     - ค่าเอกสาร  = 1,900 บาท 

 

รวมงบประมาณ (บาท) 90,900 
 หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการทุกกิจกรรม  

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง :  
 1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

2.ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา อาจไม่นําแนวทางไปสู่การปฏิบัติอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง  
 การบริหารความเสี่ยง :  
  1.ประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนดําเนินการ 
  2.กําหนดแนวทางให้ตอบโจทย์ความต้องการเชิงพ้ืนที่และมีความแตกต่างไปจาก
ภารงานปกติ 
  3.มีการชี้แจงสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนและทั่วถึง 

  

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นางสาวสนธยิา  ไชยชําน ิตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
   กลุ่มนโยบายและแผน 
   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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16.  โครงการส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ งบรายจ่ายอ่ืน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ            : M1 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ  
(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
(2) ประเด็น ภาครฐับริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนา ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ  

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 20.2 การบริหารการจัดการการเงินการคลัง  
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) หน่วยงานภาครฐับรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต ิ 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
(1) ชื่อองค์ประกอบ (V) : V02 การขับเคลื่อนตามเป้าหมายที่กําหนดไว้  
(2) ชื่อปัจจัย (F) : F0201 กลไกและช่องทางที่เอ้ือให้การบูรณาการระหว่างหน่วยงานใน

การนําแผนหรือนโยบายไปปฏิบัติ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 ( พ.ศ. 2566 – 2570)  

(1) หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (2566-2570)  

นโยบายและแผนความม่ันคงที่ -  
นโยบายรัฐบาล  

นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษา (Goals)  
เป้าหมายย่อยที่ (Target)  4.1  
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล  
แผนการศึกษาแห่งชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
  ยุทธศาสตร์ : 6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
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แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2566-2570 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2566-2570) 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5. สร้างระบบ และกลไกการบริหารจัดการศึกษาด้วยการ 
 มีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสําคัญของโครงการ (X)                                            : M2 – M3 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                ⬜ โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผลความจําเป็น 
 กระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหน้าที่จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาของชาติให้สอดคล้อง
กับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญและนโยบายรัฐบาล โดยแผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 – 2579 ได้กําหนด วิสัยทัศน์ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีหน้าที่ในการ
ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการและการประกันคุณภาพให้กับครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชน ซึ่งมีส่วนสําคัญในการร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของการขับเคลื่อนการศึกษาในเชิงรุก เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ 
พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้ โดยมีความใฝ่รู้และทักษะ                       
ที่เหมาะสม เป็นคนดี มีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ ตามแนวทางในการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษา จึงจําเป็นต้องกําหนดเป้าหมายและแนวทางดําเนินการที่ชัดเจน มีการระดมความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชนทุกฝ่าย อาทิ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครู 
และข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ให้ได้รับทราบนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และแนวทาง
การดําเนินงานของคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด  เพ่ือร่วมกัน
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเอกชนให้เป็นรูปธรรม ต่อไป ประกอบกับพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2550 กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีหน้าที่ ในการ
ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา เพ่ือประกันคุณภาพ
การศึกษาเอกชนให้กับโรงเรียนทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค โดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินงานตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง และมอบให้
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบดําเนินการในส่วนภูมิภาค โดยบูรณาการการดําเนินงาน
ร่วมกับคณะกรรมประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด (ปส.กช.) จึงเห็นควรให้มีจัดประชุม  
ชี้แจงนโยบายและแนวทางการดําเนินงานต่าง ๆ ในส่วนกลาง และการประชุมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด เพ่ือถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน                
สู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด เพ่ือให้การส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีความเป็นเอกภาพและ                       
มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางส่งเสริมการศึกษาเอกชนต่อไป  
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   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพ่ือประชุมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพ่ือถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานสู่การ
ปฏิบัติในระดับจังหวัด เพ่ือให้การส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น รวมถึงเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมระดมความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและสร้างการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา
ของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  

3.2 เพ่ือจัดประชุมขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
4. เป้าหมายโครงการ  
 ผลผลิต  
 คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเอกชน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบายการจัดการศึกษา
เอกชน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ อย่างน้อย 6 ครั้ง 
 ผลลัพธ์  
          1. ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบายการจัดการศึกษาเอกชนตามนโยบาย  
ของกระทรวงศึกษาธิการ  

2. โรงเรียนเอกชนในสังกัด มีเครือข่ายให้การช่วยเหลือ กํากับ ดูแล ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเอกชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
5.กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 

(3)  เป้าหมายเหลัก 
1.1  คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(4) เป้าหมายรอง 
2.2  โรงเรียนเอกชนในระบบ   จํานวน   83 โรงเรียน  
2.3  โรงเรียนเอกชนนอกระบบ  จํานวน  81 โรงเรียน  

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                         : M4 - M5 

8. กิจกรรม /วิธีดําเนินการ 
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 

1. วางแผนการดําเนินงาน/ประชุมคณะทํางาน       
2. ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัด 

3,400 6,000 2,000 3,600 

5. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน     
รวมงบประมาณ (บาท) 3,400 6,000 2,000 3,600 

9.   ระยะเวลาดําเนินการ   ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566  
10. สถานที่ดําเนินการ    พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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11.  งบประมาณ  15,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จําแนกรายละเอียดตัวคูณ) 
กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที ่1. วางแผนการดําเนินงาน/ประชุมคณะทํางาน   

กิจกรรมที ่2. ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด 
.    -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   (16 คน x50 บาท x6 มื้อ = 4,800 บาท) 
    - ค่าอาหารกลางวัน  (16 คน x 120 บาท x 5 มื้อ = 9,600 บาท ) 
    - ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง = 600 บาท  

15,000 

กิจกรรมที ่3. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน  

รวมงบประมาณ (บาท) 15,000 
 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
       ความเสี่ยง 

    1. สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
    2. ภัยพิบัต ิ

    การบริหารความเสี่ยง 
      1.  การปรับเปลี่ยนรูปแบบ/วิธีการดําเนินงานตามโครงการ 
       2.  กําหนดแผนการดําเนินงานโครงการให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาศท่ี 3 เพื่อลดความ 
                   ซ้ําซ้อนของการดําเนินงาน 
13 ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางกฤษณา ธนอารักษ์ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ   

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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17.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ งบรายจ่ายอ่ืน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ            : M1 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ  
(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
(2) ประเด็น ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนา ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ  

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 20.2 การบริหารการจัดการการเงินการคลัง  
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) หน่วยงานภาครฐับรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต ิ 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
(1) ชื่อองค์ประกอบ (V) : V02 การขับเคลื่อนตามเป้าหมายที่กําหนดไว้  
(2) ชื่อปัจจัย (F) : F0201 กลไกและช่องทางที่เอ้ือให้การบูรณาการระหว่างหน่วยงานใน

การนําแผนหรือนโยบายไปปฏิบัติ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 ( พ.ศ. 2566 – 2570)  

(1) หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (2566-2570)  

นโยบายและแผนความม่ันคงที่ -  
นโยบายรัฐบาล  

นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) เป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษา (Goals)  
เป้าหมายย่อยที่ (Target)  4.1  
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล  
แผนการศึกษาแห่งชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
  ยุทธศาสตร์ : 6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
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แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2566-2570 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2566-2570) 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ : 5. สร้างระบบ และกลไกการบริหารจัดการศึกษาด้วยการ 
 มีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสําคัญของโครงการ (X)                                            : M2 – M3 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                ⬜ โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผลความจําเป็น 
 กระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหน้าที่จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาของชาติให้สอดคล้อง
กับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญและนโยบายรัฐบาล โดยแผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 – 2579 ได้กําหนด วิสัยทัศน์ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีหน้าที่ในการ
ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการและการประกันคุณภาพให้กับครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชน ซึ่งมีส่วนสําคัญในการร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของการขับเคลื่อนการศึกษาในเชิงรุก เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ 
พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้ โดยมีความใฝ่รู้และทักษะ                       
ที่เหมาะสม เป็นคนดี มีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ ตามแนวทางในการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษา จึงจําเป็นต้องกําหนดเป้าหมายและแนวทางดําเนินการที่ชัดเจน มีการระดมความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชนทุกฝ่าย อาทิ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครู 
และข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ให้ได้รับทราบนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และแนวทาง
การดําเนินงานของคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด  เพ่ือร่วมกัน
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเอกชนให้เป็นรูปธรรม ต่อไป ประกอบกับพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2550 กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีหน้าที่ในการ
ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา เพ่ือประกันคุณภาพ
การศึกษาเอกชนให้กับโรงเรียนทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค โดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินงานตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง และมอบให้
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบดําเนินการในส่วนภูมิภาค  โดยบูรณาการการดําเนินงาน
ร่วมกับคณะกรรมประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด (ปส.กช.) จึงเห็นควรให้มีจัดประชุม  
ชี้แจงนโยบายและแนวทางการดําเนินงานต่าง ๆ ในส่วนกลาง และการประชุมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด เพ่ือถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน                
สู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด เพ่ือให้การส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีความเป็นเอกภาพและ                       
มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางส่งเสริมการศึกษาเอกชนต่อไป 
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   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นเพ่ือพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในสังกัด  
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี 
4. เป้าหมายโครงการ  
 ผลผลิต  
 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเอกชน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ  
ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 ผลลัพธ์  
           ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
5.กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 

โรงเรียนเอกชนในระบบ จํานวน  83 โรงเรียน  

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                         : M4 - M5 

8. กิจกรรม /วิธีดําเนินการ 
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 

1. วางแผนการดําเนินงาน/ประชุมคณะทํางาน       
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

  40,000  

5. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน     
รวมงบประมาณ (บาท)   40,000  

9.   ระยะเวลาดําเนินการ   ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566  
10. สถานทีด่ําเนินการ    พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
11.  งบประมาณ  40,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จําแนกรายละเอียดตัวคูณ) 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
กิจกรรมที ่1. วางแผนการดําเนินงาน/ประชุมคณะทํางาน   
กิจกรรมที ่2. ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด 
.    -  ค่าอาหารวา่งและเครื่องดืม่   (100 คน x50 บาท x 2 มื้อ = 10,000บาท) 
    - ค่าอาหารกลางวัน  (100 คน x 120 บาท x 1 มื้อ = 12,000 บาท ) 
    - ค่าวิทยากร 2 คน x 1,200 x 7 ชม. = 8,400 บาท 
    - ค่าพาหนะวิทยากรเหมาจ่าย 5,000 บาท 
    - ค่าวัสดุ  4,600 บาท 

40,000 

กิจกรรมที ่3. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน  
รวมงบประมาณ (บาท) 40,000 
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12. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
       ความเสี่ยง 

    1. สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
    2. ภัยพิบัต ิ

    การบริหารความเสี่ยง 
      1.  การปรับเปลี่ยนรูปแบบ/วิธีการดําเนินงานตามโครงการ 
       2.  กําหนดแผนการดําเนินงานโครงการให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาศท่ี 3 เพื่อลดความ 
ซ้ําซ้อนของการดําเนินงาน 

13 ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุรชัย ช่วยเกิด ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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18.  โครงการ ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  งบรายจ่ายอื่น 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ           : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็น 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21  

             4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 
             4.3.2  การเปลี่ยนโฉมบทบาท”คร”ูให้เป็นครูยุคใหม่   

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ( 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) เป้าหมายที่  1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้นมีทักษะที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร  
และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้นมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
          (1) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 (2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้นความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  

(1) ชื่อองค์ประกอบ (V) : V01 หลักสูตรการจัดการศึกษา V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์)    
V03 รูปแบบและระบบการเรียนรู้  V04 การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้  V05 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

(2) ชื่อปัจจัย (F) :  
F0101 มาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง ที่มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้เรียน ทุกช่วงวัย และตอบโจทย์กับการพัฒนาประเทศ 
  F0201 ผู้สอนยุคใหม่มีทักษะการจัดการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ ตอบสนองต่อ
ความต้องการของ ประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ)   
  F0303 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย และสอดคล้อง กับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย 

F0403 การพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษาและระบบการประกัน คุณภาพการศึกษา 
F0404 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
F0405 การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา 

  F0504 การวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการจัด การศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 13 ( พ.ศ. 2566 – 2570)   

 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ การพัฒนาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (2566-2570) 

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี - 
นโยบายรัฐบาล  
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    นโยบายหลักที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) เป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
     เป้าหมายย่อยที่ (Target) 4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสําเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นําไปสู่
ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
      นโยบายที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 

       ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

       ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

ตามหลัก ธรรมาภิบาล 
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
   ยุทธศาสตร์ : 1. พัฒนาการเรียนรู้ สู่ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2566-2570 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2566-2570) 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ : 2. พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ มีความสามารถในการแข่งขันมี
คุณลักษณะศตวรรษที่ 21 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสําคัญของโครงการ (X)                                            : M2 – M3 
1. ลักษณะโครงการ      ⬜ โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 
2. หลักการและเหตุผลความจําเป็น 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 กําหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯ 
ให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทาย  ต่าง ๆ เพ่ือให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามเจตนารมณ์
ของยุทธศาสตร์ชาติ ในด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับบริบทการพัฒนาประเทศในมิติด้านสังคมและ
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งในส่วนของการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ของประเทศไทยในภาพรวมมี
แนวโน้มที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง แต่กลับพบว่ามีทักษะด้านการอ่านหรือการศึกษาหาความรู้ลดลง และ
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มีจํานวนเยาวชน ที่ไม่ได้เรียนและไม่ได้ทํางานใด ๆ เพ่ิมสูงขึ้น ทําให้ศักยภาพของเยาวชนกลุ่มนี้
ไม่ได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์และ ไม่ได้รับการพัฒนา จากระบบและคุณภาพการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ํา จากรายงานขององค์กรเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเเละการพัฒนา 
จากการสอบ PISA พบว่านักเรียนไทยร้อยละ 59.5 อยู่ในกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และมี
นักเรียนไทยเพียงร้อยละ 0.18  ที่ทําคะแนนได้ในระดับสูงกว่าค่ามาตรฐาน ทั้งยังขาดความเชื่อมโยง
ระหว่างระบบการศึกษาและตลาดแรงงาน การพัฒนาที่ต้องส่งเสริม อาทิ ความรอบรู้ด้านดิ จิทัล 
การจัดการข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ โค้ดดิ้ง รวมไปถึงทักษะที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ 
โดยเฉพาะทักษะทางพฤติกรรม อาทิ ทักษะมนุษย์ การคิดเชิงวิพากษ์ การทํางานเป็นทีม หรือ
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา              
ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตาม
เจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 จึงจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาขึ้น เพ่ือให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษา
รูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นการทดลองกระจายอํานาจ การบริหารจัดการจากส่วนกลางไปยังจังหวัด โดยมี
ระบบและกลไกการบริหารจัดการพ้ืนที่ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระในด้านวิชาการ 
การบริหารบุคลากร และการบริหารทั่วไป ด้วยความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา นําไปสู่การ
พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน บริบทพ้ืนที่ และความต้องการของ
ประเทศ โดยมีเป้าหมาย 4 ประการ คือ 1) เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ ของนักเรียนในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ เจตคติ ทักษะสําคัญ และความรู้ รวมทั้งขยายผลสู่นักเรียนทั่ว
ประเทศในอนาคต  2) ลดความเหลื่อมล้ําด้านคุณภาพการศึกษา โดยยกระดับผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนกลุ่มอ่อนและยากจน 3) พัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด ขยายผล
นวัตกรรมการศึกษาทั้งเชิงนโยบาย การจัดการเรียนรู้ และการบริหารในสถานศึกษาไปสู่นโยบาย
การศึกษาในระดับชาติและพ้ืนที่อ่ืน 4) ร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และ
ประชาสังคมในการจัดการศึกษา การพัฒนา และการขยายผลนวัตกรรมการศึกษา ทั้งนี้  พ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาสามารถพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการศึกษารูปแบบใหม่ ภายใต้กลไก
การทํางานของคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัด โดยการกํากับทิศ
ทางการดําเนินงานของคณะกรรมการอํานวยการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการ
ขับเคลื่อนการจัดตั้งและบริหารจัดการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงาน
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา โดยประสานความร่วมมือของหน่วยงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะให้เกิดการ
แก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การดําเนินงานพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการประกาศให้เป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามมติที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565  โดยสถานศึกษาสามารถบริหารงานได้อย่างอิสระ และจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามเป้าหมายการศึกษาที่กําหนดไว้ มีหน่วยงานให้การสนับสนุนทั้งในด้านทรัพยากร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของพ้ืนที่ ดําเนินงานตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 และแผนขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรมการ
ศึกษาและ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและคณะทํางาน 

2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบกลไกและนวัตกรรมเชิงระบบการบริหารจัดการศึกษา                 
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการการเรียนรู้โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
4. เพ่ือกระจายอํานาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานําร่องใน

พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

5. เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษานําร่องในการดําเนินงานขับเคลื่อนพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา 

6. เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ คณะทํางาน และสถานศึกษา 
4. เป้าหมายโครงการ  

 ผลผลิต (Output)  
1) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา อย่างน้อย 4 ครั้ง 
2) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จํานวน 4 ชุด 

อย่างน้อย  ชุดละ 2 ครั้ง  
3)  ประชุมคณะทํางานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่ 

นวัตกรรมการศึกษาและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา อย่างน้อยเดอืนละ 1 ครั้ง  
4) สถานศึกษานําร่องได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่ 

นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ความต้องการและบริบทของชุมชน อย่างน้อย 4 ครั้ง เป้าหมาย 100  แห่ง 
5) สถานศึกษานําร่องได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลในการดําเนินงาน 

ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
6)  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปี จํานวน 100 เล่ม 

 ผลลัพธ์ (Outcome)  
1)  จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระบบกลไกและนวัตกรรมเชิงระบบการบริหารจัด

การศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2)  สถานศึกษานําร่องมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาแนวใหม่ ตาม

เป้าหมายการพัฒนาของโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามเป้าหมายของพระราชบัญญัติพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

3)   จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีรายงานผลการดําเนินงานประจําปีถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
4)  จังหวัดสุราษฎร์ธานีสร้างการรับรู้และกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
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5.ผลที่คาดว่าจะเกิด  
  1. จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระบบกลไกและนวัตกรรมเชิงระบบการบริหารจัดการศึกษา และ

นวัตกรรมการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด                   
สุราษฎร์ธานี 

2. สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ประสบ
ความสําเร็จ มีคุณภาพ เป็นไปตามเป้าหมายของพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
6.ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ  
 เชิงปริมาณ 
 1.  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา อย่างน้อย 4 ครั้ง 
 2.  ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จาํนวน 4 ชุด อย่างน้อย 4 ครั้ง 
 3.  ประชุมคณะทํางานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา อย่างน้อย 4 ครั้ง 
 4.  สถานศึกษานําร่องได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ความต้องการและบริบทของสถานศึกษา อย่างน้อย 2 ครั้ง 
 เชิงคุณภาพ 
 1.  จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระบบกลไกและนวัตกรรมเชิงระบบการบริหารจัดการศึกษา 
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2.  สถานศึกษานําร่องมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
เป็นไปตามเป้าหมายของพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
 3. ชุมชน ผู้ปกครอง ในพื้นที่นวัตกรรมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางขับเคลื่อนพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัด 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
 1.  ผู้บริหาร ครู นักเรียน สถานศึกษานําร่อง จํานวน 94 แห่ง 
 2.  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 - 3 
 3.  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
 4.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 5.  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 6.  ภาคีเครือข่ายการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                         : M4 - M5 
8. วิธีการดําเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมขับคณะกรรมการเคลื่อน
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด สุราษฎร์ธาน ี

 100,000 100,000 100,000 

กิจกรรมที่ 2 : จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที ่  

    

กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาระบบกลไกและ
นวัตกรรมเชิงระบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อ
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามฐานสมรรถนะ 
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

    

กิจกรรมที่ 5 : นิเทศ ติดตาม และประเมินการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

    

กิจกรรมที่ 6 : เปิดบ้านพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา เมืองคนดี สุราษฎร์ธานี 

    

กิจกรรมที่ 7 : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
รายงานผลพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

    

กิจกรรมที่ 8  จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน     
รวมงบประมาณ (บาท)  100,000 100,000 100,000 

  หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
9. ระยะเวลาดําเนินการ (วัน/เดือน/ป)ี  ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 
10. สถานที่ดําเนินการ  พื้นทีน่วัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
11. งบประมาณ 300,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จาํแนกรายละเอียดตัวคณู) 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมขับคณะกรรมการเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจงัหวัดสุราษฎร์ธาน ี  
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 : ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน จํานวน 4 ครั้ง 

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
      - ประธาน 2,000 บาท X 1 คน x 4 ครั้ง = 8,000 บาท 
      - กรรมการ 1,600 บาท X 19 คน x 4 ครั้ง = 121,600 บาท 
      - เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  1,600 บาท X 3 คน x 4 ครั้ง = 19,200 บาท 

148,800 

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 : ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน จํานวน 4 คณะ ๆ ละ 1  ครั้ง 
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
      - ประธาน 1,250 บาท X 4 คน x 4 ครั้ง =  20,000 บาท 
      - กรรมการ 1,000 บาท X 44 คน x 4 ครั้ง = 176,000 บาท 
      - เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  1,000 บาท X 12 คน x 4 ครั้ง = 48,000 บาท 

151,200 

กิจกรรมที่ 2 : จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ี    
กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาระบบกลไกและนวัตกรรมเชิงระบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามฐานสมรรถนะ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  
กิจกรรมที่ 5 : นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
กิจกรรมที่ 6 : เปิดบ้านพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา เมืองคนดี สุราษฎร์ธานี  
กิจกรรมที่ 7 : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงานผลพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
กิจกรรมที่ 8  จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน  

รวมงบประมาณ (บาท) 300,000 
 หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
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12. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง :  
   1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
   2.ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา อาจไม่นําแนวทางไปสูก่ารปฏิบัติอย่างจรงิจังและต่อเนื่อง 

 การบริหารความเสี่ยง :  
    1.ประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนดําเนินการ 
    2.กําหนดแนวทางให้ตอบโจทย์ความต้องการเชิงพ้ืนที่และมีความแตกต่างไปจากภารงานปกติ 
    3.มีการชี้แจงสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนและทั่วถึง 
             4.ใช้เทคโนโลยีเปน็เครื่องมือในการประสานงานและการติดตามงาน 
13 ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   1. ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์  ตําแหน่งศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 

2. นางธัญญลักษณ์ ศรีสมานุวัตร ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
3. นายสุรชัย ชว่ยเกิด   ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
4. นางสาวลีลารัศม์ จาตุรพล  ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ชํานาญการ  
5. นางสาวจิตรา เผือกสวัสดิ์   ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 
6. นายสุทธิแดน พลวัติจรัสวฒัน์   ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 
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19. โครงการ  Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนา  
          การศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  งบรายจ่ายอื่น 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ            : M1 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็น ปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2)  
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน                    

มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

(1) ชื่อองค์ประกอบ (V) V03 รปูแบบและระบบการเรียนรู้ 
(2) ชื่อปัจจัย (F) : F0302 รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติและทักษะอาชีพ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) 
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์พัฒนาแห่ง

อนาคต (กลยุทธ์ที่ 1) คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ (กลยุทธ์ที่ 3) การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570) 

นโยบายและแผนความม่ันคงที่ - 
นโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลักที่ 2 การปฏริูปกระบวนการเรียนรู ้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) เป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษา (Goals) 

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู ้
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
  ยุทธศาสตร์ : 1. พัฒนาการเรียนรู้ สู่ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2566-2570 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2566-2570) 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ : 2. พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ มีความสามารถในการแข่งขันมี
คุณลักษณะศตวรรษที่ 21 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสําคัญของโครงการ (X)                                           : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                ⬜ โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผลความจําเป็น  
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
ประเด็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การ
เปลี่ยนบทบาทครูการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง
ตําแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับ
การเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ แผนย่อยที่ 
3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 มีแนวทางการ
พัฒนาการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สําหรับศตวรรษที่  21 ตามแนวทางย่อย (2) คือ พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะ
สําหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที ่21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัตมีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม 
 จากรายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจําปี 2564 พบว่า เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในการประเมินสถานการณ์ปี 2564 จึงประเมินจาก
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2563 เทียบกับปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการประเมินสอดคล้องกับการประเมิน 
PISA คือ นักเรียนอายุ 15 ปีโดยค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ในปีการศึกษา 2563 ได้แก่ ภาษาไทย 
44.36 ภาษาอังกฤษ 29.94 คณิตศาสตร์ 26.04 และวิทยาศาสตร์ 32.68 และค่าเฉลี่ยคะแนน              
O-NET ในปีการศึกษา 2562 ได้แก่ ภาษาไทย 42.21 ภาษาอังกฤษ 29.20 คณิตศาสตร์ 25.41 
และวิทยาศาสตร์ 29.20 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนของทุกวิชาในปี 2563 เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาร่วมกับอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 
โดย IMD ในปี 2564 พบว่า ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 56 ขยับลงจากอันดับที่ 55 ในปี 2563 ซึ่งยัง
ห่างจากค่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในปี 2565 (อันดับที่ 45) 
 กระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพประกอบด้วย  3 กระบวนการ คือ 
กระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ
การศึกษา ซึ่งจะต้องมีความร้อยรัดสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี โดยต้องอาศัยความร่วมมือกันของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน การสร้างเครือข่ายในการทํางานในแต่ละพ้ืนที่จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการร่วมคิด ร่วมทําร่วมประเมินผล อย่างต่อเนื่อง มีการ
พัฒนากระบวนการทํางาน และสร้างนวัตกรรมในการทํางานให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพบริบท
และความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ รองรับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
 ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการพัฒนารูปแบบและแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่อเนื่อง และมีการวิจัยผลการดําเนินการรองรับ
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การพัฒนารูปแบบและแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จึงได้จัดทําโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของประเทศ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ
การศึกษารวมทั้งการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา อย่างบูรณาการร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2) เพ่ือพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศอย่างบูรณาการ ด้านนวัตกรรม และการวิจัยทาง
การศึกษาในระดับจังหวัด 
 3) เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. เป้าหมายโครงการ  

 ผลผลิต (Output) 
 1) จังหวัดมีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน หรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้  และการนิเทศการศึกษา รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
 2) จังหวัดมีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทาง
การศึกษาในระดับจังหวัด เพ่ือให้บริการข้อมลูด้านด้านนวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษา 
 3) จังหวัดมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 1) จังหวัดสามารถนํารูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน หรือแนวทางการพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาได้จริงใน
ระดับพ้ืนที่และมีประสิทธิภาพ 
 2) ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาในระดับ
จังหวัด มีความครอบคลุม ชัดเจน เป็นปัจจุบัน สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) จังหวัดสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5.ผลที่คาดว่าจะเกิด 
 เกิดการบูรณาการด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการ และการเรียนรู้ มีเครือข่ายความร่วมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานในจังหวัดและภาค ในการพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่สังคม
คุณภาพในศตวรรษที่ 21 เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ 
และนโยบายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีระบบบริการความรู้ เพ่ือให้บริการข้อมูลด้าน
นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย search engine หรือระบบสืบค้น ที่ยืดหยุ่น
ต่อผู้ใช้ที่แตกต่างกัน นับตั้งแต่ ผู้บริหาร นักวิจัย ผู้ให้บริการความรู้  ผู้เรียนและผู้ใช้ทั่วไป และ
ระบบแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบที่สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจในการพัฒนา
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การศึกษา ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีสมรรถนะเพ่ิมขึ้น รวมถึงเป็น
พลเมืองดีของประเทศและเป็นพลโลกที่ดีของสังคมโลก 
6.ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  1) ร้อยละ 100 จังหวัดจะต้องมีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน หรือแนวทางการ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาได้
จริงในระดับพ้ืนที่ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
  2) ร้อยละ 100 จังหวัดจะต้องมีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัย                    
ทางการศึกษาในระดับจังหวัด มีความครอบคลุม ชัดเจน เป็นปัจจุบัน สามารถนําไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) ทุกจังหวัดมีเครือข่ายความร่วมมือในการบรูณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบท
ของพ้ืนที่ 
 6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด รวมทั้งภาคีเครือข่าย
ที่เก่ียวข้อง ในพ้ืนทีจ่ังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                       : M4 - M5 
 

8. วิธีการดําเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดําเนินงาน 
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที ่1 จัดประชุมกลุม่เป้าหมาย/ช้ีแจง
แนวทางการดําเนินโครงการ ระบบออนไลน ์

  850   

กิจกรรมที ่3 คณะทํางาน ทีมนิเทศ นิเทศ 
ติดตามและแนะนําการดําเนินโครงการเพื่อการ
พัฒนาการศึกษาให้กับผู้เกีย่วข้องในพื้นที่
รับผิดชอบ (รอบที่ 1) จํานวน 23 โรง 
กรรมการ 2 ชุด  

 7,000   

กิจกรรมที ่4 ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบ
พัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ  

  850  

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

  46,000  

กิจกรรมที ่5 คณะทํางาน ทีมนิเทศแต่ละทมี 
นิเทศ ติดตามและแนะนําการดําเนินโครงการ
เพื่อการพัฒนาการศึกษาให้กับผู้เกี่ยวข้องใน
พื้นที่รับผิดชอบ (รอบที่ 2) จํานวน 23 โรง 
กรรมการ 2 ชุด   

  7,000  

กิจกรรมที ่6 กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
คัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best 

   8,700 
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 
Practice) คัดเลือกตัวแทนระดับจงัหวัด 
กิจกรรมที ่7 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู/้
ประกวด Best Practice ระดับภาค 

   8,000 

กิจกรรมที ่8 ซื้อวัสดุ อุปกรณ/์กิจกรรมสรุป/
รายงานผลการดําเนินโครงการ (รายงาน 
ศธภ./สบย.สป) 

   5,000 

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมสรุป/รายงานผลการ
ดําเนินโครงการ(รายงาน ศธ.ภ./สบย.สป) 

   2,600 

รวมงบประมาณ (บาท)  7,850 53,850 24,300 
9. ระยะเวลาดําเนินการ (วัน/เดือน/ปี) เดือนตุลาคม 2565 ถึงกันยายน 2566 
10. สถานที่ดําเนินการ พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
11. งบประมาณ 86,000 พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จําแนกรายละเอียดตัวคูณ) 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมกลุ่มเป้าหมาย/ช้ีแจงแนวทางการดําเนินโครงการ ระบบออนไลน ์
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่น จํานวน 17 คน x 50 บาท x 1 มื้อ = 850 บาท 

850 

กิจกรรมที่ 2 คณะทํางาน ทีมนิเทศ นิเทศ ติดตามและแนะนําการดาํเนินโครงการเพื่อการพัฒนา
การศึกษาให้กับผูเ้กี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ (รอบที่ 1) จํานวน 23 โรงเรียน กรรมการ 2 ชุด      
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 40 คน x 50 บาท x 1 มื้อ =2,000  บาท 
     - ค่าอาหารกลางวัน   จํานวน 40 คน x 120 บาท x 1 มื้อ =  4,800 บาท 
     - ค่าวัสดุ /ถ่ายเอกสาร  200 บาท  

7,000 

กิจกรรมที ่3 ประชุมเชิงปฏิบตัิการออกแบบพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่น จํานวน 17 คน x 50 บาท x 1 มื้อ = 850 บาท 

850 

กิจกรรมที่ 4 โรงเรียนเสนอโครงการในงบสนับสนุน   
     - ค่าพาหนะเหมาจ่าย โรงเรียนละ 2,000 บาท x 23 โรงเรียน 

46,000 

กิจกรรมที ่5 คณะทํางาน ทีมนิเทศแต่ละทมี นิเทศ ติดตามและแนะนําการดําเนินโครงการ              
เพื่อการพัฒนาการศึกษาให้กับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ (รอบที่ 2) จํานวน 23 โรง กรรมการ 2 ชุด   
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 40 คน x 50 บาท x 1 มื้อ =2,000  บาท 
     - ค่าอาหารกลางวัน   จํานวน 40 คน x 120 บาท x 1 มื้อ =  4,800 บาท 
     - ค่าวัสดุ /ถ่ายเอกสาร  200 บาท 

7,000 

กิจกรรมที ่6 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คดัเลือกนวัตกรรมการปฏบิัติที่ดี (Best Practice) 
คัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 50 คน x 50 บาท x 1 มือ้ =2,500  บาท 
      - ค่าอาหารกลางวัน  จํานวน 50 คน x 120 บาท x 1 มื้อ =  6,000 บาท 
      - ค่าวัสดุ /ถ่ายเอกสาร  200  บาท 

8,700 

กิจกรรมที ่7 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู/้ประกวด Best Practice ระดับภาค 
      - ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 240 บาท x จํานวน 3 คน x 2 วัน = 1,440 บาท  
      - ค่าพาหนะ เหมาจ่าย  3 คน x 1,600 บาท = 4,800 บาท 
      - ค่าที่พัก เหมาจ่ายคืนละ 800 บาท x 3 คน = 2,400 บาท 

8,640 

กิจกรรมที ่8 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การดําเนินโครงการ 
 

5,000 
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กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

กิจกรรมที ่9  สรุป/รายงานผลการดําเนินโครงการ (รายงาน ศธภ./สบย.สป) 
   - ค่าวสัด/ุถ่ายเอกสาร  

1,960 

รวมงบประมาณ (บาท) 86,000 
หมายเหต ุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  ความเสี่ยง :  รูปแบบกิจกรรมอาจซ้ําซ้อนกับหน่วยงานต้นสังกัด 
  การบริหารความเสี่ยง : จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการ ฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางเรณู  สุชีวพลานนท์ ตําแหน่งศึกษานิเทศชํานาญการพิเศษ  
                                    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
         สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
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20.  โครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่  
      จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  งบรายจ่ายอ่ืน 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ           : M1 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย   คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 (2) ประเด็น   พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

 (1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ   คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพได้รับการพัฒนาอย่าง 
สมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษ              
ที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 

 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง 
บริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ชื่อองค์ประกอบ (V) : V02 การเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย 
    (2) ชื่อปัจจัย (F) : F0202 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570)   
    หมุดหมายที่ 12 กําลังคนที่มีสมรรถนะสูง 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  
นโยบายรัฐบาล  

(1) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
(2) นโยบายเร่งด่วนที่ 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
(1) เป้าหมายย่อยที่ (Target) 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึง

การพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ 
ภายในปี 2573 เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสําหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสําคัญของโครงการ (X)                                            : M2 – M3 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                ⬜ โครงการใหม่ 
2. หลักการและเหตุผลความจําเป็น 

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐต้อง
ดําเนินการ ให้เด็กทุกคน ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้า
รับการศึกษา เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เป็นคณะกรรมการระดับชาติมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีอํานาจในการจัดทํานโยบาย 
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย และบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือ
องค์กรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องในระดับชาติถึงระดับชุมชน โดยจัดให้มีและพัฒนาฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย                      
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) คือ การมี
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัแห่งชาติ และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ นอกจากนั้น นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา         
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ได้กําหนดให้การส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นนโยบายหลักของนโยบาย
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา ศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย  รวมถึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายการจัดการศึกษาทั้ง 12 และกําหนดให้การศึกษาปฐมวัยเป็น
นโยบายสําคัญด้วย ในข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา              
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผน
บูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ
เป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปเป็นกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะและได้มี ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                    
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย ให้ยึดหลักการ
พัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม (Holistic Development) โดยการพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการ ๔ ด้าน              
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา และเพ่ิมความสําคัญของการพัฒนาด้านตัวตน                      
(Self Development) และการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function: EF) ให้มากขึ้น เพ่ือให้เด็ก
รู้สึกมีคุณค่า มีความเชื่อมั่น ภูมิใจในตนเอง คิดเป็น มีเหตุมีผล และรู้จักกํากับตนเอง อีกทั้ง
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 - 2565 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน จัดสรรงบประมาณ 
กํากับ ติดตาม และประเมินผลความสําเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัย ในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางและเป้าหมายการดําเนินงานสําหรับการบูรณาการการ
ทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
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ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบทิศทางและเป้าหมายการ
ดําเนินงานขับเคลื่อนด้านการพัฒนาและการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนมีความชัดเจน 
เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย สอดคล้องกับแนวนโยบาย กฎหมาย และแผนปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้อง เกิดการบูรณาการในพ้ืนที่อย่างเข้มแข็ง ส่งผลให้เด็กปฐมวัยทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง                
มีคุณภาพ และมีพัฒนาการสมวัย ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพ่ือให้สํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับ เคลื่ อนการดํ า เนินงานให้สอดคล้องตามบริบทของ พ้ืนที่  โดยมีผ ลการดํ า เนินงาน 
ที่สําคัญ ได้แก่ การสร้างความรู้ความเข้าใจผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ                  
และเอกชน การจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัย                  
เชิงบูรณาการระดับจังหวัด และการคัดเลือก รวบรวม และขยายผลผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและ
แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัย รวมทั้ง มีการนิเทศ กํากับ ติดตามความคืบหน้าของการ
ดําเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพ้ืนที่เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มีการ
ประสานงาน สร้างความร่วมมือและบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงหลักที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เช่น สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด 
ท้องถิ่นจังหวัด รวมถึง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (รร.ตชด.) องค์กรภาคเอกชนและมูลนิธิในพ้ืนที่
ด้วย ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริม ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในส่วนของพ้ืนที่
ระดับภาค และจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อกําหนดของ
กฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดทําโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง  

2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการจัด
การศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ  

3. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ อย่างบูรณาการ
ทุกภาคส่วน โดยสอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่ 
4. เป้าหมายโครงการ  
 4.1 ผลผลิต (Output) 

1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 6 ปี) ทุกคน ได้รับการพัฒนาให้มีพัฒนาการรอบด้าน สมวัย ตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

2. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
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 4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
หน่วยงานที่จัดการศึกษาปฐมวัยทุกสังกัดมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติอย่างบูรณาการ โดยสอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่ 
5.ผลที่คาดว่าจะเกิด 

1. เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
และทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง  

2. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจและ
มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

3. เครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ทํางานร่วมกันอย่าง
บูรณาการทุกภาคส่วน โดยแก้ไขปัญหาได้สอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่ 
6. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ  
 1. ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 6 ปี) ได้รับการพัฒนาให้มีพัฒนาการรอบด้านสมวัยตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

2. ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีผลการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

3. หน่วยงานที่จัดการศึกษาปฐมวัย มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ อย่างบูรณาการ โดยสอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่ 
 6.2 เชิงคุณภาพ  
 เด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย มีพัฒนาการทุกด้านอยู่ในระดับดี 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  

1) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในพ้ืนที่จํานวน 19 อําเภอในจังหวัด                
สุราษฎร์ธานี 

2) ผู้ได้รับผลประโยชน์ : เด็กปฐมวัย นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง ประชาชน และ      
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                        : M4 - M5 
8. วิธีการดําเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ  

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมบคุลากร/คณะกรรมการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

 6,000   

กิจกรรมที่ 2 ประชุม/อบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย และประชุม
คณะทํางาน 

  9,000 
 

 

กิจกรรมที่ 3นิเทศ ติดตามและประเมินผล
ขับเคลื่อนพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวัย 

  4,600 10,620 

กิจกรรมที่ 4 ประชุม/นําเสนอผลงาน คัดเลือก
รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 

   13,600 
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 
ระดับจังหวดั/ภาค/ประเทศ 
กิจกรรมที่ 5 ประชุมสรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงาน    

   1,180 

รวมงบประมาณ (บาท)  6,000 13,600 25,400 
 
9. ระยะเวลาดําเนินการ (วัน/เดือน/ปี) ตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 
10. สถานที่ดําเนินการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
11. งบประมาณ  45,000.- บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
กิจกรรมที่ 1ประชุมบุคลากร/คณะกรรมการจดัการศึกษาปฐมวัย 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  (25 คน X 50 บาท X 2 มื้อ =  2,500 บาท) 
    - ค่าอาหารกลางวัน (25คน X120 บาท X 1 มื้อ = 3,000) 
    - ค่าวัสดุ/ถ่ายเอกสาร/เข้าเล่มเอกสาร 500 บาท 

6,000 

กิจกรรมที่ 2 ประชุม/อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย และประชุม
คณะทํางาน (จํานวน 5 หลักสตูร)  
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ( 4 มื้อX 50 บาท x 20 คน  = 4,000 บาท)      
    - อาหารกลางวัน (20คน X 120บาท X 2ครั้ง = 4,800 บาท)    
    - ค่าวัสดุ/ถ่ายเอกสาร 200 บาท 

9,000 
 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามและประเมินผลขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย   
   กิจกรรมย่อยท่ี 3.1 ประชุมวางแผนการนิเทศการประเมินพัฒนาการเด็กและประเมิน
สถานพัฒนาการเด็กปฐมวัยและการนิเทศพัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย 
(คณะทํางาน)  
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (20 คน X 50 บาท X 2 มื้อ = 2,000 บาท )  
    - อาหารกลางวัน (20คน X 120บาท X 1 มื้อ) 2,400 
    - ค่าวัสดุ/ถ่ายเอกสาร 200 บาท 

4,600 

   กิจกรรมย่อยท่ี  3.2 นิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษาปฐมวัย ด้านการประเมิน
พัฒนาการเด็กและประเมินสถานพัฒนาการเด็กปฐมวัยและการนิเทศพัฒนาส่งเสริมการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 
   - ค่าพาหนะ/ชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง ( 6วัน X 1,000 บาท =6,000 บาท) 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง  ( 6 คน X 120 บาท X 6 วัน = 4,320 บาท) 
   - ค่าวัสด/ุถ่ายเอกสาร  300 บาท 

10,620 

กิจกรรมที่ 4 ประชุม/นาํเสนอผลงาน คัดเลือกรูปแบบ/แนวปฏิบตัทิี่เป็นเลิศ  
(Best Practices )เผยแพรผ่ลงานเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย         
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (งานคัดเลอืกรูปแบบ/แนวปฏิบตัิที่เป็นเลิศ และจัดนิทรรศการ             
แสดงผลงาน(Best Practices) ปฐมวัย ในงาน Symposium นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี) 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40คน X 50 บาท X 2 มื้อ = 2,800) 
    - อาหารกลางวัน (40 คน X120 บาท X1 มื้อ = 4,800) 
    - ค่าตอบแทนกรรมการตดัสินผลงาน  (3 คน X 1,000 บาท = 3,000) 
    - ค่าวัสดุ /จา้งทําเกียรติบัตร = 3,000 บาท 

13,600 

กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน    1,180 
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กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
   - ค่าวัสด/ุถ่ายเอกสาร 1,180 บาท 

รวมงบประมาณ (บาท) 45,000 
หมายเหต ุถัว่จ่ายทกุรายการ 

 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ความเสี่ยง : เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเป็นจํานวนมาก อาจทําให้
เกิดอุปสรรคในเรื่องความชัดเจนในการสื่อสารและความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาใน
การปฏิบัติงาน 

   การบริหารความเสี่ยง :  มีการแต่งตั้งคณะทํางานฯ ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจโครงการและ
กิจกรรม และมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง. 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจิตรา  เผือกสวัสดิ์ ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 
  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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21. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์  งบรายจ่ายอ่ืน  
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ           : M1 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 1.ความม่ันคง 
               (1) เป้าหมาย คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธํารงไว้ซึ่งสภาบันหลักของชาติ
สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยให้สูงขึ้น 
               (2) ประเด็น ความม่ันคง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  ความม่ันคง 
               (1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  
               (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยที่ 3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
               (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธํารงไว้ซึ่งสภาบัน
หลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยให้สูงขึ้น 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

         (1) ชื่อองค์ประกอบ V01 การตระหนักรู้ถึงความสําคัญของสถาบันหลักของชาติ 
         (2) ชื่อปัจจัย F0103 ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันหลักของชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 -02570) 
        หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ

พัฒนาแห่งอนาคต 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
               นโยบายและแผนความม่ันคงที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 
นโยบายรัฐบาล 
              (1) นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDG) เป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
              (1) เป้าหมายย่อยที่ 4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสําเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นําไปสู่
ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
              นโยบาย คือ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 
              จุดเน้น คือ 2.การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
แผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ 2566 
               ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศ 
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
               ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
  ยุทธศาสตร์ : 1. พัฒนาการเรียนรู้ สู่ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2566-2570 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2566-2570) 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสําคัญของโครงการ (X)                                            : M2 – M3 
 

1.ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง          โครงการใหม่ 
2. หลักการและเหตุผลความจําเป็น 
               รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ กําหนดรูปแบบการปกครองและประมุขแห่ง
รัฐไว้ว่า “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นการ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์  คือดํารงอยู่ ในฐานะอันเป็นที่ เคารพสักการะ ผู้ ใดจะละเมิดมิได้ ”                        
และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  10 ได้ทรงตอบรับการขึ้นทรงราชย์                        
เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และมี                 
พระราชดํารัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์มีความว่า “ตามท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
รัฐสภา ได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย เชิญข้าพเจ้า ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ว่าเป็นไป
ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณเทียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ กับรัฐธรรมนูญของ
ราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับเพ่ือสนองพระราชปณิธานและเพ่ือเป็นประโยชน์ของ
ประชาชนชาวไทยทั้งปวง” กอปรกับพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือการสร้างคนดี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 10 ทรงมีพระบรมราโชบายเพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถ ในการสร้างคนดี
ให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพ้ืนฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การมี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมี พ้ืนฐานชีวิตที่มั่ นคงมีคุณธรรม (3) การมีงานทํา -                
มีอาชีพ  และ (4) การเป็นพลเมืองดี   
               กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทอํานาจหน้าที่ส่งเสริมและกําหนดหน้าที่ ให้ดูแลการ                
จัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท รวมถึงการกําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา 
สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การติดตาม การตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 
เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีหน้าที่โดยตรงในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาของประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนากําลังคน ประชากรและทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่ง
หมายและหลักการจัดการศึกษาตามที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 โดยได้ระบุไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ มีสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ในสังคมได้อย่างมีความสุข” รวมทั้งการ
ส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการ
ศึกษา ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการแก่สังคม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้
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ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการน้อมนําพระราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จ    
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติและยึดมั่นปฏิบัติเป็นหลักในการพัฒนา
การศึกษา   ของชาติ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม 
               ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ตระหนักและเห็ น
ความสําคัญจึงได้จัดทําโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจําปี 2566 ขึ้น 

3.วัตถุประสงค ์
               3.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
และบ้านเมืองรวมทั้งพระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์ไทย และพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชน
คนไทย 
               3.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และสามารถน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษา              
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ มีโอกาสทําหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพ้ืนฐานชีวิตที่ มั่นคงและมี
คุณธรรม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืนตามบริบทในพ้ืนที่ตนเอง 
               3.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสํานึกรักและ
ภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง 

4.เป้าหมายโครงการ 
        4.1 ผลผลิต 
              4.1.1 ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ และมีเจตคติที่ดีและถูกต้องต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์และบ้านเมือง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
              4.1.2 ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 มีการน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษา             
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
              4.1.3 หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่ระดับจังหวัดและระดับ
ภาค      ร่วมบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อน ขยายผลการจัดกิจกรรมการน้อมนําพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษา   ในการเรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสํานึกรักและภูมิใจใน
ท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง 
         4.2 ผลลัพธ์  
               4.2.1 ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความรู้ความเข้าใจ มีเจคติที่ดี ถูกต้องต่อสถาบันหลักของชาติ
และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
               4.2.2 ผู้ เรียนมีการน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปประยุกต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจําวันส่งผล   ให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืนตามบริบทในพ้ืนที่ตนเอง 
               4.2.3 ผู้เรียนมีจิตสํานึก รักท้องถิ่นและภูมิใจความเป็นนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง 
5. ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 
               5.1 ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิต              
ที่มั่นคงเข้มแข็งมีคุณธรรม มีอาชีพ - มีงานทํา และเป็นพลเมืองที่ดี 



167 

 

               5.2 หน่วยงานและสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ในจังหวัด ได้รับการสนับสนุนให้                
น้อมนําพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  
สู่การจัดการศึกษาพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
               5.3 ผู้ เรียนทุกช่วงวัยมีการน้อมนําพระราโชบายด้านการศึกษาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน และมีจิตใจสํานึกรักชุมชนของตนเอง 
               5.4 ประชาชนในประเทศไทยมีคุณภาพการดําเนินชีวิต อยู่บนพ้ืนฐานของความช่วยเหลือ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีน้ําใจให้กัน เยาวชนปฏิบัติตนเป็นคนดี คนเก่ง 
6. ดัชนีวัดความสําเร็จ 
         6.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
               6 .1 .1  ร้อยละ 100 ของผู้ เข้ าร่ วมโครงการมีความรักและเทิดทูนในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
               6.1.2 ร้อยละ 80 ของผู้ เรียนที่ เข้าร่วมโครงการมีการน้อมนําพระบรมราโชบาย                 
ด้านการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
          6.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
                 ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์และยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการน้อมนําพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษา มีจิตสํานึกรักชุมชนและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง และทําให้สังคมมี
ความปรองดอง สมานฉันท์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
7.กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
                นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                        : M4 - M5 
 

8.วิธีการดําเนินงาน กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลา 
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1  จัดค่ายเยาวชนเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจและมีเจตคติทีด่ีและถูกต้องต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์และบ้านเมือง 

- - 132,300 
 

 

กิจกรรมที่ 2 มหกรรมวิชาการพระบรม   รา
โชบายด้านการศึกษา  และความเป็นพลเมืองดี
ตามรอยพระยุคลบาทด้านการ สูก่ารปฏิบัติใน
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
       กิจกรรมย่อยที่ 1  จัดแสดงผลงาน/
นิทรรศการของสถานศึกษาทุกสังกัด               
ทุกประเภทในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
      กิจกรรมย่อยที่ 2  การคัดเลอืก Good 
Practice ของสถานศึกษาทุกสังกัด               
ทุกประเภทในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

- -  27,700 

กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการดําเนินงานขบัเคลื่อนการน้อม
นําพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 

    

รวมงบประมาณ (บาท)   132,300 27,700 
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9. ระยะเวลาดําเนินการ ระหว่างเดือน ธันวาคม 2565 - กันยายน 2566 
10. สถานที่ดําเนินการ : พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี     
11. งบประมาณ  160,000 บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1  จัดค่ายเยาวชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีและถูกต้องต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์และบ้านเมือง 
      กิจกรรมที่ 1.1 ประชุมคณะกรรมการ/วิทยากร 1 วัน 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จํานวน 30 คน x 50 บาท x 2 มื้อ = 3,000 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 30 คนx 120 บาท x 1 มื้อ = 3,600 บาท                                       
-ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร จาํนวน 10 คน x 500 บาท  = 5,000 บาท 
-ค่าเอกสาร จํานวน 30 ชุดๆ ละ 100 บาท  = 3,000 บาท                            

     กิจกรรมที่ 1.2  จัดค่ายเยาวชน จํานวน 2 วัน    (แบบ ไป - กลับ) 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 140 คนx 50 บาท x 4 มื้อ = 28,000 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน  140 คนx 120 บาท x 2 มื้อ = 33,600 บาท     
-ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร/กรรมการ จํานวน 30 คน x 500 บาท  = 15,000                          
-ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จาํนวน 2 คนx 12 ช่ัวโมงx 600 บาท =  14,400                                  
-วิทยากรฐานกิจกรรม 4 ช่ัวโมง x 600 บาท x 8 คน=  19,200 บาท 
-ค่าเอกสาร จํานวน 150 ชุด x 50 บาท  = 7,500 บาท 

132,300 
 
 
 

 
 
      

กิจกรรมที่ 3 มหกรรมวิชาการพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  และความเป็นพลเมืองดี
ตามรอยพระยุคลบาทด้านการสู่การปฏิบัติในจังหวัดสรุาษฎร์ธานี 
       กิจกรรมที่ 3.1  จัดแสดงผลงาน/นิทรรศการของสถานศึกษาทุกสังกัด ทุกประเภทใน
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
      กิจกรรมที่ 3.2  การคัดเลือก Good Practice ของสถานศึกษาทุกสังกัด ทุกประเภท
ในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จํานวน 100 คน x 50 บาทx 1 มื้อ=5,000 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 100 คนx 120 บาท x 1 มื้อ = 12,000 บาท 
-ค่าพาหนะคณะกรรมการ จาํนวน 5 คน x 1,000 บาท = 5,000 บาท 
-ค่าวัสดุ 5,700 บาท 

27,700 

กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดําเนินงานขับเคลื่อนการน้อมนําพระบรมราโชบายดา้นการศึกษา  
รวมงบประมาณ (บาท) 160,000 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
          ความเสี่ยง 

- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อาจเปลี่ยนแปลง 
- ความร่วมมือของหน่วยงาน 

          การบริหารความเสี่ยง 
           - แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ก่อนวันดําเนินโครงการ 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นายศุภวิชญ์ ทองมงคล ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
   กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 



169 

 

22.  โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตร 
      ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  งบรายจ่ายอื่น 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ            : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน 5. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ( 12 ) การพัฒนาการเรียนรู้ 
(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ(Y2) คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

เพ่ิมข้ึน มี ทักษะที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่21สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว  สื่อสารและทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิติ 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ 
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(3)  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ 
การเรียนรู้และทักษะที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย  
    (1) ชื่อองค์ประกอบ (V) : V01 หลักสูตรการจัดการศึกษา 
    (2) ชื่อปัจจัย (F) : F0101 มาตรฐานหลักสูตรแกนกลางที่มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียนทุกช่วงวัย และตอบโจทย์กับการพัฒนาประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570)   

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)  

นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี - 
นโยบายรัฐบาล  

นโยบายหลักที่ 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) เป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษา (Goals) 
เป้าหมายย่อยที่ (Target) 4.4 เพ่ิมจํานวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจําเป็น 

รวมถึงทักษะทางด้านเทคนิคและอาชีพสําหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็น
ผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 



170 

 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
   ยุทธศาสตร์ : 1. พัฒนาการเรียนรู้ สู่ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2566-2570 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2566-2570) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่จําเป็นในโลก
ในศตวรรษท่ี 21 และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสําคัญของโครงการ (X)                                           : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผลความจําเป็น 

การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ทั้งในด้านความรู้ ความคิด                 
การปฏิบัติคุณธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนให้เป็นคนดี 
มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมี
ความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 -2580) ได้กําหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม                       
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม  มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง                       
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค      
ทางสังคม 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
และ  6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ปร ะการ ได้แก่                      
1) ต่อยอดอดีต 2) ปรับปัจจุบัน และ 3) สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” และยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือพัฒนาคน                   
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย                      
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ              
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มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต                     
สู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กําหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอน การใช้สถานการณ์จริ งจากสถานประกอบการและชุมชน  
“ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะ
การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มีสมรรถนะท่ีเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถนําความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้จริง สามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและ
ความสนใจ ซึ่งจะต้องปรับหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวะ และการพัฒนาครู เพ่ือทําให้การเรียน
การสอนในสายอาชีพมีความน่าสนใจมากข้ึน  

รายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจําปี 2564 พบว่า ในปี 2563 - 
2564 World Economic Forum (WEF) ยังไม่มีการรายงานผลการจัดความสามารถทางการแข่งขัน 
ดังนั้น หากพิจารณาจากรายงานฯ ล่าสุด ในปี 2562 พบว่า อันดับความสามารถในการแข่งขัน                
การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของไทยเพ่ิมขึ้นเป็นอันดับที่ 73 จาก 141 ประเทศทั่วโลก 
จากอันดับที่ 66 จาก 140 ประเทศทั่วโลก ในปี 2561 โดยมีคะแนนลดลงเป็น 62.30 คะแนนจาก
ในปี 2561 ที่อยู่ที่ 63 คะแนน ทั้งนี้ สาเหตุสําคัญมากจากทักษะของบัณฑิตที่ลดลง และการสอนให้
คิดเชิงวิเคราะห์ที่ยังมีคะแนนค่อนข้างต่ํา อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาโดยการเทียบเคียงจากการจัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันของ IMD ในปี 2564 พบว่า ประเทศไทยมีอันดับด้านการศึกษา
อยู่ในอันดับ 56 ซึ่งลดลง 1 อันดับจากปี 2563 โดยตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับทักษะของวัยเรียน/วัยรุ่นที่มี
อันดับลดลง ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของการอุดมศึกษาและการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาท่ีตอบสนองต่อความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับดีขึ้น รวมถึงเมื่อพิจารณาดัชนีศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคล
ของโลกปี 2563 (GTCI) พบว่า ในภาพรวมไทยมีคะแนนเพียง 41.30 จาก 100 คะแนน โดยอยู่ใน
อันดับที่ 67 ซึ่งยังต่ํากว่าประเทศอ่ืน ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะสิงคโปร์ที่มี 
78.48 คะแนน และมาเลเซียที่มี 60.40 คะแนน มิติด้านทักษะที่ยังเป็นจุดอ่อน ได้แก่ ทักษะสาย
วิชาชีพ (Vocational & Technical Skills) และความรู้ความสามารถในระดับสากล (Global Knowledge Skills)  

กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการประกาศเน้นของ
นโยบายและจุดเน้น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือขีดความสามารถทางการแข่งขั้น ตามเน้น
ของนโยบายในข้อที่ 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
โดยต้องการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular 
System) มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการ
อาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง                 
(Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการ
จัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทํา รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
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ถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill และ New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษา 
ในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบหลากหลายให้ครอบคลุมผู้ เรียน                      
ทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งในปัจจุบัน มีผู้เรียนในสายอาชีพเพียงร้อยละ 30 - 34  ในขณะที่ต้องการผู้เรียนอาชีวะในสัดส่วนผู้เรียน
สายอาชีพจะต้องอยู่ที่ 60 ขึ้นไป และสายสามัญ 40 

จากรายงานสรุปผลสัดส่วนของผู้ เรียนสายสามัญต่อสายอาชีว ศึกษาในจังหวัด                              
สุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2565 จํานวนผู้เรียนสายสามัญ  26,843 คน  จํานวนผู้เรียนสาย
อาชีวศึกษา 8,936   คน  คิดเป็น  75:25 เท่านั้น สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้
จัดทําโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทํารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐานให้มีความเชื่อมโยงกับหลักสูตรในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทํา เพ่ือให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาในแต่ละระดับ
สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจ  
รวมการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพที่เพ่ิมข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรี ยนรู้ในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่อย่างบูรณาการ  

2. เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ร่วมมือกันในการบูรณาการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาอย่างยังยืน อันจะนําไปสู่การส่งเสริมการมีอาชีพและการมีงานทํา 

3. เพ่ือส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตรการศึกษา                     
ขั้นพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของความต้องการของตลาดแรงงาน 
4. เป้าหมายโครงการ  

 ผลผลิต (Output) 
จังหวัดมีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาแบบ

บูรณาการ อย่างน้อยจังหวัดละ 3 หลักสูตร 
 ผลลัพธ์ (Outcome) 

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา มีทางเลือกในการเข้าสู่
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและบริบทในพ้ืนที่ 
5. ผลที่คาดว่าจะเกิด 

1. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษามีหลักสูตรทางเลือกในการ
เข้าสู่การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและบริบทในพ้ืนที่   

2.หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่มีหลักสูตรการศึกษาที่มีความต่อเนื่อง มีคู่มือและกรอบแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

3. ผู้สําเร็จการศึกษามีอาชีพและมีงานทํา ตามความรู้ ความสามารถ และความถนัดของตนเอง 
4. มีแนวทางในการผลิตกําลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
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6.ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อย 3 หลักสูตร 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  

วิทยาลัยอาชีวศึกษา จํานวน  4 แห่ง 
 โรงเรียนสังกัด สพฐ.จํานวน   15 โรงเรียน 
 โรงเรียนสังกัด สพม. จํานวน  5 โรงเรียน 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                       : M4 - M5 
 

8. วิธีการดําเนินงาน กิจกรรมและงบประมาณ ระยะเวลาการดําเนินงาน 
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 

 กิจกรรมที1่ ประชุมคณะทํางานวางแผนการ
ขับเคลื่อน 

5,500    

 กิจกรรมที ่2  นิเทศ กํากับ ติดตาม และ 
ประเมินผล 

 2,700 6,750  

กิจกรรมที่ 3 จัดทําหลักสตูรหลักสูตร /MOU 
ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา 

 22,600   

กิจกรรมที ่4 การเผยแพรผ่ลงานประกวดระดับ
จังหวัด Open house 

   46,300 

กิจกรรมที่ 5 สรปุรายงานผลการดาํเนินโครงการ    1,150 
รวมงบประมาณ (บาท) 5,500 25,300 6,750 47,450 

 

9. ระยะเวลาดําเนินการ (วัน/เดือน/ปี) 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
10. สถานที่ดําเนินการ  สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
11. งบประมาณ  85,000  พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (จําแนกรายละเอียดตัวคูณ) 
 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทํางานวางแผนการขับเคลื่อน 5,500 

- ค่าอาหารกลางวัน จํานวน  30  คน จํานวน 1 มือ มื้อละ  120 บาท เป็นเงิน 
- อาหารว่างและเครื่องดืม่ จํานวน 30 คน จํานวน 1 มื้อ มื้อละ 50บาท เป็นเงิน 
- วัสด ุ

3,600 
1,500 

500 
กิจกรรมที ่2 : นิเทศ กํากับ ติดตาม และ ประเมินผล 9,450 
ระยะที่ 1 การบริหารหลักสูตรของ สถานศึกษา (กลุ่มเป้าหมายใหม ่จํานวน 10 โรง) 

- ค่าชดเชยน้ํามัน  จํานวน  2 วัน วันละ 750 บาท               เป็นเงิน 
- ค่าเบี้ยงเลีย้ง จํานวน  5  คนคนละ 120บาท  จํานวน 2วัน   เป็นเงิน 

 
1,500 
1,200 

ระยะที่ 2 นิเทศ กํากับ ติดตาม และ ประเมินผล 
การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการประจําปีงบประมาณ 2566 (30โรง) 

- ค่าชดเชยน้ํามัน  จํานวน  5 วัน วันละ 750 บาท               เป็นเงิน 
- ค่าเบี้ยงเลีย้ง จํานวน  5  คนคนละ 120บาท  จํานวน 5วัน   เป็นเงิน 

 
 

 
 

3,750 
3,000 
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กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
กิจกรรมที่ 3 จัดทําหลักสูตร /MOU 22,600 

MOU ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา 
- ค่าอาหารกลางวัน จํานวน  30  คน จํานวน 1 มือ มื้อละ  120 บาท เป็นเงิน 
- อาหารว่างและเครื่องดืม่ จํานวน 30 คน จํานวน 1 มื้อ มื้อละ 50บาท เป็นเงิน 
- วัสด ุ

 
3,600 
1,500 

500 
        MOU ระหว่าง สถานศึกษา/อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา 

- ค่าอาหารกลางวัน จํานวน  50  คน จํานวน 1 มือ มื้อละ  120 บาท เป็นเงิน 
- อาหารว่างและเครื่องดืม่ จํานวน 50 คน จํานวน 1 มื้อ มื้อละ 50บาท เป็นเงิน 

 
6,000 
2,500 

MOU ระหว่าง สถานศึกษา/อาชีวศึกษา/สถานประกอบการ 
- ค่าอาหารกลางวัน จํานวน  50  คน จํานวน 1 มือ มื้อละ  120 บาท เป็นเงิน 
- อาหารว่างและเครื่องดืม่ จํานวน 50 คน จํานวน 1 มื้อ มื้อละ 50บาท เป็นเงิน 

 
6,000 
2,500 

กิจกรรมที ่4 การเผยแพรผ่ลงาน /ประกวด Best  Practice) 31,300 
   ประกวด Best  Practice) 

- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  จํานวน 50 คน  
- ค่าวัสดุ (ค่าโล่รางวลั จํานวน 3 โล่ๆ ละ 1,500 บาท ) เป็นเงิน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 5  คน คนละ  600 บาท  เป็นเงิน 

15,000 
7,500 
4,500 
3,000 

  Open house  
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  จํานวน 100 คน  
- ค่าวัสดุ  
- ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 3  คน คนละ  600 บาท  เป็นเงิน 

31,300 
25,000 

                   3,300 
3,000 

กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการดําเนนิการ 1,150 
- เข้าเลม่ จํานวน  5 เล่ม  เลม่ละ  230 บาท เป็นเงิน 1,150 

รวมงบประมาณ (บาท) 85,000 
หมายเหต ุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ความเสี่ยง 
  - ผู้เข้าร่วมมาจากหลากหลายสถานศึกษา  
  -  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นตามที่กําหนด 
 การบริหารความเสี่ยง  

 - แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานที่ประกอบด้วยบุคลากรที่เก่ียวข้องจากทุกหน่วยการศึกษา  
    - ประสานทางโทรศัพท์ไม่เป็นทางการ 
 - ประสานโดยตรง 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางศุภัสตุ์ตรี คําศรีสุข ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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23.  โครงการ ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
      ยาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566 
แผนงาน บูรณาการการป้องกัน ปราบปรามและบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด งบรายจ่ายอ่ืน  
……………………………………………………………………………………………………………………………………  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ            : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ(Z) ด้านความมั่นคง  
(1) เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคง ในทุกมิติและทุกระดับ  
(2) ประเด็น การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มผีลกระทบต่อความมั่นคง  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (1) ความมั่นคง  
(1) เป้าหมายระดบัประเดน็แผนแมบ่ทฯ (Y2) ประเทศชาติมีความ มั่นคงในทุกมิต ิและทุกระดับเพิ่มข้ึน  
(2) แผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มผีลกระทบต่อความมัน่คง  
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ปัญหาความมัน่คงที่มีอยู่ในปจัจุบันได้รับการแก้ไขดีขึ้น  

จนไม่สง่ผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ  
ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่าฯ (Value Chains) ของเป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย  

(1) ชื่อองค์ประกอบ (V) : V01 กลไกการบริหารจัดการ  
(2) ชื่อปัจจัย (F) : F0105 การเฝ้าระวังและการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่13 ( พ.ศ. 2566 – 2570)  
(1) หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพฒันาแห่งอนาคต  

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (2566-2570)  
นโยบายและแผนความมั่นคงที่ 8 การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  

นโยบายรัฐบาล  
นโยบายหลักที ่2. การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) เป้าหมายที ่4 ด้านการศึกษา (Goals)  
เป้าหมายย่อยที ่(Target)  -  
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย  
แผนการศึกษาแห่งชาติ  

ยุทธศาสตร์ที ่1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสงัคมและประเทศ  
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
  ยุทธศาสตร์ : 6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2566-2570 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2566-2570) 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
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ส่วนที ่ 2  สรุปเนื้อหาสําคัญของโครงการ (X)                                            : M2 – M3 
 

1. ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดําเนินการภายใต้นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวทางให้หน่วยงานบูรณาการในการขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ตลอดจนกํากับติดตาม ประเมินผล เพ่ือการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ทั้งระบบอย่างเป็นรูปปธรรม ซึ่งได้กําหนดกรอบแนวคิดหลักที่สําคัญ 5 ด้าน คือ แนวคิดการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดแนวทางใหม่ แนวคิดดัชนีนโยบายยาเสพติดโลก แนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs) แนวคิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
ป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด (พ.ศ. 2566-2570) มีเป้าหมายคือ ปัญหายาเสพติด
ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ  ซึ่งตามแผนปฏิบัติการภายใต้
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้กําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย 6 มาตรการ 41 
แนวทาง 63 โครงการสําคัญ  ดังนี้ (1) มาตรการป้องกันยาเสพติด (2) มาตรการปราบปรามยาเสพ
ติด (3) มาตรการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด (4) มาตรการบําบัดรักษายาเสพติด (5) มาตรการความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ (6) มาตรการบริหารจัดการ  โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับ
มอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนมาตรการการป้องกันยาเสพติด แนวทางเสริมสร้าง
ความรู้เท่ากันและป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ซึ่งมีเป้าหมายประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย
รู้เท่าทันยาเสพติดและมีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด  
 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความสําคัญในการขับเคลื่อนมาตรการ 
แนวทาง แผนงาน และโครงการดังกล่าวข้างต้น และให้เกิดการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงาน
ในพ้ืนที่จังหวัด โดยมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดทําหน้าที่ในการอํานวยการ บริหารจัดการ 
ประสานงาน และกํากับติดตามให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายที่ต้องการ ลดการเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน  จึงได้จัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการป้องกัน 
ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด กิจกรรม
การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทําโครงการการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพ่ือการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานใน
พ้ืนที่จังหวัด ดําเนินงานตามภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้เกิด
ความเข้มแข็งและอย่างยั่งยืนตลอดไป  
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3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัด อํานวยการ 
ประสานงาน การบริหารจัดการในการดําเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
  2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
  3. เพ่ือกํากับ ติดตาม วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะเชิงพ้ืนที่/เชิงนโยบาย ผลเชิง outcome หรือ best practices ในภาพรวมของ
สถานศึกษา  ในจังหวัด 
  4. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการ การรายงานผลการดําเนินงานผ่านระบบ
สารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 
(CATAS) ระบบกําลังพล และระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 

4. เป้าหมายของโครงการ 
 4.1 ผลผลิต 
  4.1.1 การบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานทาง
การศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
  4..1.2 สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด  
  4.1.3 มีข้อมูลสารสนเทศด้านยาเสพติด เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 
 4.2 ผลลัพธ์ 
  4.2.1 เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกช่วงวัย มีภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
  4.2.2 เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความรู้ มีทักษะด้านต่าง ๆ มี
ทัศนคต ิและแนวทางในการดําเนินชีวิต โดยปลอดภัยจากยาเสพติด 
 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  การบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 ร้อยละ 80 ของผู้ปฏิบัติงานต้านยาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษาและ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทํางานบูรณาการร่วมกัน 

 6.1.2 สถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัดมีการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 6.1.3 ทุกหน่วยงานมีการรายงานผลการดําเนินงานผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวดั   
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6.2 เชิงปริมาณ 
  6.2.1 มีการบูรณาการความร่วมมือในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 
  6.2.2 สถานศึกษามีรายงานผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน
สถานศึกษา 
  6.2.3 ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัดมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ 

7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
 7.1 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 7.2 ผู้เรียนของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                         : M4 - M5 
 

8. กิจกรรมและงบประมาณ 
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์
อํานวยการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

1,100 1,100 1,100 1,100 

กิจกรรมที่ 2 อบรมคณะกรรมการประเมินและ
วิทยากรสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพตดิและ
อบายมุข ให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด 

- 6,320 - - 

กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข ด้านเอกสาร/เชิง
ประจักษ ์

- - 9,280 - 

กิจกรรมที่ 4 การรายงานผลการดาํเนินงานผ่าน
ระบบสารสนเทศยาเสพตดิจังหวัด 

- - - - 

กิจกรรมที่ 5 กํากับ ติดตาม วิเคราะห์ ประเมิน
สถานศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่/เชิงนโยบาย  

- - - - 

รวมงบประมาณ (บาท) 1,100 7,420 10,380 1,100 
 

9. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 

10. สถานที่ดําเนินการ  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
     สถานศึกษาท่ีขอรับการประเมินเอกสารผลงาน/เชิงประจักษ์ 
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11. งบประมาณ 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) 
กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิใน
สถานศึกษา 
   - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 22 คน x 50 บาท x 4 มื้อ 

4,400.- 

กิจกรรมที่ 2 อบรมคณะกรรมการประเมินและวิทยากรสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด 
   - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม     35 คน x 50 x 1 มื้อ =  1,750 บาท 
   - ค่าอาหารกลางวนั 35 คน x 120 บาท x 1 มื้อ =  4,200 บาท 
   - เอกสารอบรม  = 370 บาท 

6,320.- 

กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ด้านเอกสาร/ 
เชิงประจักษ ์
   - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  8 คน x 50 บาท x 4 มื้อ = 1,600   
   - ค่าอาหารกลางวัน  8 คน x 120 บาท x 2 มื้อ =  3,840.- 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง (เชิงประจักษ์)  8 คน x 240 บาท x 2 วัน  3,840.- 
 

9,280.- 

กิจกรรมที่ 4 การรายงานผลการดาํเนินงานผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด - 
กิจกรรมที่ 5 กํากับ ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินสถานศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรค เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะเชิงพ้ืนที่/เชิงนโยบาย  

- 

รวมงบประมาณ (บาท) 20,000 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  ความเสี่ยง 
    1. ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการฯ อาจจะเป็นผู้แทนหน่วยงานที่
ไม่ได้รับผิดชอบงานโดยตรง 
    2. จํานวนสถานศึกษาท่ีส่งเอกสารผลงานเพ่ือขอรับการประเมินรางวัลสถานศึกษา
สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
  การบริหารความเสี่ยง 
  1. เพ่ิมช่องทางการประสานงาน และจัดทํารายงานการประชุมแจ้งผลการประชุม
ให้หน่วยงานทราบหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น 
  2. ประชาสัมพันธ์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข                         
ให้สถานศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการ 

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ  : นางปาริชาติ รัตนรักษ์ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
   กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
   สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ส่วนที่ 555   
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

           ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธ์าน ี 
(ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
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  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีมีแนวทำงในกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติรำชกำร

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (ฉบับตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร) ไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 

5.1  การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ไปสู่การปฏิบัติ จ ำเป็นต้องอำศัยปัจจัย

สนับสนุนและแนวทำงกำรด ำเนินกำรที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำประสงค์ อย่ำงเป็นระบบ

และต่อเนื่อง ดังนี้ 

 5.1.1  ผู้บริหำรและบุคลำกรของหน่วยงำน ต้องตระหนักและให้ควำมส ำคัญในกำรใช้
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
(ฉบับตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร) 

  5.1.2  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและทุกภำคส่วนในจังหวัด
ด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำย เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีไปสู่กำรปฏิบัติ 
อย่ำงเป็นรูปธรรม 

  5.1.3  มีกำรถ่ำยทอดแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (ฉบับตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) ไปยังหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและ
ทุกภำคส่วนในจังหวัดในโอกำสต่ำง ๆ เช่น กำรประชุม กำรสัมมนำ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 
เพ่ือเป็นเครื่องมือน ำไปสู่กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 

  5.1.4  ประสำนควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนส่วนกลำง จังหวัด และทุกภำคส่วน เพ่ือรับกำรสนับสนุน
ทรัพยำกรในกำรขับเคลื่อนแผนงำน/โครงกำรในกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (ฉบับตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) 
5.2  การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ก ำหนดให้กลุ่ม/หน่วยในสังกัด 
ด ำเนินกำรใน 2 ลักษณะ คือ 

 

ส่วนท่ี 5  
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 

(ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
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 5.2.1  การติดตามและรายงาน เป็นกำรติดตำมและรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำ/ผลกำรด ำเนินงำน/
ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งำน/โครงกำร ภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (ฉบับตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) ก ำหนดให้มี  
กำรรำยงำน 3 รูปแบบ ได้แก่ 

    (1)  กำรรำยงำนตำมเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี โดยใช้แบบรำยงำน สงป.301, 
302 เป็นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดและกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมเอกสำร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

   (2)  กำรรำยงำนตำมแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำรประจ ำปี (รำยไตรมำส) เป็นกำรรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำ/ผลกำรด ำเนินงำน/ผลสัมฤทธิ์
ของแผน/งำน/โครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ ภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (ฉบับตำมงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรร) พร้อมทั้งปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน เป็นรำยไตรมำส  

  ทั้งนี้  กำรรำยงำนในข้อ (1) และข้อ (2) ก ำหนดให้รำยงำนเป็นรำยไตรมำส รวม 4 ไตรมำส/ปี 
และให้มีกำรรำยงำนตำมก ำหนดระยะเวลำ ดังนี้ 
   ไตรมำสที่ 1  ผลกำรด ำเนินงำนเดือนตุลำคม - ธันวำคม ของปีงบประมำณ 
       รำยงำนภำยในวันที่ 15 มกรำคม ของปีงบประมำณ 
   ไตรมำสที่ 2  ผลกำรด ำเนินงำนเดือนมกรำคม - มีนำคม ของปีงบประมำณ 
       รำยงำนภำยในวันที่ 15 เมษำยน ของปีงบประมำณ 
   ไตรมำสที่ 3  ผลกำรด ำเนินงำนเดือนเมษำยน - มิถุนำยน ของปีงบประมำณ 
       รำยงำนภำยในวันที่ 15 กรกฎำคม ของปีงบประมำณ 
   ไตรมำสที่ 4   ผลกำรด ำเนินงำนเดือนกรกฎำคม - กันยำยน ของปีงบประมำณ 
       รำยงำนภำยในวันที่ 15 ตุลำคม ของปีงบประมำณ  

  (3)  กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (ฉบับตำมงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรร) เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติรำชกำรฯ โดยด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
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 5.2.2  การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เป็นกำรประเมินผลลัพธ์/
ผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุดกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (ฉบับตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร) โดยเปรียบเทียบ 
ผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริงกับเป้ำหมำยของโครงกำรที่ก ำหนดในแผนปฏิบัติรำชกำรฯ โดยมีขั้นตอน 
กำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 (1)  ศึกษำและวิเครำะห์เป้ำหมำยของโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (ฉบับตำมงบประมำณ 

ที่ได้รับจัดสรร) เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรประเมินผล 

  (2)  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

  (2.1) เก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบประเมินที่จัดท ำขึ้น เพ่ือเก็บข้อมูลจำกหน่วยงำน  

เมื่อสิ้นสุดกำรด ำเนินงำนในแต่ละปีงบประมำณ 

   (2.2)  รวบรวมข้อมูลจำกกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมไตรมำสของหน่วยงำน 

  (3)  กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินควำมส ำเร็จของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2566 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (ฉบับตำมงบประมำณท่ีได้รับ

จัดสรร) โดยด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินควำมส ำเร็จของแผนปฏิบัติรำชกำรฯ  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวก   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี. (2564). แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร). สุรำษฎร์ธำนี: ม.ป.พ. 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (2565). แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
  ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร).   
  กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (2565). แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
          ของกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 
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