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 แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) นี้  
เป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 – 2565  ฉบับเดิมโดยจัดทำขึ้นภายใต้
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  3 เมษายน  2560   กำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด  และสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา  โดยมีอำนาจใน
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ  ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  13  มิถุนายน  
2560  ได้เห็นชอบการกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2560 ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้สอดรับกับแนวทางการบริหารงานโดยประชารัฐ  
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาอันจะส่งผลในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยในการจัดทำได้ยึดกรอบ
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการตลอดจนสภาพปัญหาจากการจัดและพัฒนาการศึกษาของจังหวัดพัทลุง ในระยะ 
ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่ายังมีปัญหาที่จำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาทั้งด้านการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา  
แก่ประชาชน ด้านคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด้านขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของจังหวัดที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ตลอดจนการบูรณาการแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค 
(ภาคใต้) พ.ศ. 2562 – 2564  

  จากกรอบทิศทาง นโยบายและสภาพดังกล่าวข้างต้น  นำมาสู่การกำหนดเป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์ 7 ประเด็น ที่ครอบคลุมทั้งการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด
และประเทศ  การพัฒนาคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมทางการศึกษา  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  และการพัฒนาการศึกษารองรับยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคใต้  อีกทั้งได้กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุงไว้อย่างชัดเจน  

 ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดพัทลุง พ .ศ. 2562– 2565 (ฉบับทบทวน  
พ.ศ.2564) นี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมให้ข้อมูลข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงาน องค์กร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในและนอกหน่วยงาน
การศึกษา จนทำให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 – 2565  
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) แล้วเสร็จ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  
ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2564  เมื่อวันที่  11  มิถุนายน   2564  และเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 1 

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
(Executive Summary) 

 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานที่
จัดตั้งขึ้น ตามข้อ 4 แห่งคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การบริหารการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานราชการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด  
ในการกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาและการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ 
และทุกประเภท และวางแผนการจัดการศึกษาในจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง จึงได้จัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562 – 2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของจังหวัดพัทลุง ในอนาคตร่วมกันที่ชัดเจนในระยะ 4 ปี  แนวคิดหลักของแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดพัทลุง คือเป็นแผนที่มุ่งเน้นความเชื่อมโยงจากนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ ลงมาที่ผลลัพธ์ของ
จังหวัด  เป็นแผนที่ให้ความสำคัญต่อศักยภาพ โอกาส สภาพปัญหาและตอบความต้องการในการจัด
การศึกษาของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง รวมทั้งตอบสนองความต้องการด้านกำลังคน และการมีงาน
ทำเป็นแผนที่มองการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแบบองค์รวมที่มีความครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงและเป็นแผนบูรณาการการศึกษาทุกระดั บ 
ทุกประเภทในจังหวัดที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  
 

 กระบวนการวางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 – 2565  ครอบคลุมการพิจารณา
และวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพการณ์ที่ เป็น 
ปัจจัยนำเข้า เชิงนโยบาย วิเคราะห์จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดพัทลุง วิเคราะห์
สภาพปัญหา ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสถานการณ์ของภารกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และ  
ควรจะเป็นในอนาคต จนได้ความต้องการทางยุทธศาสตร์ (Strategic Need : SN) จากนั้นนำความต้องการ
ทางยุทธศาสตร์มาวิเคราะห์ความสำคัญต่อภารกิจ ความเร่งด่วนต่อปัญหา ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ และความเชื่อมโยงกับนโยบายของการพัฒนาการศึกษา จนทำให้ได้จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning : SP) วิเคราะห์สถานภาพการจัดการศึกษาของจังหวัดพัทลุง  
โดยนำเครื่องมือทางการบริหาร SWOT Analysis มาใช้วิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง(Strength)  
จุดอ่อน(Weakness) และวิเคราะห์ปัจจัยเสริมจากภายนอกที่เป็นโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค 
(Threat) และกำหนดทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพ (TOWS Matrix) กำหนดทิศทางเชิงรุก เชิงป้องกัน  
เชิงแก้ไข และเชิงรับ จากการวิเคราะห์ดังกล่าว นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์หลัก ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  กลยุทธ์ และมาตรการ/แนวทาง
ปฏิบัติของกลยุทธ์  
 

  แผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 – 2565 ประกอบด้วย ทิศทางการพัฒนา
การศึกษา ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์หลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ระบบวัดผล 
ทางยุทธศาสตร์ ได้แก่ ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย ระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์ ได้แก่ กลยุทธ์ มาตรการ/ 
แนวทางการปฏิบัติของกลยุทธ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 



“พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิน่ ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” 
 

 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 2 

 

 
 

“พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิ่น 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 
 พันธกิจเป็นกรอบ และแนวทางในการดำเนินงานตามหน้าที่ และตามวิสัยทัศน์ที่ไดกำหนดไว  
ซึ่งประกอบดวยพันธกิจ ดังนี้ 

1. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. พัฒนาคุณภาพคนพัทลุงให้มีความรู้ มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีงาม มีจิตสำนึกในคุณค่า

ความเป็นพัทลุง มีวินัย จิตสาธารณะ และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของพัทลุง ด้วยการเพ่ิมผลิตภาพของกำลังแรงงาน 

(productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ

ชุมชนและสังคม 
6. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา การอาชีพและการเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายผลผลิต 
7. จัดการศกึษารองรับการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคใต้  

 
เป้าประสงค์หลัก เป็นผลลัพธ์ ของการดำเนินงานตามพันธกิจ และขยายวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

เป็นผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งหวังจะให้เกิดการบรรลุผลในอนาคต ประกอบด้วยเป้าประสงค์หลัก ดังนี้ 
1. คนพัทลุงยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข สามารถดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
2. คนพัทลุงมีสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ สอดคล้องตามความต้องการของ 

ตลาดงาน มีงานทำ  รายได้เพ่ิมขึ้น สามารถบริหารจัดการทางการเงินที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจและสังคม และแข่งขันในระดับสากลได ้

3. คนพัทลุงทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเที ยมและ
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

4. คนพัทลุงมีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีงาม รักการกีฬา มีจิตสำนึก
ในคุณค่าของความเป็นคนพัทลุง มีวินัย มีจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อมและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

5. คนพัทลุงมีความรู้ ความสามารถ และทักษะการเรียนรู้สำคัญในศตวรรษท่ี 21 
6. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพได้

มาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
7. คนพัทลุงได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการรองรับเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและ

การเกษตรชั้นนำของโลก 

พันธกิจ (Mission) 
 

เป้าประสงคห์ลัก (Corporate  Goal) 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
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 ประเด็นยุทธศาสตรเปนประเด็นสําคัญหรือวาระการพัฒนาตามพันธกิจ ที่จะอาศัยการขับเคลื่อน 
ดวยวิธีการทางยุทธศาสตร  ใหมีการพัฒนาที่บังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่แตกตางโดดเดนและกาวกระโดด
ประกอบด้วย 7 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและความม่ันคงของชาติ 

เป้าประสงค์ที่  1  คนพัทลุงทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบ  
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและ

ธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขเพ่ิมขึ้น 

2. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพ่ิมข้ึน 
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ิมขึ้น 
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมที่สร้างภูมิคุ้มกันหรือป้องปราม 

การทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มขึ้น 
5. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม 

พหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น  
6. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตร หรือจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทย  

ในทุกระดับชั้น 
กลยุทธ์ 

เสริมสร้างคนพัทลุงให้รัก ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เป้าประสงค์ที่ 2 คนพัทลุงทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวคิดทางการจัดการความขัดแย้ง
โดยแนวทางสันติวิธี เพิ่มข้ึน 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพ่ิมขึ้น 

3. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งใน
การป้องกัน และแก้ไขภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพติดเพ่ิมขึ้น 
5. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีคดีทะเลาะวิวาทลดลง 

กลยุทธ์ 
เสริมสร้างคนพัทลุงทุกช่วงวัยให้มีความรู้ ทักษะ การดูแลและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ 

 

กรอบการพัฒนาตามยุทธศาสตร ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขันของจังหวัดและประเทศ 

เป้าประสงค์ที่  1  กำลังคนมีสมรรถนะด้านความรู้ มีทักษะที่สำคัญจำเป็น และคุณลักษณะสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงาน รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของจังหวัดพัทลุ งและ
ระดับประเทศและแข่งขันในระดับสากลได้ 

ตัวช้ีวัด 
1. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดพัทลุงสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา อาชีวศึกษา 65 

ต่อ สามัญ 35 
2. สัดส่วนผู้ เรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในจังหวัดพัทลุงสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้ เรียน

สังคมศาสตร์ 
3. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องของตลาดแรงงานในจังหวัดพัทลุงและ

ระดับประเทศเพ่ิมข้ึน 
4. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำ สามารถสร้างงาน มีอาชีพอิสระ เป็นผู้ประกอบการ หรือ

เจ้าของกิจการ 
5. ระดับความสามารถของผู้ เรียนทุกระดับมีการใช้ภาษา เช่น  ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน หรือ 

ภาษาอ่ืนๆ ในจังหวัดพัทลุงมีผู้ใช้ภาษาได้เพ่ิมข้ึน 
6. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาท่ีจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาจังหวัดพัทลุง เช่น 

อุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  คหกรรม หรือสาขาวิชาชีพตรงตามเป้าหมายตามความต้องการ
ในจังหวัดพัทลุงและประเทศ 

7. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดพัทลุงมีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถาน
ประกอบการและมีการจ้างงานในตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน 

8. ร้อยละของสถานศึกษามีส่วนร่วมฝึกประสบการณ์ การสร้างขีดความสามารถ ในสถาน
ประกอบการ 
กลยุทธ์ 
 สถาบันอาชีวศึกษาผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะและทักษะที่สำคัญจำเป็น  มีคุณลักษณะ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน  รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของจังหวัดพัทลุงและ
ระดับประเทศและแข่งขันในระดับสากลได้ 

เป้าประสงค์ที่  2  สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ผลิตนักศึกษา บัณฑิต    
สาขาเฉพาะทาง ตามความต้องการในจังหวัดพัทลุงที่เพียงพอกับปริมาณงาน และ 
ผลิตเพ่ิมข้ึนรองรับตามความต้องการของตลาดงานระดับประเทศด้วย 

ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีการผลิตบัณฑิตและวิจัยตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศ

เฉพาะด้านเพิ่มขึ้น 
2. จำนวนสถาบันอาชีวศึกษาที่ผลิตกำลังคน ตามสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดงาน

จังหวัดพัทลุง 
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3. จำนวนของสถาบันอาชีวศึกษาจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียน 
ในโรงงานตามมาตรฐานที่กำหนดเพ่ิมข้ึน 

4. จำนวนสถาบันอาชีวศึกษาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็มศึกษาเพ่ิมข้ึน 

5. ร้อยละของครูอาชีวศึกษาท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพเพ่ิมข้ึน 
6. ร้อยละของสถานประกอบการที่จัดการศึกษา เพ่ือพัฒนากำลังคนตามความต้องการของตลาดงาน

เพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ์ 

 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง รองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุงและประเทศ 

เป้าประสงค์ที่  3  การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถสร้าง
ผลผลิตและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจในจังหวัดพัทลุงและระดับประเทศได้ 

ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนชิ้นงานเทียบกับจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. 

กลยุทธ์ 
 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถสร้างผลผลิต

และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจในจังหวัดพัทลุงและระดับประเทศได้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์ที่  1  ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8cs 2Ls) 
2. ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับ จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
กลยุทธ์ 
  พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  โดยมุ่งเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะ 
การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 

เป้าประสงค์ที่  2  คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมรักการอ่านร่วมกับผู้ปกครองและครอบครัว 

2. ร้อยละของคนพัทลุง อายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไปมีนิสัยรักการอ่าน 
3. ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
4. ร้อยละของแรงงานที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษา

ของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
5. คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    
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5.1 ค่าเฉลี่ยของการทดสอบระดับชาติของ 4 กลุ่มสาระของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
(O-NET / N-NET / I-NET)  

5.2 ค่าเฉลี่ยของการทดสอบระดับชาติของ 4 กลุ่มสาระของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 
(O-NET / N-NET / I-NET)  

5.3 ค่าเฉลี่ยของการทดสอบระดับชาติของ 4 กลุ่มสาระของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 
(O-NET / N-NET / V-NET)  

กลยุทธ์ 
  ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 

เป้าประสงค์ที่  3  สถานศึกษาทุกระดับการศึกษามีหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน

ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2. ร้อยละสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่ง

พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
3. ร้อยละของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ 
4. ร้อยละสถานศึกษามีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ ทักษะและ

สมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 

ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

เป้าประสงค์ที่  4  ตำราเรียน สื่อ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม มีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 

ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละสถานศึกษาที่สำรวจและจัดทำทะเบียนหรือทำเนียบ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน สำหรับการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

2. ร้อยละของสถานศึกษามีเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
3. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีการเผยแพร่องค์ความรู้ หรือจัดรายการเพ่ือการศึกษา

ผ่านสื่อมวลชน 
4. ร้อยละของสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานทุก

ตำบล 
 
กลยุทธ์ 

ส่งเสริมการพัฒนา/จัดหาตำราเรียน สื่อ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม มีคุณภาพและมาตรฐานและ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
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เป้าประสงค์ที่  5  ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาได้รับกาพัฒนา

ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ

ความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
3. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการพัฒนา

สมรรถนะและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนา 
กลยุทธ์ 

เพ่ิมขีดความสามารถครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่  1  คนพัทลุงทุกคนในจังหวัดพัทลุงได้รับโอกาสทางการศึกษาทุกประเภทในรูปแบบที่

เหมาะสมและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี ได้เข้าเตรียมความพร้อมระดับปฐมวัย 
2. ร้อยละของประชากรกลุ่มอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน 
3. ร้อยละของประชากรกลุ่มอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกคน 
4. ร้อยละของประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
5. ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
6. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าศึกษาต่อตามระดับชั้นสูงขึ้น 
7. ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม 
8. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 
9. ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิ เศษได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ

เพ่ิมข้ึน (จำแนกตามกลุ่มประเภท) ในทุกระดับการศึกษา 
กลยุทธ์ 

 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพทุกกลุ่มเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ที่  2  คนพัทลุงทุกคนในจังหวัดพัทลุงได้รับการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, DLTV, ETV  

 3. ร้อยละของหน่วยงาทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและ 
มีคุณภาพ  
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กลยุทธ์ 
 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกวัย 

เป้าประสงค์ที่  3  ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาของจังหวัดพัทลุง ครอบคลุม 
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

ตัวช้ีวัด 
1. ระดับความสำเร็จของการจัดระบบฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 

13 หลัก ที่สามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี ่ยนฐานข ้อม ูล  รวมทั ้ง ใช ้ป ระโยชน ์ร ่วมก ันระหว ่าง
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา 

2. ระดับความสำเร็จของการจัดระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสามารถให้บริการและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได ้

3. ระดับความพึงพอใจของบุคคล และหน่วยงานในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล และ
สารสนเทศทางการศึกษาสูงขึ้น 
กลยุทธ์ 

พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ที่  1  คนพัทลุงมีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีงาม มีวินัย มีจิต

สาธารณะ 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างคุณภาพท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

2. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และการนำแนวความคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
เพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์ 
  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีงาม มีวินัย มีจิตสาธารณะ  
ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย โดยบูรณาการความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชน ศาสนา และสื่อต่างๆ 

เป้าประสงค์ที่  2  คนพัทลุงทุกช่วงวัยมีจิตรักษ์สิ่งแวดล้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมที่สร้างความตระหนัก ในความสำคัญของการดำรงชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. ร้อยละของผู ้เร ียนท ุกระด ับการศ ึกษามีพฤต ิกรรม ที ่แสดงออกถึงความตระหนัก  

ในความสำคัญของการดำรงช ีว ิตที ่เป ็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ความมีค ุณธรรม จริยธรรม และ  
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน  

3. จำนวนสถานศึกษามีโครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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กลยุทธ์ 
 ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่  
การปฏิบัติ และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ที่  3  คนพัทลุงมีจิตสำนึก รู้คุณค่า ชื่นชม สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี  
ภูมปิัญญา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นพัทลุง 

ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษารู้คุณค่า ชื่นชม สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณ ีและภูมิปัญญา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นพัทลุง 
กลยุทธ์ 

ปลูกจิตสำนึก รู้คุณค่า ชื่นชม สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา  
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นพัทลุง 

เป้าประสงค์ที่  4  คนพัทลุงรัก รู้คุณค่าใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริสร้างสุขภาวะอย่างครบวงจร ได้รับ
การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมกีฬาระดับต่างๆ เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะ 
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมกีฬาระดับต่างๆ เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ 
3. จำนวนหน่วยงานทางการศึกษาที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็น

เลิศระดับจังหวัด 
4. จำนวนหน่วยงานอ่ืนที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับ

จังหวัด 
กลยุทธ์ 
  พัฒนาศักยภาพการกีฬาพัทลุงให้เป็นเครื่องมือในการเสริสร้างสุขภาวะอย่างครบวงจร สู่ความเป็นเลิศ
และอาชีพ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่  1  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการการศึกษา 
ตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึน  
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง และชุมชนในการให้บริการการศึกษาของกลุ่มสถานศึกษา  

ที่เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการสูงขึ้น 
3. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาที่ผ่านการประเมิน ITA 

กลยุทธ์ 
ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาให้มีระบบบริหารจัดการศึกษา 

ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษา 
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เป้าประสงค์ที่  2  ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 

ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนเครือข่ายการศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด

การศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 
2. จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมการจัดการศึกษากับสถานศึกษา สถาบันการศึกษา จำแนก

ตามระดับ ประเภทการศึกษา และสาขาวิชาเพ่ิมข้ึน 
3. สัดส่วนผู้เรียนเอกชนสูงขึ้น เมื่อเทียบกับรัฐ 
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาคี

เครือข่าย เมื่อเทียบกับรฐั จำแนกตามระดับการศึกษาสูงขึ้น 
กลยุทธ์ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่  3  ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม
สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

ตัวช้ีวัด 
1. ระดับความสำเร็จของการจัดระบบการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา และความสำเร็จใน
วิชาชีพ 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ท่ี กคศ.กำหนด  
3. ร้อยละของครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียน 

การสอนเพ่ิมข้ึน 
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียน 

การสอน 
5. ร้อยละของจำนวนครูและผู้บริหารที่ผ่านการขอประเมินวิทยฐานะเพ่ือความก้าวหน้าของ

วิชาชีพ 
 
กลยุทธ์ 

พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล และ
เสริมสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาการศึกษารองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคใต้ 
เป้าประสงค์ที่  1  คนพัทลุงได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการรองรับเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและ

การเกษตรชั้นนำของโลก 
ตัวช้ีวัด 

1. ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งศูนย์ภาษา (Human Capital Excellence Center, HCEC) 
2. จำนวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนภาษาท่ี 3 เช่น จีน  เกาหลี  มาลายู  ญี่ปุ่น 
3. จำนวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว 
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4. จำนวนงานวิจัย/โครงการเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาการบริหารจัดการเกษตรแบบครบ
วงจรและผลิตภัณฑ์การเกษตรเพ่ิมข้ึน 

5. จำนวนผลงานวิจัย/โครงการด้านการเกษตรที่นำเสนอ/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเวทีวิชาการ 
สิ่งพิมพ์ หรือเอกสารต่างๆ 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาทักษะการสื่อสาร การจัดการ และการทำนุศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือรองรับเมือง
เศรษฐกิจการท่องเที่ยว  

2. พัฒนาความรู้ ทักษะ และนวัตกรรม ด้านการเกษตรปลอดภัย รวมทั้งการบริหารจัดการและ
การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรหรือการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
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1.1 ด้านกายภาพ 

 ที่ตั้งและอาณาเขต  
 จังหวัดพัทลุงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภาคใต้ของประเทศไทย ระหว่างละติจูดที่ 7 องศา  

6  ลิปดาเหนือ  ถึง 7  องศา 53 ลิปดาเหนือ และลองติจูดที่ 99 องศา 44 ลิปดาตะวันออกถึง 100 องศา 
26 ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางรถยนต์ทางหลวงสายเอเชีย ทางหลวง  
(หมายเลข 41) เป็นระยะทางประมาณ 858 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟเป็นระยะทางประมาณ  
846 กิโลเมตร ความยาวของจังหวัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ประมาณ 78 กิโลเมตร และความกว้างจาก 
ทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเป็นระยะทางประมาณ  53  กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด  
ประมาณ 3,424 ตารางกิโลเมตร  หรือ 2,140,296 ไร่   
(พ้ืนดิน 1,919,446 ไร่  พ้ืนน้ำ 220,850 ไร่)   
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  
ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอรัตภูมิ  อำเภอควนเนียง  
จังหวัดสงขลา  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นน่านน้ำ   
ติดต่อกับอำเภอระโนด  อำเภอกระแสสินธุ์ 
อำเภอสะทิงพระ  อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 
ทิศตะวันตก  ติดเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นแนวติดต่อกับ  
อำเภอเมือง  อำเภอนาโยง  อำเภอย่านตาขาว  
อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 
 ลักษณะภูมิประเทศ  มีลักษณะเป็นภูเขาและที่ราบสูงทางด้านทิศตะวันตกประกอบด้วยเทือกเขา
บรรทัด ถัดมาทางทิศตะวันออกเป็นพ้ืนที่ราบสลับที่ดอน และเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มจดทะเลสาบสงขลา สามารถ
จำแนกภูมิประเทศออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ พ้ืนที่ภูเขา พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนชัน  พ้ืนที่ราบและพ้ืนที่เกาะ  
จังหวัดพัทลุงมีพ้ืนที่ทั้งหมด ประมาณ 3,424 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,140,296 ไร่ เป็นพ้ืนดิน 1,919,446 ไร่
พ้ืนน้ำ 220,850 ไร่ 

ลักษณะของพื้นที่ ประกอบด้วย พ้ืนที่ภูเขา มีลักษณะเป็นเทือกเขาที่มียอดสูงๆ ต่ำๆ มีความสูงเฉลี่ย
ประมาณ 800 เมตร และลาดไปทางทิศตะวันออกลงสู่ทะเลสาบสงขลาในอัตราความลาดชัน 25 - 30  เปอร์เซ็นต์  
เทือกเขานี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขานครศรีธรรมราช  เรียกกันโดยทั่วไปในท้องถิ่นว่าเขาบรรทัด พ้ืนที่ 

 

ส่วนที่  1 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดพัทลุง 

 
 

1. สภาพทั่วไปของจังหวัด
พัทลุง 
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ลูกคลื่นลอนชัน  เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากเทือกเขาบรรทัด หรือพ้ืนที่เชิงเขาลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเตี้ยๆ  
ที่เรียกกันโดยทั่วไปในท้องถิ่นว่า ควน มีเนื้อที่ประมาณ 539.70  ตารางกิโลเมตร  หรือร้อยละ 15.76  
ของพ้ืนที่ทั้งหมดพ้ืนที่ราบมีเนื้อที่รวมกันประมาณ 1,485.54 ตารางกิโลเมตรหรือร้อยละ 43.38 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด  ลักษณะพ้ืนที่ราบและเนื่องจากเป็นที่ที่เหมาะแก่การกสิกรรม  ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัด   
จึงนิยมตั้งถิ่นฐานหนาแน่นในบริเวณนี้และ พื้นที่เกาะเป็นพื้นที่ในบริเวณทะเลสาบสงขลาในเขตจังหวัดพัทลุง 
ตั้งอยู่ในเขตอำเภอปากพะยูน  มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 219.17 ตารางกิโลเมตรหรือร้อยละ 6.40 ของพ้ืนที่
ทั้งหมดพ้ืนที่เกาะเป็นถิ่นที่อยู่ของนกอีแอ่นกินรังมีเนื้อที่รวมกันประมาณ 700 ไร่ หรือ 1.12 ตารางกิโลเมตร  
อนึ่ง พ้ืนน้ำในจังหวัดพัทลุงนั้นนับเป็นส่วนสำคัญของทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วยทะเลน้อยและทะเล
หลวงหรือทะเลสาบสงขลาตอนใน คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 344.16 กิโลเมตร หรือร้อยละ 10.05 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด 
 ลักษณะภูมิอากาศ   จังหวัดพัทลุงมีลมมรสุม คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด และ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยทั่วไปในปีหนึ่งๆ จะมีเพียง  2 ฤดู เท่านั้นคือ  
 ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม - กลางเดือนกันยายน ความร้อนและความอบอ้าวของ
อากาศมีสูงสุดในช่วงเดือนเมษายน โดยมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 37.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 
24.1 องศาเซลเซียส โดยในคาบ 30 ปี จังหวัดพัทลุง มีอุณหภูมิเฉลี่ย 28.1 องศาเซลเซียส 
 ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกันยายน -  กลางเดือนมีนาคม โดยปริมาณฝนสูงสุดในรอบปี   
2556 - 2562 คือ เดือนพฤศจิกายน 2560 วัดได้ 1,063.0 มิลลิเมตร มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด 94.0% 
และเฉลี่ยต่ำสุด 62.0% ปริมาณน้ำฝนของจังหวัดพัทลุง มีฝนเฉลี่ยทั้งปีในคาบ 30 ปี อยู่ที่  2,071.8 
มิลลิเมตร และปริมาณน้ำฝนของปี 2562 วัดปริมาณได้ 1,532.6 มิลลิเมตร  
 

1.2. ด้านการปกครองและประชากร 
 การปกครอง   จังหวัดพัทลุง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 65 ตำบล 1 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง  48 เทศบาลตำบล  25 องค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านทั้งหมด 670 
หมู่บ้าน มีหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง จำนวน 81 ส่วนราชการ  หน่วยงานบริหารราชการส่วน
ภูมิภาค จำนวน 33 ส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 14 หน่วยงาน และหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 74 ส่วนราชการ   
 ศาสนา  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 87.84 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 12.10 และ 
ศาสนาอื่นๆ  ร้อยละ 0.06 
 โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุ    จังหวัดพัทลุงมีประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ผู้มีสัญชาติ
ไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2563) มีประชากรทั้งหมด 524 ,819 คน มี
ประชากรที่มีมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป 91,911 คน ร้อยละ 17.51 รองลงมาช่วงอายุ 47 – 51 ปี 
40,788 คน  ร้อยละ 7.77 ประชากรกลุ่มที่เข้ารับบริการการศึกษาปฐมวัย 0 – 5 ปี  จำนวน 31,216 คน 
ร้อยละ 5.95  ประชากรประถมศึกษา 6 – 11 ปี จำนวน 38,679 คน ร้อยละ 7.37 ประชากรมัธยมศึกษา
ตอนต้น 12 – 14 ปี จำนวน 19,464 คน ร้อยละ 3.71 
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ตารางท่ี 1.2.1 แสดงจำนวนร้อยละของประชากรกลางปี พ.ศ.2563 จำแนกตามอายุ 

กลุ่มอายุ 
(ปี) 

ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 31 ธันวาคม 2563 
รวม ร้อยละ 

0 – 2 14,494 2.76 
3 – 5 16,722 3.19 
6 – 11 38,679 7.37 
12 – 14 19,464 3.71 
15 – 17 18,686 3.56 
18 – 21 25,054 4.77 
22 – 26 37,613 7.17 
27 – 31 37,279 7.10 
32 – 36 36,338 6.92 
37 – 41 39,650 7.55 
42 – 46 40,491 7.72 
47 – 51 40,788 7.77 
52 – 56 37,938 7.23 
57 – 60 26,337 5.02 

60+ 91,911 17.51 
รวม 524,819 100.00 

 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือน สิงหาคม 2563 
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2.1 ด้านเศรษฐกิจ 
     ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพัทลุง ณ ราคาประจำปี 2561 โดยเฉลี่ยสาขาการเกษตร การป่าไม้ 
และการประมง มีสัดส่วนสูงสุด ร้อยละ 31.08 ของสัดส่วนเฉลี่ยทั้ง 19 สาขาการผลิตและบริการ รองลงมา
ได้แก่ สาขาการขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ สาขาการผลิตอุตสาหกรรม  
มีสัดส่วนร้อยละ 13.13 และ10.16 ตามลำดับ 
     ในปี 2561 จังหวัดพัทลุงมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ณ ราคาประจำปี ทั้งสิ้น 36,006 ล้านบาท 
ลดลงจากปี 2560 จำนวน 479 ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อปีต่อคน เท่ากับ 73,213 บาท 
ลดลงจากปี 2560 จำนวน 1,186 บาทเป็นลำดับที่ 13 ของภาค และลำดับที่ 64 ของประเทศ รายได้ส่วน
ใหญ่ของจังหวัดพัทลุง มาจากการผลิตทางด้านเกษตร โดยเฉพาะยางพารา ข้าว ผัก ผลไม้ และปศุสัตว์
รวมทั้งประมง ทั้งนี้ศักยภาพโดยรวมเหมาะแก่การเกษตร ทิศตะวันตกเป็นเทือกเขาบรรทัด แหล่งต้นน้ำ 
ลำธาร (พ้ืนที่ลาดเอียงไม่มาก) และทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มทะเลสาบสงขลา ทะเลน้อย 
 

ตารางท่ี 2.1.1 ตารางผลิตภัณฑ์จังหวัด จำแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2559 – 2561 

สาขาการผลิต มูลค่า (ล้านบาท) 
 พ.ศ.2559r พ.ศ.2560r พ.ศ.2561p 

ภาคการเกษตร 11,980 12,025 11,190 
เกษตรกรรม  การป่าไม้และการประมง 11,980 12,025 11,190 
ภาคนอกการเกษตร 24,530  24,461 24,817 
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 199  212 206 
การผลิตอุตสาหกรรม 3,316  3,894 3,657 
การไฟฟ้า  ก๊าซ  และระบบปรับอากาศ 493  509 464 
การก่อสร้าง 1,590  1,474 1,557 
การขายส่ง การขายปลีก การซอ่มแซมยานยนต์และ
จักรยานยนต์  

4,587  4,784 4,729 

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า 710  804 833 
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 115  125 139 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 483  556 584 
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 3,037  3,134 3,294 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์  2,188  1,731 1,684 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 21  20 18 
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 86  97 108 
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคม 2,229  1,822 2,000 
การศึกษา 3,718  3,515 3,615 
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 1,385  1,385 1,504 
ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ 53  63 73 

2.  สถานการณ์แนวโน้มด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติ 
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สาขาการผลิต มูลค่า (ล้านบาท) 
 พ.ศ.2559r พ.ศ.2560r พ.ศ.2561p 

กิจกรรมบริการด้านอ่ืน ๆ 239  244 259 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 36,510  36,486 36,006 
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยตัวหัว (บาท) 74,661  74,399 73,213 
จำนวนประชากร (1,000 คน) 489  490 492 

(ท่ีมา : สำนักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

หมายเหตุ : r หมายถึง Revised หรือ การปรับปรุงข้อมูลย้อนหลัง  
              p หมายถึง Preliminary หรือ ค่ารายปีที่ได้รับการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น 
 
ตารางท่ี  2.1.2  แสดงสถิติโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดพัทลุงแยกตามหมวดอุตสาหกรรม  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 

รายการ 
จำนวน  
(โรง) 

เงินทุน  
(ล้านบาท) 

จำนวนคนงาน เคร่ืองจักร 
(แรงม้า) ชาย หญิง รวม 

อุตสาหกรรมทางการเกษตร 22  318.60 78 32 110 5,283.40 
อุตสาหกรรมอาหาร 28  2,039.99 521 485 1,006 31,628.31 
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้และผลิตจากไม ้ 28  253.80 519 313 832 10,949.94 
อุตสาหกรรมเครื่องเรือนฯ 3  18.77 126 20 146 470.97 
อุตสาหกรรมเคมีภณัฑ์และผลติภณัฑ์เคมี 2  14.60 6 3 9 156.20 
อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์จากปโิตรเลี่ยม 4  107.05 58 5 63 8,742.53 
อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง 61  1,500.93 537 346 883 21,937.77 
อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์พลาสติก 1  5.80 22 - 22 53.00 
อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์อโลหะ 23  296.03 154 42 196 3,255.03 
อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์โลหะ 5  33.64 20 4 24 366.08 
อุตสาหกรรมยานพาหนะและอุปกรณ์ 
รวมทั้งการซ่อมแซมพาหนะและอปุกรณ ์

8  74.87 157 78 235 637.67 

อุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ (ทั่วไป) 90  2,017.60 425 28 453 113,021.21 
รวม 275  6,681.68 2,623 1,356 3,979 196,502.11 

(ท่ีมา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง) 
 

2.2 ด้านสังคม 
 ด้านความม่ันคง 
 สถานการณ์ปัญหาอาชญากรรม เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของจังหวัดพัทลุง
สรุปสถิติคดีอาญา ระหว่างปีงบประมาณ 2560 – 2562 โดยปี 2562 คดีที่มีการรับแจ้งจับกุมมากที่สุดเป็น
คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย เช่น อาวุธปืน ยาเสพติด การพนัน จำนวน 4,323 คดี จับได้ 5,024 คน คดีเพ่ิมข้ึนจากปี 
2561 จำนวน 1,343 คดี เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จำนวน 896 คด ี
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ตารางท่ี 2.2.2  สถานการณ์ปัญหาอาชญากรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของจังหวัดพัทลุง 

ประเภทความผดิ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รับแจ้ง 
(ราย) 

จับ 
(คน) 

ร้อยละ
ที่จัดได้ 

รับแจ้ง 
(ราย) 

จับ 
(คน) 

ร้อยละ
ที่จัดได้ 

รับแจ้ง 
(ราย) 

จับ 
(คน) 

ร้อยละ
ที่จัดได้ 

กลุ่ม 1 ฐานความผดิเกี่ยวกับ
ชีวิตร่างกาย และเพศ 

214  149 69.63 165 127 76.97 193 145 75.13 

กลุ่ม 2 ฐานความผดิเกี่ยวกับ
ทรัพย ์(ภาพรวม) 

565  300 53.10 412 293 71.12 507 291 57.40 

กลุ่ม 3 ความผดิพิเศษ 134  106 79.10 221 221 100 125 89 71.20 
กลุ่ม 4 กลุ่มความผิดทีร่ัฐเป็น
ผู้เสยีหายยาเสพติด อาวุธปืน 
วัตถุระเบดิและการพนัน 

3,427  4,391 3,980 5,023 4,323 5,024 

(ที่มา : ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) 
 

 ด้านสังคมสงเคราะห์ 
 จังหวัดพัทลุง มีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์หลายหน่วยงาน ได้แก่ 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง ศูนย์
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดพัทลุง นิคมสร้างตนเองควนขนุนจังหวัดพัทลุง เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง สำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง ซึ่ง
จากตารางดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าจังหวัดพัทลุง มีหน่วยงานภาครัฐให้การช่วยเหลือด้านงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง 

ตารางท่ี  2.2.3  ข้อมูลจำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ โดยจำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย (ยอดรวมทุกองค์กร) 

ที ่ เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 
ราย งบประมาณ  ราย งบประมาณ  ราย งบประมาณ  

1 
การสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส 

51,566  34,787,158.00 42,287 25,064,725.00 30,881 17,337,522.00 

2 
การสงเคราะห์
เด็ก 

141,108  243,715,968.00 147,129 259,239,999.00 130,985 231,207,102.00 

3 
การสงเคราะห์
คนพิการ 

27,067  102,342,352.00 27,194 106,388,467.00 19,456 168,905,900.00 

4 
การสงเคราะห์
ผู้ติดเชื้อ HIV 

787  4,354,500.00 1,062 5,324,152.00 980 4,983,733.00 

5 
การสงเคราะห์
ผู้สูงอาย ุ

83,182  524,042,795.00 83,519 523,534,101.00 95,042 628,859,043.00 

6 
การสงเคราะห์
ผู้ประสบ     
สาธารณภัย 

108,427  125,405,362.75 112,238 96,609,751.00 12,308 16,497,112.50 

 รวม 412,137  1,034,648,135.75 413,429 1,016,161,195.00 289,652 1,067,790,412.50 
ที่มา : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 
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 ด้านแรงงาน 
 ปี 2562 จังหวัดพัทลุงมีประชากรผู้อยู่ในวัยทำงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) จำนวน  417,459 คน  
เป็นเพศหญิง 219,746 คน (ร้อยละ 52.64) เพศชาย 197,713 คน (ร้อยละ 47.36) ขณะที่ผู้มีอายุต่ำกว่า 
15 ปี ขึ้นไป มีจำนวน 101,579 คน โดยกลุ่มผู้อยู่ในวัยทำงาน (ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป) จำนวน 417,459 คน 
พบว่า ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 298,325 คนจำแนกเป็นผู้มีงานทำ 295,989 คน (ร้อยละ 99.22) ของกำลัง
แรงงานทั้งหมด ขณะที่ผู้ว่างงานมีจำนวน 2,077 คน (อัตราการว่างงานร้อยละ 0.70) และแรงงานที่รอ
ฤดูกาล 259 คน (ร้อยละ 0.09) ขณะที่ผู้ที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน มีจำนวน 119,134 คน หรือร้อยละ 28.54
ของผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งประกอบด้วย คนทำงานบ้านจำนวน 29,204 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 7.00  
เรียนหนังสือ จำนวน 30,716 คน คิดเป็นร้อยละ 7.36 และอ่ืนๆ จำนวน 59,215 คน คิดเป็นร้อยละ 14.18
 ด้านสาธารณสุข 
 อัตราการเกิดของประชากรจังหวัดพัทลุงมีแนวโน้มลดลงและต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ซึ่งผกผักกับ
อัตราการตายที่เพ่ิมข้ึน 
 

ตารางท่ี  2.2.4  ข้อมูลสถิติชีพจังหวัดพัทลุง ปี 2553 – 2562 

เคร่ืองชี้วัด  
(หน่วยวัดต่อประชากร) 

เป้าหมาย 
สถานการณ์ ปี พ.ศ. 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
อัตราการเกิด (ต่อพัน) 13 10.73 10.82 8.42 10.68 10.19 9.48 8.47 8.22 8.74 7.19 
อัตราการตาย (ต่อพัน) 6.8 6.13 5.56 4.88 5.95 6.13 6.27 6.48 6.74 6.69 7.19 
อัตราการเพิ่มประชากร 
(ต่อร้อย) 

0.6 0.46 0.52 0.35 0.47 0.41 0.32 0.20 0.15 0.21 0.00 

อัตรามารดาตาย (ต่อแสน) <17 17.78 18.35 23.9 26.65 36.37 39.39 0 45.45 0 26.00 
อัตราทารกตาย (ต่อแสน) <5 2.30 5.51 6.28 4.16 4.00 3.53 3.22 3.40 7.63 4.77 

ท่ีมา : กองยทุธศาสตร์และแผนงาน ส าานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูลการเกิด,การตาย,) 
     : งานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.พัทลงุ (ข้อมูลการตายของมารดา และทารก) 

 
2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ทรัพยากรดิน 
 กรมพัฒนาที่ดินได้จำแนกดินในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุงไว้ 62 กลุ่มชุดดิน ซึ่งลักษณะดินมีความสัมพันธ์
กับลักษณะภูมิประเทศและวัตถุต้นกำเนิด (ชนิดของหิน) 
 

ตารางท่ี  2.3.1  ข้อมูลลักษณะของดินจังหวัดพัทลุง 

ประเภทของดิน พ้ืนที่ (ไร่) ร้อยละของพ้ืนทีจ่ังหวัด 
ดินเปรี้ยวจัด 62,430 2.92 
ดินอินทรีย ์ 3,435 0.16 
ดินเค็มชายทะเล 6,445 0.30 
ดินทราย 10,928 0.51 
ดินตื้น 204,740 9.57 
พื้นที่ลาดช้ันเชิงซ้อน 382,296 17.86 
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ประเภทของดิน พ้ืนที่ (ไร่) ร้อยละของพ้ืนทีจ่ังหวัด 
ทรัพยากรดินอื่นๆ 1,182,546 55.26 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด 287,476 13.43 

รวมพ้ืนที่ดิน 2,140,296 100.00 
  ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 
 
 

 ทรัพยากรน้ำ 

 จังหวัดพัทลุง มีพ้ืนที่รับน้ำ (Watershed Area) ทั้งสิ้น 3,513.57 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลา ลำน้ำส่วนใหญ่เป็นลำน้ำสายสั้น ๆ  มีความกว้างประมาณ 10 - 30 เมตร ยาวประมาณ  
30 - 45 กิโลเมตร มีต้นน้ำจากเทือกเขาบรรทัดซึ่งแบ่งเขตระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง ส่วนมากจะมี
ทิศทางการไหลของน้ำจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก ซึ่งจะไหลไปรวมกันที่ทะเลสาบสงขลาปริมาณ
น้ำฝนเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 2,139.66 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งสามารถนำไปใช้สำหรับทำการเกษตร จำนวน 
635.88 ล้านลูกบาศก์เมตร การอุปโภค-บริโภค จำนวน 19.77 ล้านลูกบาศก์เมตร และอุตสาหกรรม 4.03 
ล้านลูกบาศก์เมตร รวม 658.91 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ดังนั้น จะมีปริมาณน้ำที่ไม่สามารถเก็บกักไว้ใช้และ
ไหลลงทะเลสาบสงขลา คิดเป็นปริมาณ 2,204.44 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจำแนกได้ ๗ ลุ่มน้ำย่อย ดังนี้ 
 

ตารางท่ี  2.3.1  ปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำย่อย 7 ลุ่มน้ำของจังหวัดพัทลุง 

ที ่ ลุ่มน้ำย่อย 
พื้นที่รับน้ำ 
(ตร.กม.) 

ปริมาณน้ำท่า
เฉลี่ย (ล้าน 
ลบ.ม./ปี) 

ความต้องการใช้น้ำ (ล้าน ลบ.ม./ปี) ปริมาณน้ำ
เหลือ(ล้าน 
ลบ.ม./ปี) การเกษตร 

อุปโภค
บริโภค 

อุตสาหกรรม รวม 

1 คลองป่าพะยอม 312.38 261.22 70.41 1.27 0.18 71.86 189.36 
2 คลองท่าแนะ 586.87 455.11 92.42 3.46 1.75 100.63 354.48 
3 คลองนาท่อม 456.74 456.44 71.55 5.91 0.23 77.69 378.75 
4 คลองสะพานหยี 368.91 369.57 121.82 1.99 0.27 124.08 245.99 
5 คลองท่าเชียด-บางแก้ว 677.68 532.24 230.59 3.66 0.25 234.50 298.04 
6 คลองป่าบอน 288.67 244.67 20.44 1.85 1.20 23.49 221.74 
7 คลองพรุพ้อ 822.32 543.78 25.65 1.90 0.15 27.70 516.08 

รวม 3,513.57 2,863.03 635.88 19.77 4.03 659.77 2,204.44 
 
 

 ทรัพยากรป่าไม้ 
 จังหวัดพัทลุงมีพ้ืนที่ป่าไม้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ 31 ป่า เนื้อที่ตามกฎกระทรวง756,168.75 ไร่  
ส่งมอบให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จำนวน 19 ป่า เนื้อที่ 153,674.99 ไร่ ป่าอนุรักษ์ 
จำนวน 6 แห่ง เนื้อที่ 890,673.70 ไร่คงเหลือป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 49,477.66 ไร่ คงเหลือป่าที่สมบูรณ์ 
388,712.16 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.11 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
 ทรัพยากรสัตว์ป่า 
 จังหวัดพัทลุงพบสัตว์ป่าที่หายากหรือใกล้สูญพันธ์ ประเภทสมเสร็จ เก้งหม้อ เลียงผาหรือกูรำ  
ค่างดำ นกเงือก เสือปลาหรือเสียไฟ หมี  และโลมาอิรวดี   โดยพบเพียงจำนวนเล็กน้อยบริ เวณ  
เทือกเขาบรรทัด (สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 6, 2549) 
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 ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 
 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1) ป่าชายเลน แหล่งที่พบ บริเวณพ้ืนที่ทะเลน้อยและรอบทะเลสาบสงขลา มีเนื้อที่ 97.21 
ตารางกิโลเมตร  หรือ 60,756.25 ไร่ 

2) หญ้าทะเลมีกระจายตัวเป็นพื้นที่กว้าง อยู่ห่างจากพ้ืนที่ชายฝั่งประมาณ 80 – 100 เมตร และ
เป็นบริเวณท่ีปลาชุกชุมมีการปักหอย และเลี้ยงปลาในกระชัง แหล่งที่พบ บริเวณเกาะยวน ตำบลเกาะนางคำ 
อำเภอปากพะยูน 
 ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 จังหวัดพัทลุงมีความหลากหลายทางชีวภาพมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศวิทยาป่าบก และความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศวิทยาป่าพรุและทะเลสาบ  
ที่มีส่วนสนับสนุนหรือก่อเกิดภูมิปัญญา ชาวบ้าน และผลิตภัณฑ์ชุมชนของคนพัทลุง 
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3.1 จำนวนสถานศึกษา 
 จังหวัดพัทลุงมีสถานศึกษาทั้งหวด 593 แห่ง  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จำนวน 257 แห่ง  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 39 แห่ง  สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา จำนวน 7 แห่ ง  สั งกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ  
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง จำนวน 83 แห่ง โดยมีห้องสมุดประจำอำเภอ 11 แห่ง และห้องสมุด
เฉลิมพระเกียรติ 1 แห่ง  สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 1 แห่ง  สังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 202 แห่ง  สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 1 แห่ง  
และสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 1 แห่ง  
ตารางท่ี  3.1.1 แสดงจำนวนสถานศึกษาในจังหวัดพัทลุง จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2563 

สังกัด จำนวนสถานศึกษา 
1.กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 388 
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 116 
2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 114 
3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12  27 
4) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 

1.2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 39 
1.3 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) 7 
1.4 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง 83  
     1.4.1 กศน.อำเภอ 11 
     1.4.2 กศน.ตำบล 65 
     1.4.3 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 8 
1.5 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)  1 
2. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1 
      มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 1 
3. กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 202 
      3.1 สถานศึกษา 20 
      3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 182 
4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 1 

โรงเรียน ตชด.บ้านควนตะแบก 1 
5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1 

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 1 
รวม 593 

 

3.  ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 
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ตารางท่ี  3.1.2 แสดงจำนวนสถานศึกษาจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด ปีการศึกษา 2563 
 

ขนาดโรงเรียน 
สพป.พท.เขต 1 สพป.พท.เขต 2 สพม.พัทลุง สช. อปท. รวมทั้งสิ้น 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ขนาดที่ 1 (1 - 120 คน) 62 53.45 44 38.60 2 7.41 11 27.50 4 20.00 123 38.80 

    - นกัเรียน 1 - 20 คน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
    - นกัเรียน 21 - 40 คน 10 8.62 3 2.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 4.10 
    - นกัเรียน 41 - 60 คน 18 15.52 11 9.65 0 0.00 3 7.50 2 10.00 34 10.73 
    - นกัเรียน 61 - 80 คน 14 12.07 13 11.40 2 7.41 2 5.00 0 0.00 31 9.78 
    - นกัเรียน 81 - 100 คน 11 9.48 4 3.51 0 0.00 2 5.00 1 5.00 18 5.68 
    - นกัเรียน 101 - 120 คน 9 7.76 13 11.40 0 0.00 4 10.00 1 5.00 27 8.52 
ขนาดที่ 2 (121 - 200 คน) 35 30.17 43 37.72 7 25.93 8 20.00 2 10.00 95 29.97 
ขนาดที่ 3 (201 - 300 คน) 12 10.34 14 12.28 5 18.52 5 12.25 3 15.00 39 12.30 
ขนาดที่ 4 (301 - 499 คน) 4 3.45 11 9.65 2 7.41 9 22.50 5 25.00 31 9.78 
ขนาดที่ 5 (500 - 1499 คน) 2 1.72 2 1.75 8 29.63 5 12.50 4 20.00 21 6.62 
ขนาดที ่6 (1,500 - 2,499 คน) 1 0.86 0 0.00 1 3.70 0 0.00 2 10.00 4 1.26 
ขนาดที่ 7 (>= 2,500 คน) 0 0.00 0 0.00 2 7.41 1 2.50 0 0.00 3 0.95 
ไม่มีนักเรียน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.50 0 0.00 1 0.32 

รวมทั้งสิ้น 116 100 114 100 27 100 40 100 20 100 317 100 
 

 3.2  จำนวนนักเรียนในระบบการศึกษา 
                 จังหวัดพัทลุงมีนักเรียน/นักศึกษาในระบบการศึกษาทุกระดับ จำนวน 90,851 คน จำแนกเป็น
ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 12,839 คน ระดับประถมศึกษา 37,867 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จำนวน 20,226 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 13,255 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
จำนวน 4,597 คน ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 2,061 คน ระดับปริญญาตรี จำนวน 6 คน ดัง
ตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่  3.2.1 แสดงจำนวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจำแนกตามสังกัดและระดับ ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น 
สพฐ. 

สอศ. กศน. สช. อปท. 
วท. 

นาฏศิลป ์ ตชด. รวม 
สพป.พท.1 สพป.พท.2 สพม.พัทลุง ศศพ. 

ก่อนประถมศึกษา 3,483 4,071 0 73 0 0 2,932 1,945 0 29 12,533 
ประถมศึกษา 12,349 13,949 0 114 0 165 4,943 6,271 0 78 37,869 
ม.ต้น 1,022 612 9,883 116 0 2,553 3,696 2,046 321 0 20,249 
ม.ปลาย 0 0 7,211 45 0 3,565 1,550 805 79 0 13,255 
ปวช. 0 0 0 0 4,382 0 0 0 215 0 4,597 
ปวส. 0 0 0 0 2,061 0 0 0 0 0 2,061 
ปริญญาตร ี 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 

รวม 16,854 18,632 17,094 348 6,449 6,283 13,121 11,067 615 107 90,570 
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ตารางที่  3.2.2 แสดงจำนวนนักเรียน/นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับ ปวช. 1 ปวช.2 ปวช. 3 ปวส.1 ปวส.2 ป.ตรี รวม 
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 1,141 802 1,013 699 773 0 4,428 
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 26 24 27 0 0 0 80 
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 173 99 110 78 68 0 528 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 81 43 68 72 34 6 304 
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 21 22 50 25 20 0 138 
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 254 204 159 131 119 0 867 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 20 13 29 25 17 0 104 

รวม 1,719 1,207 1,456 1,030 1,031 6 6,449 
 

ตารางท่ี  3.2.3 จำนวนนักเรียนสายอาชีพ จำแนกตามสาขาวิชา ปีการศึกษา 2563 

ที่ สาขาวชิา/งาน 
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

ปริญญาตร ี
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 

1 เกษตรกรรม / การเกษตร   14 2       

2 เกษตรกรรม / การผลิตพืช 16 6         

3 เกษตรกรรม / การผลิตสัตว์ 65 23   31 15   

4 เกษตรกรรม / ช่างเกษตร     4       

5 เกษตรกรรม / เทคโนโลยกีารผลิตพืช           6 

6 เกษตรกรรม / พืชศาสตร์     17       

7 เกษตรกรรม / พืชสวน       41 18   

8 เกษตรกรรม / สัตวศาสตร์     45       

9 คหกรรม / ธุรกจิดอกไม้และงานประดษิฐ์     1       

10 คหกรรม / แฟชั่นและสิ่งท่อ / แฟชั่นดีไซน์ 4 3 10       

11 คหกรรม / อาหารและโภชนาการ 43 33 46 31 22   

12 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / เทคโนโลยีสารสนเทศ       13 25   

13 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / เทคโนโลยีสารสนเทศ / 
นักพัฒนาคอมพวิเตอร์กราฟกิ เกม และแอนิเมชัน 

      26     

14 พาณิชยกรรม (บรหิารธุรกจิ) / การจัดการทั่วไป       21 11   

15 พาณิชยกรรม (บรหิารธุรกจิ) / การจัดการทั่วไป / ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป         6   

16 พาณิชยกรรม (บรหิารธุรกจิ) / การจัดการทั่วไป / ธุรกิจค้าปลีก 
ร้านสะดวกซ้ือ 

      1 17   

17 พาณิชยกรรม (บรหิารธุรกจิ) / การจัดการทั่วไป / ธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ 

      30     

18 พาณิชยกรรม (บรหิารธุรกจิ) / การจัดการโลจิสติกส ์       21 9   

19 พาณิชยกรรม (บรหิารธุรกจิ) / การจัดการสำนักงาน         10   

20 พาณิชยกรรม (บรหิารธุรกจิ) / การตลาด 46 43 46 51 67   
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ที่ สาขาวชิา/งาน 
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

ปริญญาตร ี
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 

21 พาณิชยกรรม (บรหิารธุรกจิ) / การบัญชี 133 123 126 133 179   

22 พาณิชยกรรม (บรหิารธุรกจิ) / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  162 113 157   69   

23 พาณิชยกรรม (บรหิารธุรกจิ) / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / การแต่งหน้า       87     

24 พาณิชยกรรม (บรหิารธุรกจิ) / ธุรกจิค้าปลีก /  
ธุรกิจค้าปลกีร้านสะดวกซ้ือ 

    14       

25 พาณิชยกรรม (บรหิารธุรกจิ) / ธุรกจิค้าปลีก / ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 18 9         

26 อุตสาหกรรม / คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร ์       62 51   

27 อุตสาหกรรม / ช่างกลโรงงาน / เครื่องมือกล 61 109         

28 อุตสาหกรรม / ช่างก่อสร้าง / ก่อสรา้ง 128 58 105 47 40   

29 อุตสาหกรรม / ช่างเช่ือมโลหะ / โครงสร้าง 79 30 58       

30 อุตสาหกรรม / ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ / เทคนิคคอมพิวเตอร์ 92 53 66       

31 อุตสาหกรรม / ช่างยนต์ / จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก 23 18         

32 อุตสาหกรรม / ช่างยนต์ / ยานยนต ์ 341 249 328       

33 อุตสาหกรรม / เทคนิคการผลิต / เครื่องมือกล       50 60   

34 อุตสาหกรรม / เทคนิคการผลิต / แม่พมิพ์โลหะ       11 7   

35 อุตสาหกรรม / เทคนิคเครื่องกล / เทคนิคยานยนต ์       141 130   

36 อุตสาหกรรม / เทคนิคโลหะ / เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม         7   

37 อุตสาหกรรม / เทคนิคโลหะ / เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ       34 54   

38 อุตสาหกรรม / เทคโนโลยีโทรคมนาคม / เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม       15 8   

39 อุตสาหกรรม / ไฟฟ้า / ไฟฟา้กำลัง 208 146 172 93 131   

40 อุตสาหกรรม / ไฟฟ้ากำลัง / เครื่องกลไฟฟ้า         2   

41 อุตสาหกรรม / ไฟฟ้ากำลัง / ติดต้ังไฟฟา้         1   

42 อุตสาหกรรม / เมคคาทรอนิกส์   9         

43 อุตสาหกรรม / เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์       
 

6   

44 อุตสาหกรรม / โยธา 99 76 34 30 20   

45 อุตสาหกรรม / โลหะการ / เช่ือมโลหะ     1       

46 อุตสาหกรรม / อิเล็กทรอนิกส ์ 63 31 50       

47 อุตสาหกรรม / อิเล็กทรอนิกสอ์ุตสาหกรรม       11 4   

48 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว / การท่องเท่ียว 20 14 25       

49 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว / การโรงแรม 118 111 85       

50 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว / บริการอาหารและเครื่องดื่ม       50 62   

รวม 1,719 1,271 1,392 1,030 1,031 6 

 
 



“พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิน่ ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” 
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25 

 3.3  จำนวนนักเรียน/นักศึกษานอกระบบการศึกษาและตามอัธยาศัย 
 จังหวัดพัทลุงมีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้นักเรียน/นักศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
จำนวน 11 แห่ง มีนักเรียนนักศึกษา จำนวน 6,283 คน นักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) ระดับประถมศึกษา จำนวน 165 คน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
จำนวน 2,553 คน และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3,565 คน ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี  3.3.1 แสดงจำนวนนักศึกษาหลักสูตรนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 1/2563 

สถานศึกษา ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวม 
อ.เมืองพัทลุง 35 480 739 1,254 
อ.กงหรา 16 169 268 453 
อ.เขาชัยสน 12 199 366 577 
อ.ควนขนุน 10 306 499 815 
อ.ตะโหมด 17 191 219 427 
อ.บางแก้ว 16 167 193 376 
อ.ป่าบอน 17 296 365 678 
อ.ป่าพะยอม 8 191 261 460 
อ.ปากพะยูน 9 278 284 571 
อ.ศรีบรรพต 5 98 157 260 
อ.ศรีนครินทร์ 20 178 214 412 

รวม 165 2,553 3,565 6,283 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิน่ ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562– 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 
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3.4  นักเรียนด้อยโอกาสและพิการ รายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 
ตารางท่ี  3.4.1 แสดงจำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามสังกัด  ปีการศึกษา 2563 

ประเภท 

สังกัด 

รวม
ทั้งสิ้น 

สพ
ป.

พัท
ลุง

 เข
ต 

1 

สพ
ป.

พัท
ลุง

 เข
ต 

2 

สพ
ม.

พัท
ลุง

 

ศึก
ษา

สง
เค

รา
ะห

์
พัท

ลุง
 

นักเรียนท้ังสิ้น 16,848 18,632 17,094 348 52,922 

เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน 0 0 0 0 0 

เด็กอยู่ในธุรกิจทางเพศ 0 0 0 0 0 

เด็กถูกทอดทิ้ง 1 4 2 14 21 

เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน 0 0 0 0 0 

เด็กเรร่่อน 0 9 0 0 9 

ผลกระทบจากเอดส ์ 0 0 0 0 0 

ชุนกลุ่มน้อย 0 0 0 0 0 

เด็กท่ีถูกทำร้ายทารุณ 0 0 0 0 0 

เด็กยากจน 8,878 9,643 6,587 251 25,359 

เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 0 1 0 0 1 

อื่นๆ 54 90 45 0 189 

รวม 9,352 10,028 5,696 308 25,384 

ร้อยละ 55.51 53.82 33.32 88.51 47.96 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



“พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิน่ ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” 
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ตารางที่  3.4.2 แสดงจำนวนนักเรียนพิการ จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2563 

สังกัด 
ระดับ

การศึกษา 

ประเภทของความพิการ 

พิก
าร

กา
รม

อง
เห

็น 

พิก
าร

ทา
งก

าร
ได

้ยิน
 

พิก
าร

ทา
งส

ติป
ญั

ญ
า 

พิก
าร

ร่า
งก

าย
สุข

ภา
พ 

พิก
าร

ทา
งก

าร
เรยี

นร
ู้/

พฤ
ติก

รร
ม 

พิก
าร

ทา
งภ

าษ
า 

พิก
าร

ทา
งก

าร
ออ

 
ทิส

ติก
 

พิก
าร

ทา
งพ

ฤต
ิกร

รม
แล

ะอ
าร

มณ
 ์

พิก
าร

ซ้ำ
ซ้อ

น 

รว
มทั้

งส
ิ้น 

สพป.พท1 

ก่อนประถมฯ 0 0 1 2 0 0 7 0 2 12 
ประถมศึกษา 3 2 38 13 1,079 10 29 16 165 1,355 
ม.ต้น 1 0 4 0 172 0 0 1 0 178 

รวม 4 2 43 15 1,251 10 36 17 167 1,545 

สพป.พท2 

ก่อนประถม 0 1 0 1 0 0 0 0 2 4 
ประถมศึกษา 10 3 56 18 1,871 6 20 17 24 2,025 
ม.ต้น 2 0 1 0 125 0 0 1 2 131 

รวม 12 4 57 19 1,996 6 20 18 28 2,160 

สพม.พัทลุง 
ม.ต้น 3 3 0 8 360 1 0 5 4 384 
ม.ปลาย 1 2 0 5 47 0 0 2 1 58 

รวม 4 5 0 13 407 1 0 7 5 442 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 6 47 37 1 2 2 45 94 235 

ศึกษา
สงเคราะห์ฯ 

ก่อนประถมฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ประถมศึกษา 0 0 6 0 0 0 1 0 0 7 
ม.ต้น 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 
ม.ปลาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 7 0 1 0 1 0 0 9 

สช. 

ก่อนประถมฯ 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 
ประถมศึกษา 2 1 3 1 0 0 2 1 1 11 
ม.ต้น 0 0 0 4 2 0 0 0 0 6 
ม.ปลาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 2 2 3 7 2 0 2 1 1 20 

สอศ. 
ปวช. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
ปวส. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

รวม 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

กศน. 

ก่อนประถมฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ประถมศึกษา 5 60 2 131 60 6 12 - 2 278 
ม.ต้น 6 15 6 84 31 - - 1 1 144 
ม.ปลาย 5 5 1 45 14 1 - - - 71 

รวม 16 80 9 260 105 7 12 1 3 493 
รวมท้ังสิ้น 40 99 166 352 3,763 26 73 89 298 4,906 

  



“พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิน่ ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” 
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3.5  ข้อมูลบุคลากรการศึกษาจังหวัดพัทลงุ 
 จังหวัดพัทลุงมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5,969 คน สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 มีครูและบุคลากรทางการศึกษามากที่สุด จำนวน 1,523 คน รองลงมา
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำนวน 1,492 คน และถัดมาสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จำนวน 1,016 คน รายละเอียดตามตาราง 
 

ตารางท่ี  3.5.1  ข้อมูลสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียนจังหวัดพัทลุงตามสังกัด 

สังกัด 
จำนวน 

สถานศึก
ษา 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ห้องเรียน 
ครู/

ผู้บริหาร 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 116 16,854 1,079 1,523 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 114 18,632 1,060 1,492 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 27 17,094 579 1,016 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 348 31 49 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 39 13,121 548 584 
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) 7 6,449 356 609 
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง 83 6,283 185 149 
กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น 20 11,067 287 462 
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน (รร.ตชด.บ้านควนตะแบก) 1 107 9 11 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วิทยาลยันาฏศิลป์พัทลุง) 1 615 23 74 

รวม 593 90,570 4,157 5,969 
 

 
  



“พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิน่ ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” 
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 4.1  อัตราการเข้าเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  

ตาราง  4.1.1 แสดงดัชนีทางการศึกษาด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

การเข้ารับการศึกษาตาม
กลุ่มอายุ 

จำนวนผู้เรียน
สังกัด ศธ. 

จำนวนผู้เรียน
สังกัดอื่น 

จำนวนผู้เรียน
รวมทุกสังกัด 

จำนวน
ประชากร 

ร้อยละ 

อายุ 3-5 ปี 10,522 7,917 18,439 16,722 110.27 
อายุ 6-11 ปี 31,520 6,343 37,863 38,679 97.89 
อายุ 12-14 ปี 17,860 2,367 20,227 19,464 103.92 
อายุ 15-17 ปี 12,371 884 13,255 18,686 70.94 

รวม 72,273 17,511 89,784 93,551 95.97 
 

 
ตารางท่ี  4.1.2 อัตราการเรียนต่อ สายสามัญ/สายอาชีพ  

สังกัด จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา ม.3 

จำนวนผู้ศึกษา 
ต่อสายสามัญ 

จำนวนผู้ศึกษา 
ต่อสายอาชีพ 

สายสามัญ : สายอาชีพ 
ปีการศึกษา 2562 

สายสามัญ : สายอาชีพ 
ปีการศึกษา 2561 

สพป.พัทลุง เขต 1 304 81 155 34 : 66 36 : 64 
สพป.พัทลุง เขต 2 227 85 114 43 : 57 52 : 48 

สพม. พัทลุง 3,080 2,508 414 86 : 14 89 : 11 
รวม 3,611 2,674 683 80 : 20 84 : 16 

 
 

  

4. ผลการจดัการศึกษาที่ผ่านมา 
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 4.2 สัดสว่นการเรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ  
               จังหวัดพัทลุงมีนักเรียนเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 13,255 คน เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 4,597 คน คิดเป็นสัดส่วน 73 ต่อ 27 
 

ตารางท่ี  4.2.1 แสดงสัดส่วนการศึกษาต่อสายสามัญต่อสายอาชีพ 

ระดับ/ประเภทการศึกษา 
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา สัดส่วน           

สามัญ : อาชีพ ระดับ ม.ปลาย ระดับ ปวช. รวม 
สัดส่วนสายสามัญต่อสายอาชีพ 13,255 4,597 17,852 74:26 

 

 4.3 สัดสว่นของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 
ตารางท่ี  4.3.1 แสดงสัดส่วนของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนปีการศึกษา  2563 
                    จำแนกตามระดับประเภทการศึกษา 

ระดับ/ประเภทการศึกษา 
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา สัดส่วน            

รัฐบาล : เอกชน รัฐบาล เอกชน รวม 
ก่อนประถมศึกษา 9,601 2,932 12,533 77 : 23 
ประถมศึกษา 32,926 4,943 37,869 87 : 13 
มัธยมศึกษาตอนต้น 16,553 3,696 20,249 82 : 18 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 11,705 1,550 13,255 88 : 12 

รวม 70,785 13,121 83,906 84 : 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิน่ ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562– 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 
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 4.5 ผลสมัฤทธิท์างการเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตารางท่ี  4.5.1  แสดงผลการทดสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2563 
                     จำแนกระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

สังกัด 

ภา
ษา

ไท
ย 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

ค่า
เฉ

ลี่ย
  

4 
กล

ุ่มส
าร

ะ 

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  56.20 43.55 29.99 38.78 42.13 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 60.89 43.40* 32.41 41.96 44.67 
สพป. 62.96 43.14* 32.96 42.62 45.42 
เอกชน 53.12* 40.04* 28.00* 37.52* 39.67* 
อปท. 61.02 47.41 34.67 43.73 46.71 
ตชด.บ้านควนตะแบก 57.01 36.32* 27.35* 43.93 41.15* 

 หมายเหตุ * คะแนนเฉลี่ยที่ต่ำกว่าระดับประเทศ 
 
ตารางท่ี  4.5.2  แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
                     ปีการศึกษา  2561 – 2563  จำแนกระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

ปีการศึกษา ระดับ 

ค่าเฉลี่ย 

ภา
ษา

ไท
ย 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

ค่า
เฉ

ลี่ย
  

4 
กล

ุ่มส
าร

ะ 
2561 

ระดับประเทศ  55.90 39.24 37.50 39.33 42.99 
ระดับจังหวัด 61.68 40.42 44.39 43.43 47.48 
ผลการเปรียบเทียบ +5.78 +1.18 +6.89 +4.1 +4.49 

2562 
ระดับประเทศ  49.07 34.42 32.90 35.55 37.99 
ระดับจังหวัด 54.11 34.73 37.68 36.90 40.86 
ผลการเปรียบเทียบ +5.04 +0.31 +4.78 +1.35 +2.87 

2563 
ระดับประเทศ  56.20 43.55 29.99 38.78 42.13 
ระดับจังหวัด 60.89 43.40 32.41 41.96 44.67 
ผลการเปรียบเทียบ +4.69 -0.15 +2.42 +3.18 +2.54 

 
 
 
 



“พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิน่ ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562– 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 
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ตารางท่ี  4.5.3 แสดงผลการทดสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2563 
                    จำแนกระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

สังกัด 

ภา
ษา

ไท
ย 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

ค่า
เฉ

ลี่ย
  

4 
กล

ุ่มส
าร

ะ 

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  54.29 34.38 25.46 29.89 36.01 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 57.88 33.45* 25.90 30.18 36.85 
สพป. 55.25 29.36* 20.90* 28.57* 33.52* 
สพม. 61.32 35.88 29.02 31.55 39.44 
เอกชน 48.77* 28.79* 20.33* 27.25* 31.29* 
อปท. 57.59 31.37* 22.22* 29.55* 35.18* 
วิทยาลัยนาฏศิลป์ 55.46 30.21* 19.84* 26.12* 32.91* 

หมายเหตุ * คะแนนเฉลี่ยที่ต่ำกว่าระดับประเทศ 

 
ตารางท่ี  4.5.4  แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
                     ปีการศึกษา  2561 – 2563  จำแนกระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

ปีการศึกษา ระดับ 

ค่าเฉลี่ย 

ภา
ษา

ไท
ย 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

ค่า
เฉ

ลี่ย
  

4 
กล

ุ่มส
าร

ะ 
2561 

ระดับประเทศ  54.42 29.45 30.04 36.01 37.48 
ระดับจังหวัด 57.57 28.07 30.58 37.49 38.43 
ผลการเปรียบเทียบ +3.15 -1.38 +0.54 +1.48 +0.95 

2562 
ระดับประเทศ  55.14 33.25 26.73 30.07 36.30 
ระดับจังหวัด 57.83 31.57 26.79 29.83 36.51 
ผลการเปรียบเทียบ +2.69 -1.68 +0.06 -0.24 +0.21 

2563 
ระดับประเทศ  54.29 34.38 25.46 29.89 36.01 
ระดับจังหวัด  57.88 33.45 25.90 30.18 36.85 
ผลการเปรียบเทียบ +3.59 -0.93 +0.44 +0.29 +0.85 

 
 
 
 



“พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิน่ ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562– 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 
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ตารางท่ี  4.5.5 แสดงผลการทดสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2563 
                    จำแนกระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

สังกัด 

ภา
ษา

ไท
ย 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

5 
กล

ุ่มส
าร

ะ 

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  44.36 35.93 29.94 26.04 32.68 34.07 
ค่าเฉลี่ยระดับจังหวัด 47.63 36.86 27.47* 26.97 33.72 34.73 
สพม. 49.56 37.92 28.54* 28.82 35.06 36.21 
เอกชน 36.64* 31.12* 22.81* 18.51* 27.39* 27.27* 
การศึกษาพิเศษ 36.41* 32.82* 21.59* 17.61* 23.34* 27.11* 
อปท. 45.03 34.93* 23.79* 21.21* 30.18* 31.24* 

หมายเหตุ * คะแนนเฉลี่ยที่ต่ำกว่าระดับประเทศ 

 
ตารางท่ี  4.5.6  แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
                     ปีการศึกษา  2561 – 2563  จำแนกระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

ปีการศึกษา ระดับ 

ค่าเฉลี่ย 

ภา
ษา

ไท
ย 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

ค่า
เฉ

ลี่ย
  

5 
กล

ุ่มส
าร

ะ 
2561 

ระดับประเทศ  47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 30.51 
ระดับจังหวัด 49.11 35.50 28.72 29.58 29.79 29.79 
ผลการเปรียบเทียบ +1.80 +0.34 -2.69 -1.14 -0.72 -0.48 

2562 
ระดับประเทศ  42.21 35.70 29.20 25.41 29.20 29.20 
ระดับจังหวัด 43.26 36.42 26.42 23.99 28.98 28.98 
ผลการเปรียบเทียบ +1.05 0.72 -2.78 -1.42 -0.22 -0.53 

2563 
ระดับประเทศ  44.36 35.93 29.94 26.04 32.68 33.79 
ระดับจังหวัด  47.63 36.86 27.47 26.97 33.72 34.53 
ผลการเปรียบเทียบ +3.27 +0.93 -2.47 +0.93 +1.04 +0.74 

 
 
 
 
 



“พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิน่ ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562– 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 
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 4.6 ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
ตารางท่ี  4.6.1 แสดงผลการทดสอบ N-NET ปีการศึกษา 2561 (กศน.พัทลุง) 

สังกัด 

ทัก
ษะ

กา
รเร

ียน
รู้ 

ทัก
ษะ

คว
าม

รู้
พื้น

ฐา
น 

กา
รป

ระ
กอ

บอ
าช

ีพ 

ทัก
ษะ

กา
รด

ำเน
ิน

ชีวิ
ต 

พัฒ
นา

สัง
คม

 

ระดับประเทศ (ประถมศึกษา) 40.22 36.39 40.92 49.09 41.81 
กศน. 40.55 35.09 43.12 37.14 39.06 
ระดับประเทศ (มัธยมศึกษาตอนต้น) 40.34 32.17 42.37 44.35 36.73 
กศน. 40.86 32.03 42.15 45.00 36.07 
ระดับประเทศ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 40.39 26.88 41.60 39.46 29.58 
กศน. 41.26 26.44 42.58 39.97 29.78 

 

 4.7  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดับอาชีวศึกษา 
ตาราง  4.7.1 แสดงผลการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา  2563  ระดับ ปวช. และ ปวส. 

ระดับ 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ระดับจังหวัด 
ปวช.3 41.63 42.52 43.63 44.52 38.73 39.78 
ปวส.2 40.04 39.87 40.75 41.17 n/a n/a 

 

4.8  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนด้านอิสลามศึกษา 
ตารางท่ี  4.8.1 แสดงผลการทดสอบ I-NET ระดับชั้นอิสลามศึกษาเบื้องต้น ปีการศึกษา  2563 

วิชา 
คะแนน 

ผลต่างคะแนนเฉลี่ย ผลการเปรียบเทียบ 
ประเทศ สช.ศธจ.พัทลงุ 

อัลกุรอาน-อัตตัฟซีร 38.54 40.79 +2.25 สูงกว่าระดบัประเทศ 
อัลหะดีษ 44.74 50.51 +5.77 สูงกว่าระดบัประเทศ 
อัลอะกีดะฮ ์ 37.38 37.32 -0.06 ต่ำกว่าระดบัประเทศ 
อัลฟิกฮ์ 31.93 33.57 +1.64 สูงกว่าระดบัประเทศ 
อัตตารีค 37.60 37.90 +0.30 สูงกว่าระดบัประเทศ 
อัลอัคลาก 40.86 41.45 +0.59 สูงกว่าระดบัประเทศ 
ภาษามาลาย ู 35.17 24.54 -10.63 ต่ำกว่าระดบัประเทศ 
ภาษาอาหรับ 30.65 25.77 -4.88 ต่ำกว่าระดบัประเทศ 

คะแนนเฉลี่ยรวม 39.46 36.58 -0.63 ต่ำกว่าระดบัประเทศ 
 
 



“พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิน่ ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562– 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 
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ตารางท่ี  4.8.2 แสดงผลการทดสอบ I-NET ระดับชั้นอิสลามศึกษาระดับกลาง ปีการศึกษา  2563 

วิชา 
คะแนน 

ผลต่างคะแนนเฉลี่ย ผลการเปรียบเทียบ 
ประเทศ สช.ศธจ.พัทลงุ 

อัลกุรอาน-อัตตัฟซีร 41.83 43.45 +1.62 สูงกว่าระดบัประเทศ 
อัลหะดีษ 44.11 48.56 +4.45 สูงกว่าระดบัประเทศ 
อัลอะกีดะฮ ์ 50.70 55.39 +4.69 สูงกว่าระดบัประเทศ 
อัลฟิกฮ์ 39.40 39.28 -0.12 ต่ำกว่าระดบัประเทศ 
อัตตารีค 37.45 38.73 +1.28 สูงกว่าระดบัประเทศ 
อัลอัคลาก 38.21 39.69 +1.48 สูงกว่าระดบัประเทศ 
ภาษามาลาย ู 35.91 28.20 -7.71 ต่ำกว่าระดบัประเทศ 
ภาษาอาหรับ 30.04 27.42 -2.62 ต่ำกว่าระดบัประเทศ 

คะแนนเฉลี่ยรวม 39.71 40.09 +0.38 สูงกว่าระดบัประเทศ 
 
ตารางท่ี  4.8.2 แสดงผลการทดสอบ I-NET ระดับชั้นอิสลามศึกษาระดับสูง ปีการศึกษา  2563 

วิชา 
คะแนน 

ผลต่างคะแนนเฉลี่ย ผลการเปรียบเทียบ 
ประเทศ สช.ศธจ.พัทลงุ 

อัลกุรอาน-อัตตัฟซีร 39.81 38.48 -1.33 ต่ำกว่าระดบัประเทศ 
อัลหะดีษ 42.59 44.04 +1.45 สูงกว่าระดบัประเทศ 
อัลอะกีดะฮ ์ 31.82 33.12 +1.30 สูงกว่าระดบัประเทศ 
อัลฟิกฮ์ 36.18 35.02 -1.16 ต่ำกว่าระดบัประเทศ 
อัตตารีค 39.26 40.74 +1.48 สูงกว่าระดบัประเทศ 
อัลอัคลาก 48.63 49.02 +0.39 สูงกว่าระดบัประเทศ 
ภาษามาลาย ู 25.43 20.17 -5.26 ต่ำกว่าระดบัประเทศ 
ภาษาอาหรับ 32.00 22.86 -9.14 ต่ำกว่าระดบัประเทศ 

คะแนนเฉลี่ยรวม 36.97 35.43 -1.53 ต่ำกว่าระดบัประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิน่ ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562– 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 
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 4.9  สถานการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษาในจังหวัด 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning : SP) ได้กำหนดขึ้นมาจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ 

ที่เป็นปัจจัยนำเข้าเชิงนโยบาย วิเคราะห์จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดพัทลุง 
วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสถานการณ์ของภารกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
และควรจะเป็นในอนาคต จนได้ความต้องการทางยุทธศาสตร์ (Strategic Need : SN) จากนั้นนำความ
ต้องการทางยุทธศาสตร์มาวิเคราะห์ความสำคัญต่อภารกิจ ความเร่งด่วนต่อปัญหา ความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ ประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ และความเชื่อมโยงกับนโยบายของการพัฒนาการศึกษา จนทำให้ได้
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning : SP) ที่เป็นหัวใจหลักสำคัญของการพัฒนาจังหวัดพัทลุง  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

จุดยืนด้านโอกาสทางการศึกษา 
SP1 : เพ่ิมโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสเข้ารับบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนจบ

หลักสูตรการศึกษาตามระยะเวลาโดยเน้น 
-  รณรงค์ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสเข้ารับบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนจบ

หลักสูตรการศึกษาตามระยะเวลา โดยการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยสื่อที่หลากหลาย 
ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และการดำเนินการรณรงค์ผ่านเครือข่ายความร่วมมือ
ของชุมชุนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-  ยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้เรียนเน้นการดูแลรายบุคคลที่เข้าถึงเข้าใจและพัฒนาเพ่ือ
สร้างความพร้อมให้นักเรียนในการเรียนรู้อย่างมีความสุข  

-  ป้องกันและลดอัตราเสี่ยงการออกกลางคัน 
SP2 : ส่งเสริมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้แก่ เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มี

ความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  โดยเน้น 
-  การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ 
-  สร้างความพร้อมให้แก่เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา 
-  ส่งเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

SP3 : สร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดย 
-  สร้างเครือข่ายระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนให้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและให้มี  

การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า อาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน  โรงเรียนผู้สูงอายุ 
-  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางสังคมที่แสดงถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม จารีตประเพณี ศิลปหัตถกรรม  

ที่สืบทอดมาจากอดีต 
-  พัฒนาระบบการจัดการความรู้บนฐานนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และสังคม 
จุดยืนด้านคุณภาพผู้เรียน 
SP4 : ยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นและถึงพร้อมด้วยทักษะที่เป็นสากลโดยเน้น 

-  ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ให้สูงขึ้น  โดยเน้นการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ STEM Education  

-  พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุสมผล 
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-  พัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านการให้เหตุผลโดย
เน้นการอา่นออก เขียนได้ การอ่านคล่อง เขียนคล่อง 

-  พัฒนาสมรรถนะที่เป็นสากลให้แก่นักเรียน โดยมุ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ทักษะการใช้ ICT 

-  พัฒนาความสามารถวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

SP5 : ปลูกฝังและเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
-  เร่งปลูกฝัง บ่มเพาะ นักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ พึ งประสงค์   

อย่างเข้มข้นตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล โดยมุ่งเน้นความมีวินัย ความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ 
และความอดทน 

-  ปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนักตื่นตัว มีส่วนร่วม 
ในการฟ้ืนฟู เผยแพร่ สืบสาน สร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลาย
ของศาสนาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตและค่านิยมที่ดีงาม ของความเป็นชาติและ
วัฒนธรรมเมืองลุง เพ่ือก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจ 

-  ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการจัดทำ 
ธนาคารขยะ การคัดแยกขยะ การสร้างพื้นที่สีเขียว 

SP6 : ส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่นักเรียนโดยเน้น 
-  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นักเรียนค้นพบความถนัดของตนเองด้านวิชาชีพ 
-  พัฒนาระบบแนะแนวในโรงเรียนให้เข้มแข็ง 
-  ส่งเสริมการเรียนการสอนในรูปแบบทวิศึกษา 

SP7 : ผลิตและพัฒนากำลังคนรวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาจังหวัด
และประเทศโดยเน้น 

-  เปิดหลักสูตรที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 
-  ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษาเร่งปรับค่านิยมและวางรากฐานทักษะอาชีพ ให้แก่

ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
-  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
-  เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคนโดยสร้างเครือข่าย 

ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
จุดยืนด้านการบริหารจัดการศึกษา 
SP8 : พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

โดยมุ่งเน้น 
-  การนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
-  เสริมสร้างคุณธรรม ค่านิยม  จรรยาบรรณวิชาชีพและความตระหนักแก่ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโดยเน้นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
-  ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การนำกระบวนการวิจัยและผลการวิจัยมาใช้  

ในการพัฒนางาน 
-  เสริมสร้างความสุขขวัญกำลังใจความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพของบุคลากรที่ยั่งยืน 
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-  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
-  ลดอัตราการออกกลางคันในระดับอาชีวศึกษา 

SP9 : การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้น  

-  การพัฒนาด้านการวิจัยการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนการพัฒนาครูที่สอนไม่ตรง
วิชาเอก 

-  ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบของสมาคม ชมรมทางวิชาการให้มี
บทบาทในการพัฒนาครูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

-  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
SP10 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงานการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐาน 

เพ่ือนำไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีคุณภาพสูง  โดยเน้น 
-  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง และฐานข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานการศึกษา

สถานศึกษา ให้มีความเพียงพอและพร้อมใช้ในการบริหารจัดการ 
-  การพัฒนาระบบบริหารงบประมาณให้เอื้อต่อการเป็นองค์กรคุณภาพสูง 
-  การพัฒนาระบบการจัดการความรู้มาใช้เพื่อเสริมสร้างเป็นองค์กรการศึกษาแห่งการเรียนรู้ 
-  การสร้างความเข้าใจ ความตระหนักในการนำกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้อย่างเป็น

ระบบครบวงจร 
-  พัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการจัดการศึกษาแบบครบวงจร 

SP11 : ปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและ 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ 

SP12 :  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มุ่งเน้นมาตรฐานการศึกษา เพ่ือนำไปสู่
ความเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพสูง  โดยเน้น 

-  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

-  พัฒนาและยกระดับสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายสู่ โรงเรียนระดับสากล อาทิ โรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีศรีตำบล 

-  ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ เรียนรู้ สร้างและ 
ดำเนินการมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 

-  พัฒนาคุณภาพโรงเรียน โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในโรงเรียน
ขนาดเล็ก และการเรียนการสอนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต DLIT ในโรงเรียนขนาดกลาง
ควบคู่การจัดการเรียนการสอนแบบพัฒนาการทางสมอง BBL 

SP13 : ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งพร้อมที่จะขับเคลื่อนในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเน้น 

-  การสนับสนุนเครือข่ายสถานศึกษาให้มีศักยภาพในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในเครือข่ายให้สูงขึ้น 

-  สร้างมาตรฐานเครือข่ายสถานศึกษา จากนั้นขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและจัดให้มีระบบ 
การติดตามประเมินผลมาตรฐานเพื่อมุ่งสู่การเป็นเครือข่ายโรงเรียนที่มีคุณภาพสูง 
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SP14 : ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเน้น 
-  การแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ชุมชน ผู้ปกครอง  

ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
-  ส่งเสริมให้โรงเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมทางสังคมและเป็นแกนนำหลักที่สำคัญในการสร้าง

สังคมอยู่ดีมีสุขร่วมกันเพื่อสร้างการยอมรับแก่โรงเรียน 
  



“พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิน่ ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562– 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 

 

40 

 
 

1. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนทุกพ้ืนที่ 
ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่มีความสามารถพิเศษและลดอัตราเสี่ยงการออกกลางคัน 

2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลระดับปฐมวัย  
ที่ยึดเดก็เป็นสำคัญโดยการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครอง 

3. สร้างความแข็งแกร่งในภูมิความรู้ทางวิชาการแก่ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศให้เป็นที่ประจักษ์และ  
เป็นที่ยอมรับจากสังคม 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเหมาะสม 
กับบริบทและอัตลักษณ์แห่งตน 

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและ  
วิถีของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้อง  
กับความสนใจและวิถีของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนในเชิงรุกที่หลากหลาย ทันสมัย สร้างสรรค์ 
ต่อเนื่อง และตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชนและความจำเป็นเร่งด่วนต่างๆ 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงานทางการศึกษาที่ดีสู่มาตรฐานความเป็นเลิศด้วย 
การพัฒนา ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

8. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน 
 
 
 
 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง จัดทำแบบติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562 - 2563 เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาตามตัวชี้วัดแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือนำผลการติดตามไปใช้ในการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาในระยะต่อไป 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและความม่ันคงของชาติ 
เป้าประสงค์ที่  1  คนพัทลุงทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบ  

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและธำรงรักษา
สถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 ร้อยละ  99.00  ( ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70) 

2. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
 ร้อยละ  78.84  ( ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80) 

3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง 
 ร้อยละ  97.14  ( ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80) 

5. ความคิดเห็นและความต้องการของจังหวัด 

 

6. ผลการติดตามการดำเนินงานตาม 
   แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 - 2565 
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4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมที่สร้างภูมิคุ้มกันหรือป้องปราม  
การทุจริตคอร์รัปชั่น 
 ร้อยละ  92.92  ( ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80) 

5. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตร หรือจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทย 
ในทุกระดับชั้น 
 ร้อยละ  86.42  ( ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80) 
เป้าประสงค์ที่ 2 คนพัทลุงทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
 ร้อยละ  90.96 ( ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80) 

2. มีระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกัน และแก้ไขภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
 มีระบบ กลไก และมาตรการ   ร้อยละ  80.00 
 ไม่มีระบบ กลไก และมาตรการ   ร้อยละ  20.00 

3. จำนวนคดีทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา 
 ไม่มี 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของจังหวัดและประเทศ 
เป้าประสงค์ที่  1  กำลังคนมีสมรรถนะด้านความรู้ มีทักษะที่สำคัญจำเป็น และคุณลักษณะสอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดงาน รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของจังหวัดพัทลุงและ
ระดับประเทศและแข่งขันในระดับสากลได้ 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องของตลาดแรงงาน 
 (กำลังรวบรวมข้อมูล)  
2. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถานประกอบการ 

 (กำลังรวบรวมข้อมูล)  
เป้าประสงค์ที่  2  สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ผลตินักศึกษาบัณฑิต 

สาขาเฉพาะทาง ตามความต้องการในจังหวัดพัทลุงที่เพียงพอกับปริมาณงาน และ 
ผลิตเพ่ิมข้ึนรองรับตามความต้องการของตลาดงานระดับประเทศด้วย 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของสถาบันการศึกษา จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียน 

ในโรงงานตามมาตรฐานที่กำหนด 
 (กำลังรวบรวมข้อมูล) 
2. ร้อยละของครูอาชีวศึกษาที่ผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ 

 (กำลังรวบรวมข้อมูล) 
เป้าประสงค์ที่  3  การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถสร้างผลผลิต
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และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจในจังหวัดพัทลุงและระดับประเทศได้ 
ตัวช้ีวัด 

1. จำนวนงานวิจัย/โครงการเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 
จังหวัดพัทลุง 

 (กำลังรวบรวมข้อมูล) 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์ที่  1  ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8cs 2Ls) 
 ร้อยละ  84.44  ( ค่าเป้ามหาย ร้อยละ 80) 
2. ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับ จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ร้อยละ  96.48  ( ค่าเป้ามหาย ร้อยละ 98) 
เป้าประสงค์ที่  2  คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ

มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
ตัวช้ีวัด 

1. รอ้ยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET / N-NET) เฉลี่ยแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 

 O-NET  ร้อยละ  31.59  (ภาษาไทย  ร้อยละ 61.85 / ภาษาอังกฤษ   
ร้อยละ  15.63 / คณิตศาสตร์  ร้อยละ  25.68 / วิทยาศาสตร์  ร้อยละ  23.21)  

 N-NET  ร้อยละ  18.4   
2. ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 (กศน.,มัธยมศึกษาตอนต้น) มีผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET / N-NET) เฉลี่ยแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 
 O-NET  ร้อยละ  21.57  (ภาษาไทย  ร้อยละ 70.59 / ภาษาอังกฤษ   

ร้อยละ  6.49 / คณิตศาสตร์  ร้อยละ  7.48 / วิทยาศาสตร์  ร้อยละ  1.73) 
 N-NET  ร้อยละ  73.82   
3. ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 (กศน.,มัธยมศึกษาตอนปลาย/อศจ.,ปวช.3) มีผล 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET / N-NET / V-NET) เฉลี่ยแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 
 O-NET  ร้อยละ  11.12  (ภาษาไทย  ร้อยละ 31.63 / สังคม ร้อยละ 6.52 / 

ภาษาอังกฤษ  ร้อยละ  4.93 / คณิตศาสตร์  ร้อยละ  7.54 / วิทยาศาสตร์  ร้อยละ  5.00) 
 N-NET  ร้อยละ  57.42  
 V-NET  (กำลังรวบรวมข้อมูล) 

เป้าประสงค์ที่  3  สถานศึกษาทุกระดับการศึกษามีหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐาน  

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา



“พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิน่ ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562– 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 

 

43 

ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 ร้อยละ  85.19  ( ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80) 

2. ร้อยละของสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
 (กำลังรวบรวมข้อมูล) 

3. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกแห่งจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ 
 ร้อยละ  81.72 (ค่าเป้าหมาย มี) 
เป้าประสงค์ที่  4  ตำราเรียน สื่อ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม มีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชนสามารถ

เข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
ตัวช้ีวัด 

1. มีเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 มีเครือข่าย    ร้อยละ  80.00 
 ไม่มีเครือข่าย    ร้อยละ  20.00 

2. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ หรือจัดรายการเพ่ือการศึกษาผ่านสื่อมวลชน 
 มีการเผยแพร่    ร้อยละ  50.00 
 ไม่มีการเผยแพร่   ร้อยละ  50.00 

เป้าประสงค์ที่  5  ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาได้รับกาพัฒนา

ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ร้อยละ  93.93  ( ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80) 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่  1  คนพัทลุงทุกคนในจังหวัดพัทลุงได้รับโอกาสทางการศึกษาทุกประเภทในรูปแบบที่

เหมาะสมและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา 
 ร้อยละ  80.00  (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80) 

2. ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
 ร้อยละ  66.10  ( ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90) 

3. จำนวนสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)  
 ไม่มี 
เป้าประสงค์ที่  2  คนพัทลุงทุกคนในจังหวัดพัทลุงได้รับการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพ่ือการศึกษา 
ตัวช้ีวัด 

1. มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้เรียน
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และผู้ใช้บริการอย่างอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 มีระบบเครือข่าย   ร้อยละ  90.00 
 ไม่มีระบบเครือข่าย   ร้อยละ  10.00 

2. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีการจัดการเรยีนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, DLTV, ETV  
 ร้อยละ  100 ( ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80) 
เป้าประสงค์ที่  3  ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาของจังหวัดพัทลุง ครอบคลุม ถูกต้อง

เป็นปัจจุบัน 
ตัวช้ีวัด 

1. มีระบบฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่สามารถเชื่อมโยง 
และแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืน
ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา 

 มีระบบฐานข้อมูล   ร้อยละ  80.00 
 ไม่มีระบบฐานข้อมูล   ร้อยละ  20.00 

2. มีระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถให้บริการ
และใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้ 

 มีระบบคลังข้อมูล   ร้อยละ  40.00 
 ไม่มีระบบคลังข้อมูล   ร้อยละ  60.00 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ที่  1  คนพัทลุงมีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีงาม มีวินัย มีจิต

สาธารณะ 
ตัวช้ีวัด 

1. จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
คุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ร้อยละ  95.96 
2. จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม วัฒนธรรม และการนำแนวความคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 ร้อยละ  98.46 
เป้าประสงค์ที่  2  คนพัทลุงทุกช่วงวัยมีจิตรักษ์สิ่งแวดล้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สู่การปฏิบัติมีการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด 
1. จำนวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนสีเขียวและห้องเรียนสีเขียว 

 (กำลังรวบรวมข้อมูล)  
เป้าประสงค์ที่  3  คนพัทลุงมีจิตสำนึก รู้คุณค่า ชื่นชม สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี  

ภูมิปัญญา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นพัทลุง 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษารู้คุณค่า ชื่นชม สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม 



“พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิน่ ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562– 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 

 

45 

ประเพณีภูมิปัญญา และการกีฬา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นพัทลุง 
 ร้อยละ  95.54 
เป้าประสงค์ที่  4  คนพัทลุงรัก รู้คุณค่าใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริสร้างสุขภาวะอย่างครบวงจร ได้รับ

การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ 
ตัวช้ีวัด 

1. จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 จำนวน  30  ชิ้น 

2. จำนวนสถานศึกษาที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
 จำนวน  254 โรงเรียน 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่  1  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการการศึกษา 

ตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 
 ร้อยละ  88.46  
เป้าประสงค์ที่  2  ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนและพ้ืนที่ 
ตัวช้ีวัด 

1. จำนวนเครือข่ายการศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
 จำนวน  558  เครือข่าย 
เป้าประสงค์ที่  3  ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้าง

ขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 ร้อยละ  76.27  
ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาการศึกษารองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคใต้ 
เป้าประสงค์ที่  1  คนพัทลุงได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการรองรับเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและ

การเกษตรชั้นนำของโลก 
ตัวช้ีวัด 

1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว 
 (กำลังรวบรวมข้อมูล)  

2. จำนวนงานวิจัย/โครงการเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาการบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจร
และผลิตภัณฑ์การเกษตร 
 (กำลังรวบรวมข้อมูล) 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้นำกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 – 2579  นโยบายรัฐบาล  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565  เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goal : SDG)  จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  นโยบายและจุดเน้น
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง และกำหนดเป็นกรอบแนวทางในการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง 
พ.ศ. 2562 – 2565  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการปกครอง
ประเทศได้กำหนดหมวดสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
และการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน  
 หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรม 
ในการศึกษาภาคบังคับ  
  หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา   
สิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้อง 
ดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตาม
ความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ 
ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการ
และตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล และพัฒนาก่อนเข้า
รับการศึกษาภาคบังคับ หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ  และได้รับ 
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 

ส่วนที่ 2 

บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
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ในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  โดยให้รัฐ
จัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สิน  
เข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกล่าว  
อย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา     
ให้เกิดผลดังต่อไปนี้  
 (1) เริ่มดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 
เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย  
 (2) ดำเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
   (3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์      
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถ และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล    
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู    
    (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถเรียน ได้ตาม 
ความถนัด และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกัน  
ทั้งในระดับชาติ และระดับพื้นท่ีดังกล่าว  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษาให้มี
คณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะ
และร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการ  
 
 

 

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ  
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน และภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญท้ัง 6 ด้าน ดังนี้ 
 

2.  ยุทธศาสตร์ชาต ิระยะ  20  ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
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  1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   
  2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   

  
 
 
 
 
 

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 3.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประกอบด้วย 23 ประเด็น 62 แผนย่อย (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 12 ประเด็น 21 แผนย่อย  
 1) ประเด็นความมั่นคง ใน 2 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ  
3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 6) ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การพัฒนา เมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ 
 9) เขตเศรษฐกิจพิ เศษ ใน 3 แผนย่อย ได้ แก่  3.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิ เศษ  
ภาคตะวันออก 3.2 การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  3.3 การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน   
 10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
 11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.2 การพัฒนา
เด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ 

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
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วัยแรงงาน 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
 12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การคุ้มครอง
ทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
 18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.5 การยกระดับกระบวน
ทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 
 20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 4 แผนย่อย ได้แก่  3.1  
การพัฒนาบริการประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
 21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การพัฒนากฎหมาย 
 23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.4 การวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 
  3.2 แผนแม่บทเฉพาะก ิจภายใต ้ประเด ็นย ุทธศาสตร์ชาต ิ อ ัน เป ็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 รวม 2 เรื่อง 
    1) การแก้ไขเพ่ิมเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจำเป็นของ
ประเทศ ตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 โดยมอบให้ สำนักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดำเนินการตามแนวทางการจัดทำแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติในรูปแบบเฉพาะกิจ เพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงระหว่างปี 2564-2565 
คือ ใช้ ร่าง แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ เบื้องต้น ไปรับฟังความคิดเห็นและนำเสนอ ร่าง แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ  
ฉบับสมบูรณ์ ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรี ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563  
 2) โครงการสำคัญเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 571 โครงการ โดยมอบให้ สศช. สำนักงบประมาณและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ดังนี้ 
     2.1) สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรองรับการดำเนินการโครงการ
สำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้ง 571 โครงการ ในลักษณะงบประมาณพิเศษหรืองบประมาณแบบ
บูรณาการ และให้ใช้ ร่าง “แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ 
โคว ิด -19 พ .ศ . 2564-2565” และห ่ว งโซ ่ค ุณค ่าของประเทศ (Final Value Chain Thailand) เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 2.2) สศช.ร่วมกับหน่วยงานที่มีโครงการสำคัญ จัดทำรายละเอียดโครงการสำคัญฯ 
ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน และ สศช.ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานให้
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บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 
   แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 
305 ง. ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2563) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว” 
(Resilience) ภายใต้แนวคิด Resilience ใน 3 มิติสำคัญ คือ การพร้อมรับ (Cope) การปรับตัว (Adapt) 
และการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform)  
    เป้าหมายสำคัญและตัวชี้วัดของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 
 1. คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานทำ กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง มี 5 ตัวชี้วัด 
 2. สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น มี 2 ตัวชี้วัด 
 3. เศรษฐกิจประเทศฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ มี 3 ตัวชี้วัด 
 4. มีการวางรากฐาน เพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม ่มี 5 ตวัชี้วัด 
    แนวทางการพัฒนาที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษในระยะ 2 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2564 -2565) 
4 แนวทางหลัก 16 แนวทางย่อย และความสอดคล้องสู่“เป้าหมาย” ยุทธศาสตร์ชาติฯ 6 ด้าน 
แนวทางการพัฒนาที ่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษในระยะ  2 ปีข้างหน้า (พ .ศ . 2564 -2565)  
4 แนวทางหลัก 16 แนวทางย่อย และความสอดคล้องสู่“เป้าหมาย” ยุทธศาสตร์ชาติฯ 6 ด้าน 
 ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางหลักที่   
1, 3 และ 4 ดังนี้ 
 แนวทางหลักที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ 
(Local Economy) สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  และด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือลดความเสี่ยงในการพ่ึงพาต่างประเทศ โดยกระจายความเจริญ
และโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับพ้ืนที่ ส่งเสริมการลงทุน สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และ
ผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ่น
ให้พร้อมรับการกระจายตัวของการพัฒนา และการเคลื ่อนย้ายกำลังแรงงานกลับคืนถิ ่น  เพื ่อให้
เศรษฐกิจฐานรากเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งด้านการผลิตและการบริโภค 
ประกอบด้วย 3 แนวทางย่อย 
   1.1) การส่งเสริมการจ้างงาน  
 1.2) การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
 1.3) การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรอง  
    ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางย่อยที่   
1.3) ในมิติการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) ที่ 3) ยกระดับสถาบันการศึกษาในพื้นที่
ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ส่งเสริมจุดเด่นทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่นั้นๆ  
 แนวทางหลักที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital) สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการของนายจ้าง 
ร่วมกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่
ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพตามที่ได้ระบุไว้ในประเด็นการพัฒนาข้อ 2) Future Growth ตลอดจนให้
มีความสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานและโครงสร้างเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยา
ผู้ที ่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัดสวัสดิการทางสังคมให้เหมาะสม เพียงพอกับความจำเป็นในการ
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ดำรงชีวิต ทั้งความม่ันคงทางรายได้และสุขภาพ ประกอบด้วย 3 แนวทางย่อย 
 3.1) การยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้ 
 3.2) การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม  
 3.3) การเสริมสร้างความม่ันคงทางสุขภาพ  
 ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางย่อย  
ที่ 3.1) ใน 3 มิต ิ
    มิติการพร้อมรับ (Cope) ที่ 3) ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการ
เรียนการสอน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาทักษะอาชีพ และการแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ  
   มิติการปรับตัว (Adapt) ที่ 1) ส่งเสริมให้แรงงานมีทักษะที่หลากหลายมีความยืดหยุ่น 
พร้อมปรับตัวสู่วิธีการทำงานหรืออาชีพใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยการ  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของแรงงาน 2) ปรับรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อภาวะวิกฤตมาก
ขึ้น อาทิ การเรียนรู้ทางไกล หลักสูตรระยะสั้นและการผสมผสานการเรียนรู้แบบออฟไลน์และออนไลน์  
3) ส่งเสริมทักษะที่จำเป็น โดยเฉพาะทักษะภาษา ต่างประเทศ และทักษะดิจิทัล รวมถึงทักษะที่สำคัญอ่ืนๆ 
เช่น ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะทางการเงิน และทักษะทางอารมณ ์เป็นต้น  
         มิติการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) ที่ 2) สร้างสภาพแวดล้อม
และพัฒนาบุคลากรให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้คนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาส ในการยกระดับ
และปรับทักษะความรู้และทักษะเพ่ือการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพที่หลากหลายได้อย่างต่อเนื่อง  
 แนวทางหลักที่ 4 การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนา
ประเทศ (Enabling Factors) สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ด้านยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยเร่งรัด พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายและการดำเนินงานของ
ภาครัฐให้ทันสมัย พัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม  เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการความเสี ่ยง  รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย   
ภาคประชาชน ภาคเอกชน ท้องถิ่น สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ เพ่ือลดอุปสรรค ข้อจำกัด และส่งเสริมการฟ้ืนฟู
และพัฒนาประเทศตามประเด็นการพัฒนาทั้ง 3 ข้อข้างต้น ประกอบด้วย 5 แนวทางย่อย 
   4.1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่  

 4.2) การปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล  
 4.3) การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม  
 4.4) การเสริมสร้างความม่ันคงและบริหารจัดการความเสี่ยง  
 4.5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีการพัฒนา  

    ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนเกี่ยวข้อง 4 แนวทางย่อย ใน 3 มิติ 
     แนวทางย่อยที่ 4.1 ในมิติการพร้อมรับ (Cope) ที่ 2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เชิงระบบ 
เช่น ระบบบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยสู่การผลิต เชงิพาณิชย์ และระบบ
การแก้ปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆ  
   แนวทางย่อยที่ 4.2 ใน 3 มิติ 
     มิติการพร้อมรับ (Cope) ที่ 1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลแบบบูรณาการ โดยการ
จัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการเปิดเผยและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการ
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วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ ศักยภาพ และวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่ อาทิ ฐานข้อมูล
ประชาชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในพ้ืนที่และฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือพัฒนาการผลิต  
   มิติการปรับตัว (Adapt) ที่ 1) นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชน อาทิ 
กลไกเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและระบบเตรียมความพร้อมด้านการจัดการสาธารณภัยเพ่ือบริการ  
ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
        มิติการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) ที่ 4) ปรับโครงสร้าง
และวิธีปฏิบัติราชการ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว มีความบูรณาการเชื่อมโยงระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานที่ยึดภารกิจหรือพ้ืนที่เป็นพ้ืนฐาน และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเท่าทัน  
  แนวทางย่อยที่ 4.4 ในมิติการปรับตัว (Adapt) ที่ 1) พัฒนาระบบการเตรียม ความพร้อม
ด้านการจัดการภาวะวิกฤตให้มีประสิทธิภาพ  โดยการบูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้มี
เอกภาพ สามารถรองรับเหตุการณ์ความขัดแย้งและสาธารณภัยรูปแบบใหม่ในทุกมิติ  อาทิ ความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
         แนวทางย่อยที่ 4.5 ในมิติการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) ที่  
1) เพ่ิมบทบาทและศักยภาพของท้องถิ่น และยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ในการบริหารราชการ แก้ไข
ปัญหาและพัฒนาประเทศ 
    3.3 โครงการสำคัญเพื่อบรรลุ เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 
ตามท่ี สศช. เสนอ โดยมอบส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้ 
  1) สศช. และทุกส่วนราชการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง  
  1.1) การมองเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  1.2) การจัดทำโครงการสำคัญตามการวิเคราะห์ห่วงโซ่ความสัมพันธ์และช่องว่าง  
การพัฒนาต่อการบรรลุเป้าหมาย (xyz) 
  1.3) การจัดลำดับความเร่งด่วนของโครงการสำคัญ 
  1.4) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
 2) สศช. ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง  
3 ระดับ และสำนักงบประมาณ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามแนวทางการดำเนินการ 
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โครงการสำคัญเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 571 โครงการ  เมื่อวันที่ 29 
กันยายน 2563 จำแนกเป็น 
 1) โครงการสำคัญประจำปี งบประมาณ  2565 ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ  
ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ (Top Priorities) รวม 250 โครงการ  
 2) โครงการสำคัญรองรับการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับการดำเนินการเพ่ือบรรลุ
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เป้าหมายย่อยที่เกี่ยวข้องจากทั้ง 140 เป้าหมายของ 23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติรวม 321 โครงการ 
 ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการคัดเลือก
เป็นรายการโครงการสำคัญ (รายการห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย : Value Chain Thailand) 6 โครงการสำคัญ 
3 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ใน 571 โครงการสำคัญ 140 เป้าหมาย แผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ (29 กันยายน 2563) ประกอบด้วย 
 1) แผนแม่บทที่ 1 ประเด็นความม่ันคง  
  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการสำคัญฯ ปี 2565  
  010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
สถาบันศาสนา เป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
 1. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง โดย
แนวทางสันติวิธี 
      2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ 
 2) แผนแม่บทท่ี 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการสำคัญฯ ปี 2565  
   110301 วัยเรียน/วัยรุ ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน  รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการตลาดแรงงาน 
      3) แผนแม่บทท่ี 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการสำคัญฯ ปี 2565  
       120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ 
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล 
    2. โครงการส่งเสริมเวทีเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนที่ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
    3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 
 

 
 
 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 13 ด้าน พร้อมกับ 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ (ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบ ร่าง แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 13 ด้าน ตามที่คณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่  9 พฤศจิกายน 2563 ได้แก่ 1) ด้านการเมือง  
2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ  

4. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรงุ) 
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6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
12) ด้านการศึกษา และ 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 2. เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศฯ (ฉบับปรับปรุง) และกิจกรรมปฏิรูป 
ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) สาระสำคัญที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  2.1 การดำเนินกิจกรรมของแผนการปฏิรูปประเทศเดิม ให้ดำเนินการคู่ขนานกับกิจกรรม 
Big Rock โดยหน่วยงานรับผิดชอบหลักรับไปดำเนินการในลักษณะภารกิจปกติของหน่วยงาน 
     2.2 สำนักงบประมาณให้ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการดำเนินโครงการ
ภายใต้กิจกรรม Big Rock เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิรูปประเทศไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม  
 2.3 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 2 คณะ และหน่วยงานหลัก 36 แห่ง รับผิดชอบ 62 กิจกรรม 
Big Rock ที่มีเป้าหมายสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและ 
แผนแม่บทฯ ร่วมกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 โดยมี
กฎหมายที่ต้องจัดทำหรือปรับปรุง รวมทั้งสิ้น 45 ฉบับ 
 ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องและสนับสนุนเป้าประสงค์แผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) รวม 10 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านการเมือง (2) ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน (3) ด้านกฎหมาย (5) ด้านเศรษฐกิจ (6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (8) ด้าน
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (9) ด้านสังคม (11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (12) ด้านการศึกษา (13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

 1) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการเมือง 
     เป้าประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและ
กระบวนการนโยบายสาธารณะ การเมืองมีเสถียรภาพและความมั่นคงและเกิดความสามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ ตลอดจนเพื ่อให้พรรคการเมืองและนักการเมือง ยึดมั่นในประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก  

   กิจกรรม Big Rock ด้านการเมือง ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที ่1 และ 3 
    (1) การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข       
     (2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ  
    (3) การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ  
  (4) การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง  
    (5) การปรับปรุงกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ 
 2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน   
    เป้าประสงค์ เพ่ือให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ในทุกมิติ
และรองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ และทิศทางที่กำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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    กิจกรรม Big Rock ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องทั้ง 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    (1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล  
  (2) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวและเปลี่ยนแปลง
ไดต้ามสถานการณ์  
  (3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ 
ซึ่งคนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม  
    (4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
    (5) ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว 
คุ้มค่าโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 
    3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านกฎหมาย 
     เป้าประสงค์ เพ่ือให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเท่าที่จำเป็น
ตามหลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
      กิจกรรม Big Rock ด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 และ 3 
      (1) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต
หรือการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
    (2) จั ดให้ มี กลไกทางกฎหมายเพ่ื อให้ มี การพิจารณาปรับเปลี่ ยนโทษทางอาญา  
ที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพ่ือลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
   (3) จัดให้มีกลไกกำหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กำกับ
ดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
ในการบังคับใช้กฎหมาย 
     (4) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย  
     (5) จัดทำประมวลกฎหมายเพ่ือรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน เพ่ือความสะดวก
ในการใช้งาน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านเศรษฐกิจ 
    เป้าประสงค์ เพ่ือยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ กระจายความเจริญและ
ความเข้มแข็งของภาคสังคม และปรับบทบาท โครงสร้าง และกลไกสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจของ
ประเทศตามหลักแนวคิดการบริหารงานคุณภาพที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
    กิจกรรม Big Rock ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 
    (1) การสร้างเกษตรมูลค่าสูง  
      (2) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง  
    (3)  การเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรม และบริการเป้าหมาย  
    (4) การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค 
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   (5) การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
    6) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    เป้าประสงค์ เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษา และฟ้ืนฟู
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์ยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์  และการใช้ประโยชน์ลดความขัดแย้งของ
การพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
และมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ  
     กิจกรรม Big Rock ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 กิจกรรมปฏิรูป 
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
    (1) เพ่ิมและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย  
     (2) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด (บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ) 
      (3) การบริหารจั ดการน้ ำเพ่ื อสร้ างเศรษฐกิ จชุมชนในพ้ืนที่ นอก เขตชลประทาน  
     (4) ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 
  8) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     เป้าประสงค์ เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพในการทำหน้าที่ของสื่อบน
ความรับผิดชอบกับการกำกับที่มีความชอบธรรม และการใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ 
ดำรงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน  ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือ
เสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย และมุ่งเน้นให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้
แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี  
    กิจกรรม Big Rock ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมปฏิรูป 
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 
    (1) การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ  
    (2) การกำกับดูแลสื่อออนไลน์ 
     (3) การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ 
    9) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านสังคม 
     เป้าประสงค์ เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคม การคุ้มครองกลุ่ม
เปราะบางในสังคม ตลอดจนการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและแหล่งทุนของประชาชน  
     กิจกรรม Big Rock ด้านสังคม ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 และ 3 
     (1) การมีระบบการออมเพ่ือสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่ เพียงพอ 
และครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ  
     (2) ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพ้ืนที่  เพ่ือให้สามารถ 
จัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
     (3) การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพ่ือให้คนพิการได้รับสิทธิ สวัสดิการและความช่วยเหลือ 
ได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง  
     (4) การสร้างกลไกที่เอ้ือให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง  
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     (5) การสร้างมูลค่าให้กับท่ีดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน 
   11) แผนการปฏิ รูปประเทศ (ฉบั บปรับปรุ ง) ด้ าน การป้ องกั นและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    เป้าประสงค์ เพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และให้
ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหาร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากร
ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ  
      กิจกรรม Big Rock ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 และ 5 
    (1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
    (2) พัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ  
     (3) พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการดำเนินคดีทุจริตทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน  
      (4) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์  
    (5) พัฒนามาตรการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 
 12) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา  
   เป้าประสงค์ เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
มุ่ งความเป็ นเลิ ศและสร้ างขีดความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ ปรับปรุ งระบ บการศึ กษา 
ให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลาย ของการจัดการ ศึกษาและ
สร้างเสริมธรรมภิบาล ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้ านการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
ข้อ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ 
การเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษท่ี 21 ข้อ 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ข้อ 4.1 การลด
ความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยี ข้อ 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
  ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
1.1 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 1.2 วัยเรียน/วัยรุ่น 
มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว  สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 1.3 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักใน
ความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
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อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 1.4 มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
เข้ามาทำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมขึ้น 1.5 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่
ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
   2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  2.1 คนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
   3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพลังทางสังคม 3.1 ประชากรไทยมีการเตรียมการ
ก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
 กิจกรรม Big Rock ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 - 3 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
(หน่วยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่  2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรี ยนรู้ฐานสมรรถนะ  
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวง ศึกษาธิการ) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบัน อุดมศึกษา
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน (หน่วยรับผิดชอบหลัก : 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
 
 ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุน  
ในขั้นตอนของกิจกรรมปฏิรูปที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้ 
     กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
(กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
  1. การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการทำงานเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการปฏิรูป 
  2. การสนับสนุนนวัตกรรมการป้ องกัน (Prevention) และการแก้ ไข (Correction)  
ปัญหาเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  3. การสนับสนุนกลไกการดำเนินงานในระดับพ้ืนที่และต้นสังกัด 

  4. การติดตามความคืบหน้าและการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม 

   กิจกรรมปฏิรูปที่  2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
    1. ปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทุกระดับ 
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    2. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 
    3. ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล 
    4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
   5. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ติดตามความ
คืบหน้าในการดำเนินการ 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
  2) ด้านกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและ 
สายอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและ
ตัวชี้วัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและ
ตัวชี้วัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
ความต้องการจำเป็น 
  ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามชว่ยเหลือ ครู และ
การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ตามความต้องการจำเป็น 
     ขั้นตอนที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนระบบกลไกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี  
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามช่วยเหลือครูใหม่ ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา ครูที่มีความรู้ 
ความสามารถและมีคุณลักษณะไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูและสถานศึกษาในท้องถิ่นยากจน 
ห่างไกลและทุรกันดาร อาทิ การร่วมมือกับชุมชน (PLC&CPD: (Professional Learning Community &  
Continuous Professional Development ) การศึกษาอบรม และแพลตฟอร์มกระบวนการจัดการ
เรียนรู้การบริหารการศึกษาและการนิเทศการศึกษา  
     ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู 
   ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาระบบกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่
และการคงวิทยฐานะของครู โดยนำผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็นส่วนสำคัญในการประเมินและการ
ปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
   13) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     
     เป้าประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ฐานวัฒนธรรม 
ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีความรอบรู้  
ด้านสุขภาพเพ่ือพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง และเป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ และกำลังคน  
ของประเทศมีทักษะที่เอ้ือต่อการสร้างผลิตภาพแรงงานและคุณภาพชีวิตที่ดี  
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    กิจกรรม Big Rock ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 และ 5 
    (1) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้
กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน  
     (2) การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ (ข้ันตอนที่ 2 
สร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญ และสืบสาน รักษา และต่อยอดทุนทาง
วัฒนธรรมในพื้นท่ีของคนแต่ละพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของประเทศ) 
     (3) การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออก
กำลังกายอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ  
     (4) การพั ฒ นาระบบการบริ หารจั ดการกำลั งคนของประเทศแบบบู รณ าการ  
     (5) การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ (ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาทักษะ ดิจิทัลให้กับ
คนทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสม) 

 
 

 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ  

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) สำหรับให้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ  5  ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ  20  ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้ อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน   
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีหลักการที่สำคัญ คือ 

1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไข  
ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็ นสังคม
คุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้ดำเนินชีวิตที่มีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สำหรับคนไทย พัฒนา
คนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบ
ต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมี
คุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ของประเทศไทย  
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือคติพจน์ประจำชาติว่า 
“ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579”  ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 



“พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิน่ ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” 

 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562– 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 

 

61 

มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เป้าหมายทีย่ั่งยืน (SDGs) 

5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติมโตจาก  
การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 

6) ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน  5  ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์  
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี  

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริบททางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได ้

3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐาน 
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 

4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา 

6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ 
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และโลก 

เป้าหมายรวม  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี  
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน 

2. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริ การ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ  ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก  
ที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น  และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูง
ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน  รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือ  
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ลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติมโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มีความม่ันคงทางอาหาร พลัง และน้ำ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประกอบด้วย  7  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ที่  1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ให้ความสำคัญกับการวางรากฐาน 

การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะ 
ทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิตเพ่ือเติมโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะ
ความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพ้ืนฐานของการมีสถาบัน
ทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่
ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง  อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาปะเทศ 

1 วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 

1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
2 เป้าหมายและตัวชี้วัด 

2.1. เป้าหมายการพัฒนา 

1.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 

1.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 

1.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

2.2. ตัวช้ีวัด 

 เป้าหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 

ตัวชี้วัด  1.1  ประชากรอายุ  13  ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อน 
การมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 

 
 เป้าหมาย 2 คนไทยในสังคมทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 

1.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 

ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

1.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 เป้ าหมาย 3 คนไทยมีการศึกษาที่ มีคุณ ภาพตามมาตรฐานสากล และ 
มีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 500 

ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 85 

ตัวชี้วัด 3.4 แรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ ปวช. 



“พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิน่ ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” 

 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562– 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 

 

63 

และ ปวส. เพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี 
3 แนวทางการพัฒนา 

3.1  ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

 3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษา
ให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 

3.2  พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดำรงชิวิตอย่างมีคุณค่า 

 3.2.1 ส่งเสริมให้ เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม 
ที่เหมาะสม 
 3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงานและกาใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
 1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
สอดคล้องกับการพัฒนาของสมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 
 2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะชีวิตแบะทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาที การอ่าน การบำเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแล
สุขภาพ การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต 
 3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่  
มุ่งการฝึก ทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

3.3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะนำ 

และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรฐานการจูงใจให้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครู ปรับระบบ 
การประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 

 3.3.3 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ 
เข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยง  
ให้ร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน 

 3.3.6 จัดทำสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ สื่อสาร
เคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการ  
ทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 

 3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ 
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบ  
การจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.7  ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

 3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทำวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพ้ืนที่ 
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2. ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  ให้ความสำคัญกับ 
การดำเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา และสาธารณสุข
รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากท่ีได้ขับเคลื่อน
และผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้
นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือ  
ที่เชื่อมโยง การเพิ่มผลิตภาพสำหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ำสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และ
ผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุน  
การเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น  และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพ                 
การใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ 

1 วัตถุประสงค์ 
 1.2 เพ่ือให้ตนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
2 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 

 ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับ  
ร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและ
ระหว่างพื้นที ่
 ตัวขี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนน 
ร้อยละ 50 มีจำนวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง 

3 แนวทางการพัฒนา 

3.1 การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ  ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  การได้รับขยาย 
การคุ้มครองทางสังคม (Social Protection)  และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม  และการพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย 

 3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษามีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส  
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจำกัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย การดูแล
นักเรียนยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนั บสนุน 
ค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน
ของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียน  
ออกจากโรงเรียนกลางคัน 

3.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐท้ังทางด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพได้ ครอบคลุมและท่ัวถึง 

 3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียม
กันมากขึ้นระหว่างพ้ืนที่  โดย 1) กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่าง  
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิสวัสดิการบ้านพักครู เส้นทาง
ความก้าวหน้ าทางอาชีพที่ ชัดเจน เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู  2) สร้างระบบ ความรับผิดชอบ 
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(Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยนำผลสำฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและ
โรงเรียน  3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
ช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 

 3.2.4 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางงสังคมได้อย่างเท่าเทียม  พร้อมทั้ง
ส่งเสริมบทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

3.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความ
เข้มแข็ง การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้      
มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดิน และทรัพยากรภายในชุมชน 

 3.3.2 ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านกระบวนการวิจัย และการถ่ายทอด  
องค์ความรู้ในชุมชนเพ่ือนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์  รวมทั้ง
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน 

 3.3.3 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการ 
ระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อต่อระหว่างเครือข่าย อุตสาหกรรม 
(Cluster) ในพ้ืนที่กับเศรษฐกิจชุมชน  การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาใน  
การร่วมกันพัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพ่ือสร้างศักยภาพให้กับ
ชุมชนในการประกอบธุรกิจ การสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการส่งเสริ ม 
การท่องเที่ยวท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว 

3. ยุทธศาสตร์ที่  4  การเติมโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อความพัฒนาอย่างยั่งยืน   ประเด็น 
ท้าทายที่ต้องเร่งดำเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ได้แก่  การสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติมโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน  เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและการบริโภค  
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส่เป็นธรรม  ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป็นวงกว้างมากขึ้น  ต้องเร่งเตรียมความพร้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถ  
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
ทางธรรมชาติ 

1 วัตถุประสงค์ 
 1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน 

2 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ  โดยให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
และฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ำสำคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1 สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน์  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกำจัดออย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

3 แนวทางการพัฒนา 
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3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ำ
เสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจาการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียว
เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้ 
 3.3.1 เร่งรัดแก้ปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันกฎหมายและ
กลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ  สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน  ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เกิด  
การลดปริมาณขยะ  รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน  ให้ความสำคัญต่อการฟื้นฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ  โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และ  
การเตรียมการรับมือภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

1 วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน  รวมทั้งป้องกัน

ปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
1.2 เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกกำลังของทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการด้านความมั่นคงและมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทาง
ทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

1.3 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา
ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 

2 เป้าหมายและตัวชี้วัด 

 เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

 เป้าหมายที่   1  ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลัก 
ของประเทศ 

 ตัวชี้วัด 1.1 จำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพ่ิมขึ้น 

 ตัวชี้วัด 1.2 จำนวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริเพิ่มข้ึน 

 เป้าหมายที่  2  สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างความคิดของคนในชาติสามารถ 
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความม่ันคง 

 ตัวชี้วัด 2.3 จำนวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง
เพ่ิมข้ึน 
 เป้าหมายที่  3  ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 

 ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือเฉลี่ยต่อคนและจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนใต้เพ่ิมข้ึน 

 เป้าหมายที่  4  ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความม่ันคงในกลุ่ม
ประเทศ สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ  
ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
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 ตัวชี้วัด 4.4 จำนวนคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลง 
3 แนวทางการพัฒนา 

3.1  การรักษาความม่ันคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ 

 3.1.1 สร้างจิตสำนึกคนไทยในชาติให้มีความหวงแหนและธำรงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  โดยปลูกฝั่งและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการ            
เพ่ือป้องกันการกระทำท่ีมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 

 3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนา 
ภาคการเมืองโดยปลูกฝั่ งค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน  
ความแตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย  
และคำนึงถึงความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 

 3.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการ
สันติสุขแนวทางสันติวิธีและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่บนพ้ืนฐานความแตกต่าง  
ทางอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ เพ่ือขจัดความขัดแย้งลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  
พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพ้ืนที่ 

3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อการเตรียมความพร้อม 
ในการรับมือภัยคุกคามท้ังทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

 3.2.7 ดำเนินบทบาทเชิงรุกและใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาค
และพหุภาคีเพ่ือปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและ
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิ 
ปัญหายาเสพติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ความมั่นคงด้าน  
ไซเบอร์ ภัยพิบัติ โรคระบาด โรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และสถานการณ์ฉุกเฉิน  
ทางสาธารณสุขอ่ืนๆ 

5. ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังเพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบ
ผลสำเร็จบรรลุเป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม  และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจและการแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม
ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น  และวางพ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579 

1 วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
 1.3 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
 1.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอำนวยความสะดวกด้วย  
ความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 

2 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที่  3  เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
 ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50  เมื่อสิ้นสุด
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
3 แนวทางการพัฒนา 

 3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มี  
ความโปรงใส่ ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
 3.1.1 กำหนดภารกิจ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไมซ้ำซ้อน 
 3.5 ป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสำนึกในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่ม 
ในสังคม ผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่
กับการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต
และการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทำผิด
หรือผู้กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2) พัฒนากลไกและระบบการดำเนินงานที่ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของข้าราชการ
และผู้ดำรง 
 7) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบในกลุ่มประชาชน 
 3.5.2 ป้องกันการทุจริต 
 3) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการดำเนินงานในการกำหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน  
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการดำเนินงาน 
ตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่าง
ต่อเนื่อง 
 4) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
ให้สามารถเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบที่บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 

6. ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์   มุ่นเน้นการขยาย 
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพให้บริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักและ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม  สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและ 
ในอาเซียนอย่างเป็นระบบ  โดยมีเครือข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การดำเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน และ
การคุ้มครองผู้บริโภคการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และ  
การพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพ่ือไปทำธุรกิจในต่างประเทศ 
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1 วัตถุประสงค์ 

1.3  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง 
ทั้งประเทศในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่และนวัตกรรม  รวมทั้งพัฒนาระบบ  
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคงและคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ 

2 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้

ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ  และสร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพิ่มขึ้น  รวมทั้งพัฒนาระบบ 
ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลเพื่อรับมือภัย
คุกคามทางออนไลน์ 

ตัวชี้วัด 5.2 จำนวนหมู่บ้านที่มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 30  
เป็นมากกว่าร้อยละ 85 ในปี พ.ศ.2564 

3 แนวทางการพัฒนา 
3.2  การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 

3.2.1 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้วยโครงสร้าง
พ้ืนฐาน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ  
เพ่ิมศักยภาพให้บริการเข้าสู่มาตรฐานสากล ยกระดับทักษะขีดความสามารถของบุคลากรในระบบขนส่งให้  
มีความรู้ความสามารถในองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการบินจะต้องวางแผน
พัฒนากำลังคนร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสถาบันการศึกษาที่ได้รับมาตรฐานสากลด้านการบิน   
พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการยกระดับมาตรฐานหลักสูตรและอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศองค์กรความร่วมมือด้าน  
การบินในกลุ่มสหภาพยุโรป สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา และสำนักงานการบินพลเรือญี่ปุ่น 

3.3  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
3.3.3 พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการกำลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้อง

กับความต้องการของภาคธุรกิจ โดยเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานโดยหน่วยงานภาครัฐร่วมดำเนินการกับ
ภาคเอกชนในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสาขาโลจิสติกส์ระดับอาชีวะศึกษาและระดั บปริญญา  
ฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะหรือเทคนิคเฉพาะด้านและส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนในการฝึกอบรม  
ในระดับปฏิบัติงานเพ่ือให้กำลังคนด้านโลจิสติกส์มีคุณภาพ มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการภาคธุรกิจ 

3.5  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
3.5.3 ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศของ

ไทย  โดยพัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถรองรับต่อ
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจทัลและสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 

7. ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  ให้ความสำคัญกับ
การใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มแข็งทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม  รวมทั้งให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออำนวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา  
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บุคลกรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพ่ือช่วยขับเคลื่อน  
การพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว 

1 วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ขั้นก้าวหน้าให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 
2 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที่  1  เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ของประเทศ : งานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานบุคลากรและระบบ
มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด 1.4 จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเป็น 25 คน ต่อประชากร 
10,000 คน 

3 แนวทางการพัฒนา 
3.1  เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ 

เชิงสังคม 
3.1.3  ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เทคโนโลยีเพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สู่อายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไก  
การดำเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และ  
ภาคประชาชนหรือชุมขน 

 
3.3  พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย 
1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาสตร์และเทคโนโลยีทีมีคุณภาพและสอดคล้อง

กับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)  
2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ 
3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 
 
 

 
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา    ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพ่ือเป็นแผน
หลักของชาติที่เป็นกรอบทิศทาง การดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม  เพ่ือ
ธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด   16 นโยบาย 19 แผน ซึ่งภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 7 นโยบาย 6 แผน ได้แก่นโยบายที่ 1) เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของ
ชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดรับด้วย แผนที่   
3) แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นโยบายที่ 2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ใน

 6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)   
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ชาติ สอดรับด้วย แผนที่ 6) แผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง นโยบายที่ 3) ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สอดรับด้วย แผนที่ 7) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรง 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายที่ 5) สร้างเสริมศักยภาพ     
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ 8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน     
ความมั่นคงภายใน สอดรับด้วย แผนที่ 10) แผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นโยบายที่ 9) เสริมสร้าง      
ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับด้วย แผนที่ 11) แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจาก 
ภัยทุจริต และนโยบายที่ 10) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สอดรับด้วย แผนที่ 15) แผนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ 
 
 
 
  นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของ คณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่  
25 กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจภารกิจส ำนัก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้  
  นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชสูถาบันพระมหากษัตริย์  
   นโยบายหลักที่ 2 การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบ
สุขของประเทศ  
   นโยบายหลักที่ 3 การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะ
และการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศ และการเป็นพลเมืองดี) 
   นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่น 
ของอาเซียน)  
   นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
(5.3 พัฒนาภาคเกษตร 5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว)  
   นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  
(6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ)  
   นโยบายหลักที ่7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
   นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย 
ทุกช่วงวัย (8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 8.7 จัดทําระบบปริญญา
ชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น)  
 
   นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สร้าง
หลักประกันทางสังคม)  
   นโยบายหลักที่ 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืน  

 7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
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   นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที่ 12 การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
  นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
   นโยบายเร่งด่วนที ่7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21  
   นโยบายเร่งด่วนที ่8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ   
   นโยบายเร่งด่วนที ่9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  
   นโยบายเร่งด่วนที ่10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
 
 
 

 

 

  การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly – UNGA) 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ผู้นำประเทศสมาชิกสหประชาชาติและประเทศไทย รวม 193 ประเทศ  
ได้ลงนามรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน  (Sustainable Development Goals; SDGs) ทดแทน
เป้ าหมายการพัฒ นาแห่ งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals ; MDGs) ซึ่ งหมดอายุลง 
ในปี 2558 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะถูกใช้เป็นเครื่องกำหนดทิศทางการพัฒนาทั้งของประเทศไทยและ
ของโลกจนถึงปี ค.ศ.2030 (พ.ศ. 2573) ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ที่ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goal) 
169 เป้าประสงค์ (Target) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  
อันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ 
โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ไม่ทำลายแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อ  
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งจะต้องร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    ประเทศไทยได้กำหนดกลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบคณะกรรมการ 
โดยมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ (มติที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน : กพย. 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562) 
  1. เห็นชอบหลักการร่างแผนการขับเคลื่อน SDGs สำหรับประเทศไทยตามท่ี สศช. เสนอ 
   2. มอบหมายให้ สศช. ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับ
ประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
 3. เห็นชอบให้ยกเลิกการดำเนินงานต่าง ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการ
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้เคยมีข้อสั่งการหรือเคยมีมติ 
 4. ปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับร่างแผนการขับเคลื่อนฯ 
 ร่าง แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ประกอบด้วย 
 1. การสร้างการตระหนักรู้ 
   2. การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 และแผน
ระดับท่ี 3 ของประเทศ 
  3. กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  3.1 คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน  
ระดับชาติเชิงนโยบาย (นายกรัฐมนตรี : ประธาน ปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ : 

 8. เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
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กรรมการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) : เลขานุการ) 
  3.2 คณะอนุ กรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ ยั่ งยืน เป็ นกลไกในการแปลงนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่ยั่ งยืนของประเทศไทยสู่การปฏิบัติอ ย่างบูรณาการ รวม 4 คณะ 
ประกอบด้วย 
   3.2.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   3.2.2 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   3.2.3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   3.2.4 คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 4. การจัดทำโครงการ/การดำเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ด้วยหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) 
 5. ภาคีการพัฒนา (ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคภาคีเพ่ือการพัฒนา
ระหว่างประเทศ) 
   กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
   1. รายเป้าหมายหลัก (Goal) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลัก ประกันว่า 
ทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต     
    2. รายเป้าหมายย่อย (Target) ที่ 4.1/4.2/4.4/4.5/4.6/4.7/4.A/4.C  
   เป้าหมายย่อย 4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
     เป้าหมายย่อย 4.2 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล 
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความ
พร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573 
    เป้าหมายย่อย 4.4 เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะ
ทางด้านเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี 2573 
 เป้าหมายย่อย 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษาและสร้างหลักประกัน ว่ากลุ่มที่
เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ อย่างเท่าเทียม 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้าประสงค์ที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูงทั้งชายและ
หญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี 2573  
   เป้าประสงค์ที่ 4.7  สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็น
สำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิต  
ที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้ 
ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วม
ของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 
   เป้าประสงค์ที่ 4.A  สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก  
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ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและ 
มีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 
     เป้าประสงค์ที่ 4.C เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยท่ีสุดและ
รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 
      ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน รายเป้าหมายหลัก (Goal) ที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษา ที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ
เท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทุกรายเป้าหมายย่อย (Target) ที่กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 
 

 
    แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคใน
การศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการ
ทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่ าเทียม  และทั่ วถึง (Inclusive Education)  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่ วนร่วมของสั งคม  
(All For Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำ
ยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
    3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง 
   ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์       
ซ่ึงเกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
     เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง

 9. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
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ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา 
การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
   แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  2) ยกระดับคุณภาพ
และส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  3) ยกระดับ
คุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และ
พ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน -ชายขอบ และแรงงาน
ต่างด้าว) 4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่  อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติ ใหม่  
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
   ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้าง         
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เป้าหมาย 1) กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิต   
ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
   แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการ
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มี
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม     
ที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   เป้าหมาย 1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  4) แหล่ง
เรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้
โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบ
การผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
   แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่ พึงประสงค์  4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้ เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และ
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บุคลากรทางการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   เป้าหมาย 1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  3) ระบบข้อมูล
รายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหาร  
จัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
   แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ   
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มี
มาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 2 ) ส่งเสริม
และพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   เป้าหมาย 1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 4)  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ
ลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 5 ) ระบบ
บริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และ
ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
   แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 2) เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 4) ปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 5 ) 
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) ได้แถลงนโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นแนวทางในการ

 10. นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ  
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ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจให้กับสังคม โดยมอบหลักการทำงาน 
นโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วน ดังต่อไปนี้ 

1. หลักการทำงาน “สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ “TRUST” 
ภายใต้หลักการ ดังนี้  

T(Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการทำงานและกระบวนการ 
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  

R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการ 
ตามภารกิจของตนด้วยความรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ  

U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง 
ผู้เรียน และประชาชน  

S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยการททำให้ผู้เรียน มี 
วิธีคิดและทักษะที่เป็นสากลสอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษที่ ๒๑ ควบคู่ไปกับสํานึกและความเข้าใจ ในความเป็นไทย  

T (Technology) หมายถึง ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ทั้งในเชิงโครงสร้าง (Infrastructure) 
ได้แก่ สิ่งจําเป็นและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ ำาของโอกาสในการศึกษา และ
ในเชิงการเรียนรู้ (Learning) ได้แก่ แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยช่วยให้ผู้เรียนทุกคน  ถึง
พร้อมซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการ  

2. นโยบายการจัดการศึกษาทั้ง 12 ข้อ 
ดังนี้  

ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง 
ของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม 
กับบริบทสังคมไทย  

ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย  และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน  

ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ  
(NDLP) และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม 
การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนําไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้
อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนําฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  

ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน  
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้จังหวัด
เป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือกําหนดให้มีระบบ บริหารและ
การจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบ  การบริหารงาน
บุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ 
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วัดความรู้ และทักษะที่จําเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบ การ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนอง
ผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  

ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม 
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรม และสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้ง
บุคลากร ทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง  

ข้อ 7 การนํากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การ
ปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนากําลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  เชื่อมโยงระบบ
การศึกษาและการอาชีพโดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทำ มาตรฐาน
อาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้  

ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนา 
เด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้องนําไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้า 
เป็นระยะ  

ข้อ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้   
ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  

ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
มาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี   
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล  

ข้อ 11 การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทาง
การศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษา  ที่มีคุณภาพของ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ  

ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้  
ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ  

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
ปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดความนิยมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) มากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบอย่าง 
มีนัยสําคัญ ต่อการเตรียมผู้เรียนไทยให้มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ (Resilience) รวมถึงปัญหา 
ความปลอดภัยของสถานศึกษาและปัญหาความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษาที่นับวันจะทวีความรุนแรง 
มากยิ่งขึ้น  

3. นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
1) ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง  



“พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิน่ ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” 

 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562– 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 

 

79 

ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง   
จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม  

2) หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถ ของ
ผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ  

3) ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพ่ือให้ได้
ข้อมูล ภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ ได้อย่างแท้จริง  

4) ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน การ
ดําเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษา และตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจน
มีการจัด การเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน  

5) พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพ ของผู้เรียน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ  

6) การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และ  
เต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อม  ในการเข้าสู่
สังคมผู้สูงวัย  

7) การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้ที่
มีความต้องการจําเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี
เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

 
 

 
  จากการวิเคราะห์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 จำนวน 23 ฉบับ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านอ่ืนๆ ทั้ง 11 ด้าน ที่มีความ
เชื่อมโยง กับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏความ
เกี่ยวข้องกับ กระทรวงศึกษาธิการในหลายประเด็น ทั้งในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักใน
การขับเคลื่อน และในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยสนับสนุน ประกอบกับได้ประเมินสถานภาพของ
กระทรวง ศึกษาธิการจากผลการดำเนินงานในช่วงสามปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 – 2562) จึงสามารถกำหนด
ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) ที่จะมีความสอดคล้องกับกรอบระยะเวลาตามที่
ยุทธศาสตร์ชาติ ได้วางไว้ในช่วง 3 ปีแรก โดยมุ่งเน้นการปรับสภาวการณ์ของประเทศให้สามารถเอ้ือต่อการ
สร้างความพร้อม สำหรับการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต  
ช่วง 5 ปีต่อไป (พ.ศ. 2566 – 2570) ทั้งนี้ สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) 
จะประกอบด้วย เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และผลผลิต /ผลลัพธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
 
 

11 . ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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  1. เป้าหมายหลัก  
    1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา

ของชาติ  
    2. ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
    3. สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภูมิภาค มีทรัพยากรพ้ืนฐานที่เพียงพอตามเกณฑ์

มาตรฐาน  
    4. ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
    5. ระบบและวิธีการคัดเลือกเพ่ือการศึกษาต่อ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข  
    6. ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการเพ่ิมเติมความรู้ ทักษะในการประกอบ

อาชีพ ที่ตรงกับสภาพตลาดแรงงานในพื้นที่ชุมชน สังคม จังหวัด และภาค  
    7. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
    8. ผู้เรียนปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพและโภชนาการ 

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
    9. มีองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาใน

พ้ืนที่จังหวัดและภาค  
    10. ระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการปรับปรุงให้

มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน  
  2. วิสัยทัศน์  
    “กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้- ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกต้อง

ต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง” 
     “วางระบบ” หมายถึง วางระบบการจัดการเรียนรู้ และระบบการบริหารจัดการ

การศึกษา ที่บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว เพ่ือ
ดำเนินการปฏิรูป การศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  

   “ผู้ เรียน” หมายถึง เด็กปฐมวัย เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน 
ทุกช่วงวัย ที่ได้รับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการ  

   “มีความรู้ – ทักษะ” หมายถึง ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ และ 
การบริหาร จัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะเกิดกับผู้เรียน ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และ 2) ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม / ทักษะด้านสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล / 
ทักษะชีวิตและอาชีพ  

   “มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง” หมายถึง 1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
2) ยึดมั่นในศาสนา 3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ 4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชน 
ของตน  

   “มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม” หมายถึง 1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ /ชั่ว – ดี 
2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม 3) ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 4) มีระเบียบวินัย และ 5) มีสุขภาพที่แข็งแรง  

   “มีงานทำ มีอาชีพ” หมายถึง 1) การฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก 
เยาวชน รักการทำงาน สู้งาน อดทนทำงานจนสำเร็จ 2) การเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
ต้องม ีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็น 3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรให้มีอาชีพ และมีงานทำ  



“พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิน่ ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” 

 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562– 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 

 

81 

   “เป็นพลเมืองที่ เข้มแข็ง” หมายถึง การเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ  
มีจิตอาสา การอยู่ร่วมกันและยอมรับความแตกต่างในสังคมไทยบนหลักการประชาธิปไตย ตามมาตรฐาน
การศึกษา ของชาติ  

  3. พันธกิจ  
   1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา  
   2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
   3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
   4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร 

เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล  
  4. ยุทธศาสตร์  
   1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
   2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   3. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
   4. เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต    

   5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
   6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคสว่นมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษา  
  5. ผลผลิต /ผลลัพธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์  
   5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล  
     ผลผลิต /ผลลัพธ์  
     ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะการเรียนรู้ที่คอบคลุมทั้ง

ด้านวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิตและสุขภาวะที่ดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  คิดในเชิงสร้างสรรค์ 
และแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นได้ มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสา มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สู่การดำเนินชีวิต ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ  รวมทั้งมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง  

   5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     ผลผลิต /ผลลัพธ์  
     ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มี

สมรรถนะตาม มาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีองค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญา มี
ความเป็นมืออาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีขวัญกำลังใจที่ดีใน
การปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีแผนการพัฒนาและการใช้อัตรากำลังครูให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะครูระดับ
ปฐมวัย ครูระดับ อาชีวศึกษา ครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม  

    5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ  
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     ผลผลิต /ผลลัพธ์  
     มีการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มี

ปริมาณเพียงพอ โดยมีคุณภาพ มีสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านพหุปัญญา สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพ ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนได้รับการศึกษาเพ่ือ 
ฝึกอาชีพตาม ความถนัดและความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์  
ได้จริงในเชิงพาณิชย์ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคม  

   5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

     ผลผลิต /ผลลัพธ์  
     ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับ

และประเภทการศึกษา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับ
คุณภาพในการให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอก
ระบบโรงเรียน รวมทั้ง มีระบบเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมขึ้นได้  

  5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา   
     ผลผลิต /ผลลัพธ์  

    ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
การศึกษาเข้าถึง ทรัพยากรพ้ืนฐานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มรองรับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมองค์
ความรู้และทักษะ ต่อยอดการประกอบอาชีพ /การปฏิบัติงาน รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวม 
สื่อการเรียนการสอน แบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน และสามารถ เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องได้  

   5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี  
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

     ผลผลิต /ผลลัพธ์  
     ระบบบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการมีความคล่องตัวในการ

บริหารงานการศึกษา มากยิ่งขึ้น มีเอกภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับ
การปรับปรุงให้มี ประสิทธิภาพ โดยการกระจายอำนาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาค สถานศึกษาทุกระดับมีมาตรฐาน
ขั้นต่ำตามมาตรฐาน การศึกษาของชาติ มีธรรมาภิบาลในการบริหาร และมีกลไกการส่งเสริมพลังทางสังคม
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามา ดำเนินการร่วมและ/หรือสนับสนุนทรัพยากรในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งมี
กลไกการนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนในพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือ
นำไปใช้สำหรับการประกอบอาชีพได้ 

 

 
 
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
ดังนี้  

12. ยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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วิสัยทัศน์ 
       การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้   
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
    พันธกิจ 
      1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
      2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
     3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา 
อย่างทั่วถงึตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
      4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
    เป้าประสงค์รวม 
   1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
    2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวติที่มีคุณภาพ และมทีักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 

4. ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีสมรรถนะการปฏิบัติงานและ
สมรรถนะวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
   2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
   4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
   5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้อง
เหมาะสมกับการเสริมสร้างความม่ันคงในแต่ละบริบท 
  2. ผู้ เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มี สมรรถนะที่ตอบสนอง          
ความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 
  3. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็น            
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
  5. หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบ      
ที่หลากหลาย 
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  7. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ             
ของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
  กลยุทธ์ 
  1.1 ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ 
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำ เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญา     
ของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำริ 
  1.2 ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะ    
การเรียนรู้/วิชาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่   
ตามตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชาย
ขอบและแรงงานต่างด้าว) 
  1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
  กลยุทธ์ 
  2.1 พัฒนาทักษะแรงงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่และภูมิภาค 
(อาทิ พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน)  
     2.2 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัย
ทางการศึกษา 
  ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ 
  3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 
  3.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่าน
ประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 
  3.3 สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่เท่าทัน
และสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษท่ี 21 
  3.4 สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
  3.5 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะท่ีจำเป็นของผู้เรียน ครู        
และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
  3.6 บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
  3.7 พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้
และการประกอบอาชีพ  
  3.8 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  3.9 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพ
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สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
  กลยุทธ์ 
  4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย   
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ
กลุ่มเป้าหมาย 
  4.2 ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิด     
ที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ 
  5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/
บริการประชาชน 
  5.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ 
เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 
  5.3 สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบูรณาการ
เชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
  5.4 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้อง และ
เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
  5.5 ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว          
ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 
  5.6 พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์    
เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 
  5.7 พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

 

 
 

 

 

   สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) ได้กำหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัด  
เพ่ือยกระดับการผลิต และบริการเดิมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และการขยายฐานใหม่ที่ให้ความสำคัญกับ
การกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาภาคเป็น 6 ภาค  โดยภาคใต้ 
ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง ภูเก็ต 
และ สตูล อันมีการศึกษาเป็นปัจจัยพ้ืนฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ 

 13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคใต้  
      พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
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จึงได้จัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคใต้ (พ.ศ. 2562-2564) ขึ้น ซ่ึงกำหนดสาระสำคัญ ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์ 
  “คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตอย่างมีคุณภาพ  

รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้” 
   ยุทธศาสตร์ 
   3.1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ 
การบริการ 
   3.2 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ของประเทศ 
   3.3 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพ รองรับการพัฒนาการ
ผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร 
   3.4 ศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวการพัฒนา                  
เขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการค้าโลก 
   3.5 จัดการเรียนรู้ เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   3.6 พัฒนาศักยภาพของคนให้มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้อย่างยั่งยืน 
    กลยุทธ์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการ มีกลยุทธ์ 4 ประเด็น ดังนี้  
   1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่รองรับภาคการให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
ในสถานศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
   2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ เรียนศึกษาต่อในสายอาชีพเพ่ิมมากขึ้น โดยสนับสนุน
ทุนการศึกษา สวัสดิการต่าง ๆ โดยความร่วมมือ ของเครือข่ายสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 
   3. ส่งเสริม สนับสนุน การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะ และมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการบริการรองรับการ
ท่องเที่ยวและการบริการรูปแบบใหม่ที่หลากหลาย สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแพลทฟอร์มการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
เพ่ือเสริมสร้างทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นให้ตอบสนองกับความต้องการของสถานประกอบการ ธุรกิจ  
การท่องเที่ยว และการบริการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพรองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ของประเทศ มีกลยุทธ์ 5 ประเด็น ดังนี้ 
   1. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราหาดใหญ่ 
- สะเดาที่ครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    2. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล 
แบบครบวงจรในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี และชุมพร 
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   3. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือรองรับการใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมในการผลิต
ภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต  
การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพาะปลูกและการแปรรูป 
   5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอาชีวะศึกษาที่มีความพร้อมผลิตและพัฒนากำลังคน
รองรับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตภาคเกษตร  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพ รองรับ
การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร  มีกลยุทธ์  
5 ประเด็น ดังนี้ 
   1. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือการยกระดับสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสม 
กับศักยภาพพ้ืนที่ของภาค  
   2. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือรองรับการยกระดับสินค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล 
   3. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือรองรับการทำการเกษตรแบบผสมผสาน 
   4. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือรองรับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในการผลิตและ
บริหารจัดการด้านผลิตสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ 
   5. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและชุมชน
อย่างยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว 
การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงการค้าโลก มีกลยุทธ์ 5 ประเด็น ดังนี้ 
   1. พัฒนาทักษะกำลังคนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ ความสามารถตามศักยภาพในศตวรรษท่ี 21 
   2. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษา กำลังคนเพ่ือรองรับเขตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยง
การค้าสอดคล้องสภาพปัญหาของท้องถิ่น 
   3. สนับสนุนการวิจัยเชิงท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐและเอกชนแบบภาคี
เครือข่าย 
   4. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเชิงท่องเที่ยวด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม 
ที่เป็นเอกลักษณ์ 
   5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องโครงสร้างพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน มีกลยุทธ์ 3 ประเด็น ดังนี้ 
   1. ส่งเสริมการเรียนการสอนตามพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 
   3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพของคนให้มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้อย่างย่ังยืน มีกลยุทธ์ 4 ประเด็น ดังนี้ 
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   1. ศึกษา วิจัย ผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาประตูการค้าในพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ 
   2. ศึกษา วิจัย ผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและ 
การแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง (Bio-Based & Processed Agricultural Products) 
   3. ศึกษา วิจัย ผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือรองรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
การส่งเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่ (Green Culture & Livable Cities) 
   4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสายอาชีพเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว การเกษตร 
และอุตสาหกรรม ในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  

 
 
 

ตามแผนพัฒนาจังหวัดพัทลุง  พ.ศ.2561 – 2565 
วิสัยทัศน์ 

  “เมืองคนคุณภาพ สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง  การเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ยั่งยืน” 
 

พันธกิจ 
การบริหารเชิงพ้ืนที่และการพัฒนาจังหวัดพัทลุง มุ่งสู่เมืองคนคุณภาพ สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง  

การเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ยั่งยืน โดยน้อมนำ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้  
ในทุกกระบวนการและทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ได้กำหนดพันธกิจการพัฒนาจังหวัด ดังนี้ 

1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สุขภาพดี มีความรู้และปัญญา พร้อมคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

2. เสริมสร้าง และจัดการให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า 

3. พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถในการ
พ่ึงตนเอง  ปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

4. พัฒนาการเกษตรให้มีความมั่งคั่งและยั่งยืน เป็นรายได้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด และความ
มั่นคงทางอาหารในอนาคต 

5. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แบบครบวงจร 

เป้าประสงค์รวมของแผน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาจังหวัดและบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ  และก้าวไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะ  5  ปี  จังหวัดจึงกำหนด
เป้าประสงค์รวมของการพัฒนา  ดังนี้ 

1.  พัทลุงเมืองเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล การเกษตรของจังหวัด  สร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจกระจายรายได้  สร้างงาน  อาชีพแก่เกษตร  และชุมชน 

2.  การท่องเที่ยวสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่จังหวัดและรักษาสิ่งแวดล้อม  
ที่ยั่งยืน 

 14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
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3.  ประชาชนมีคุณภาพ  เรียนรู้ตลอดชีวิต  สังคมน่าอยู่  และมีความสงบด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.  พัทลุงเมืองสีเขียว  ทรัพยากร  ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์  ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมดี 
5.  ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ  การคมนาคมปลอดภัย  การบริหารจัดการมีธรรมภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จังหวัดพัทลุงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์  5  ประเด็น  โดยจัดลำดับความสำคัญของประเด็น

ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1    การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร  อุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก 
       การเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน  และท้องถิ่น       

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบเพ่ิมคุณค่า  
      ครบวงจรที่ยั่งยืน      
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาคนคุณภาพ  สังคมคุณธรรม  สู่เมืองแห่งปัญญาและ 
      สุขภาวะยั่งยืน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทีย่ั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการบริหารจัดการบ้านเมือง   
      รองรับการเปลี่ยนแปลง  และการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 

 
 
 

ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ การแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  
รายละเอียดดังนี้ 

ข้อ 2  ให้สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ 
การแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
จัดทำงบประมาณและบริหารราชการประจำทั่วไปของกระทรวง เพ่ือการบรรลุ  เป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 (1)  ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลเพ่ือใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของกระทรวง 

(2)  พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง 
(3)  แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
(4)  จัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
(5)  ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายในราชการทั่วไปของกระทรวง 
(6)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
(7)  ส่งเสริมสนับสนุนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถาบันพัฒนาผู้บริหาร
การศึกษา 

(8)  ส่งเสริมประสานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา เพ่ือการศึกษา ตลอดจน

 15. อำนาจหน้าท่ีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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งานอ่ืน ๆ ที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
(9)  ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับ

งานความช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศในส่วนที่มิได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ใดในสังกัดกระทรวง 

(10)  พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานของกระทรวง 
(11)  ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมิได้

อยู่ในอำนาจของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
 
(12)  ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ

สำนักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
ข้อ 3  ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  ดังต่อไปนี้ 

(1)  สำนักอำนวยการ 
(2)  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(3)  สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา 
(4)  สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
(5)  สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 
(6)  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7)  สำนักตรวจราชการ และติดตามประเมินผล 
(8)  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
(9)  สำนักนิติการ 
(10)  สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 
(11)  สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ข้อ 4  ส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1)  สำนักอำนวยการ  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของสำนักงานปลัดกระทรวง 
รวมทั้งการจัดระบบการอำนวยการและการประสานราชการของผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวง 

(ข)  ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน การบริหารงานบุคคล การพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร การบริหารงานการคลังและสินทรัพย์ของกระทรวงและสำนักงาน
ปลัดกระทรวง 

(ค)  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การปฏิบัติราชการของกระทรวงและสำนักงาน
ปลัดกระทรวง 

(ง)  ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงในงานที่เกี่ยวกับการศึกษา
แห่งชาติหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นงานที่มิได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวง 

(จ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

(2)  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก)  จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของ



“พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิน่ ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” 

 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562– 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 

 

91 

กระทรวง รวมทั้งวางและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา ของ
กระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาของรัฐ 

(ข)  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ค)  สนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ส่วนราชการในสังกัด

กระทรวง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด
การศึกษา 

(ง)  พัฒนาระบบคลังข้อมูล และฐานข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลของกระทรวง 

(จ)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกระทรวง 

(ฉ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

(3)  สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก)  จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาผู้บริหารการศึกษา 
(ข)  พัฒนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารการศึกษาระดับสูง 
(ค)  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา และให้บริการการศึกษา

แก่ผู้บริหารการศึกษา 
(ง)  ประสานเครือข่ายการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(จ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(4)  สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกิจการลูกเสือและยุวกาชาด ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยลูกเสือ ข้อบังคับสภากาชาดไทย และนโยบายของกระทรวง 

(ข)  ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือการพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดย
ผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 

(ค)  ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
(ง)  ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของ

นักเรียนนักศึกษา 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย 
(5)  สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก)  ประสานการดำเนินงานด้านการต่างประเทศของกระทรวงกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในและต่างประเทศ 

(ข)  จัดทำนโยบายและแผนความร่วมมือและงบประมาณด้านต่างประเทศ 
(ค)  จัดทำฐานข้อมูลกลางด้านการต่างประเทศที่เก่ียวกับการศึกษา 
(ง)  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการศึกษา
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กับต่างประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของประเทศเพ่ือนบ้านและ
ภูมิภาค 

(จ)  ประสานการระดมทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนา
บุคลากรของกระทรวง รวมทั้งประสานการระดมนักวิชาการเพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการด้านต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานระหว่างประเทศ 

(ฉ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

(6)  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ตาม 
ที่บัญญัติไว้ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบ
ข้าราชการครู และอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(7)  สำนักตรวจราชการ และติดตามประเมินผล  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง 
(ข)  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผน 

การตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ 
ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 

(ค)  วิจัยและพัฒนาระบบ และประสานเครือข่ายการตรวจราชการ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลของกระทรวง 

(ง)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

(8)  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก)  จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ กำหนดกรอบวงเงิน

งบประมาณ แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้งจัดทำนโยบาย  แผนปฏิบัติ
ราชการ และงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวง 

(ข)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและจัดทำสถิติ ประมวลผลข้อมูล ดัชนีด้านการบริหารจัด
การศึกษา 

(ค)  ดำเนินการเก่ียวกับความร่วมมือด้านเงินกู้ยืมต่างประเทศ 
(ง)  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และประสานงานตามนโยบายพิเศษ นโยบายเร่งด่วน  

งานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
(จ)  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และให้คำปรึกษาแนะนำวิชาการด้านการจัดการศึกษา 

การวางแผนการงบประมาณ การติดตามประเมินผล การรายงานผลและประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ในกระทรวงและในสำนักงานปลัดกระทรวงให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ 

(ฉ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
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(9)  สำนักนิติการ  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก)  ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย กฎและระเบียบที่

เกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายของส่วนราชการ และหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(ข)  ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกระทรวง และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(ค)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดในทางแพ่ง 
อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง 

(ง)  ดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ การร้องเรียนและขอความเป็นธรรม
ของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

(จ)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของ
กระทรวง   

(ฉ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

(10)  สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  มีอำนาจหน้าที่  
(ก)  จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผน และหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย รวมทั้งประสานความร่วมมือและความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ทั้งในและต่างประเทศ 

(ข)  ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และดำเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

(ค)  ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ระดมทรัพยากร พัฒนาแหล่งการเรียนรู้  
ศูนย์การเรียน และพัฒนาบุคลากรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและเครือข่าย รวมทั้ง
กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(ง)  ส่งเสริม ผลิต พัฒนา เผยแพร่การเรียนรู้และให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งบริหารจัดการสถานีวิทยุศึกษาและสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 

(จ)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ ส่งเสริม สนับสนุน และ
ประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(ฉ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

(11)  สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
(ก)  เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมและประสานงานการศึกษาเอกชนและดำเนินการ ให้

มีการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน 
(ข)  เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน กำหนดกฎระเบียบ และ 

เกณฑ์มาตรฐานกลางในการจัดการศึกษาเอกชน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจัย
และพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเอกช 

(ค)  ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนทางการศึกษาเอกชน การอุดหนุนการศึกษาเอกชน 
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การคุ้มครองการทำงาน สิทธิประโยชน์ของครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชน 
(ง) เป็นศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลและทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชน ตลอดจน

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

ตามคำสั่งหน้าหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  19/2560  ลงวันที่  3  เมษายน  พ.ศ.2560   
เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบอำนาจหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อ  11  ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมาย
กำหนดการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่  นโยบาย  และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ  ที่มอบหมาย 
และให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้ 

(1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้ง
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 

(2) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
(3) สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือ

หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
(4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพ่ือการศึกษา 
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(6) ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
(8) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วน

ราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
(10) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
(11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมทั้ง

ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  11  เมษายน  2560  ได้แบ่งหน่วยงาน

ในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รายละเอียดดังนี้   

 

 16. หน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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ข้อ  3  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น  8  กลุ่ม  ดังนี้ 
(1)  กลุ่มอำนวยการ 
(2)  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(3)  กลุ่มนโยบายและแผน 
(4)  กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
(5)  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
(6)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(7)  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
(8)  หน่วยตรวจสอบภายใน 

ข้อ  4  ให้แต่ละกลุ่มตามข้อ  3  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
4.1  กลุ่มอำนวยการ 

(1)  รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ.  คณะอนุกรรมการ  และคณะทำงาน  รวมทั้ง
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ.  และตามที่ กศจ. มอบหมาย 

(2)  ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ  และประสานงาน
ต่าง ๆ ในระดับจังหวัด  

(3)  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป 
(4)  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 
(5)  ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน 
(6)  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 
(7)  ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
(8)  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
(9)  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร 
(10)  ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงาน

ต่าง ๆ ในระดับจังหวัด 
(11)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย 
4.2  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

(1)  รับผิดชอบงานธุรการของ อกศจ. และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งปฏิบัติงาน
ราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ อกศจ. และตามที่ อกศจ. มอบหมาย 

(2)  เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง  การเกลี่ยอัตรากำลัง 
ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล  ระเบียบ  หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

(3)  เสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาวิทยฐานะ  ความดีความชอบ  การเสริมสร้างขวัญ
กำลังใจ  การยกย่องเชิดชูเกยีรติ  และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

(4)  เสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม  สนับสนุน  การพัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้อง
คุ้มครองระบบคุณธรรมของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

(5)  เสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เช่น  
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การบรรจุและการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือก  การย้าย  การโอน  การเปลี่ยนตำแหน่ง
และการเลื่อนตำแหน่ง  การบรรจุกลับเข้ารับราชการ  เป็นต้น 

(6)  นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการในหน่วยงานการศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(7)  เสริมสร้างขวัญกำลังใจ  การยกย่องเชิดชูเกียรติ  และสิทธิประโยชน์อ่ืนของข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา 

(8)  ดำเนินการทางวินัย  การออกจากราชการ  การอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(9)  จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 

(10)  จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(11)  จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน  กำหนดภาระงานขั้นต่ำ  และเกณฑ์การประเมินผลงาน

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(12)  ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ  

อกศจ. เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. 
(13)  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็น

เลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
(14)  ดำเนินการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน  ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  และประชาชนผ่านระบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
(15)  ดูแลและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด  รวมทั้งให้การสนับสนุน  ส่งเสริม  ยกย่องและพัฒนาวิชาชีพตา
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

(16)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

4.3  กลุ่มนโยบายและแผน  
(1)  ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและ

คณะทำงานที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. 
มอบหมาย  ร่วมกับกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

(2)  จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์  แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(3)  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด 
(4)  จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  รวมทั้งการติดตามและ

รายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
(5 )  วิ เคราะห์ การจัดตั้ งงบประมาณ ของส่ วนราชการหรือหน่ วยงาน ในสั งกั ด

กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
(6)  จัดระบบ  ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 

ที่ครอบคลุม  ถูกต้อง  และเป็นปัจจุบัน  เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและรายงาน  
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(7)  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
(8)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ

มอบหมาย 
4.4  กลุ่มพัฒนาการศึกษา  

(1)  ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและ
คณะทำงานที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. 
มอบหมาย  ร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน 

(2)  ดำเนินการเก่ียวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(3)  จัดระบบ  ส่งเสริม  และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ือการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถให้บริการได้โดยสะดวก  รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทั ลอย่างสร้างสรรค์และ 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

(4)  ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
(5)  ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรมการศึกษา 
(6)  ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
(7)  จัดระบบการประสาน  สนับสนุน  ช่วยเหลือ  และการายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะ

วิกฤตทางการศึกษาในจังหวัด 
(8)  ส่งเสริม  สนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ในสถานศึกษา 
(9)  ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
(10)  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  ประสานและส่งเสริม

การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถาน
ประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  เพ่ือสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

(11)  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ  เฉพาะกลุ่ม  และเฉพาะพ้ืนที่ 
(12)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย   
4.5  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

(1)  รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศ าสตร์ และ
คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ.  และตาม  
ที่ กศจ. มอบหมาย 

(2)  ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหาร
การจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา  ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 

(3)  ส่งเสริม  สนับสนุน  และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การนิเทศและแนะแนว  
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  รวมทั้ง  ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
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(4)  ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(5)  ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนการ

รองรับการตรวจราชการน และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการ
ตรวจราชการ  ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 

(6)  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  กระบวนการเรียนรู้  แหล่ง
เรียนรู้  และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(7)  สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด  ให้ เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และยุทธศาสตร์ชาติ  

(8)  จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะ
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

(9)  ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
(10)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย   
4.6  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

(1)  กำกับ ดูแล ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน 

(2)  ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน  และการเปลี่ยนแปลงกิจการ
โรงเรียนเอกชน 

(3)  ดำเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
และท่ีกฎหมายอื่นกำหนด 

(4)  ดำเนินการอ่ืนเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายกำหนด 
(5)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
4.7  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

(1)  ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

(2)  ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือการพัฒนานักเรียน นักศึกษา  โดยผ่าน
กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 

(3)  ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาพระราชปณิธาน  
พระราชกระแสด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับการศึกษา 

(4)  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 
และความปรองดอง 

(5)  สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

(6)  ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
(7)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่  
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ได้รับมอบหมาย 
 
 

4.8  หน่วยตรวจสอบภายใน  
(1)  ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วน

ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(2)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 
 
 
 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ ง มีคุณภาพ และ
ผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุก ดังนี้ 

1. การให้ความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท
และเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 

2. การจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองเป้าหมายด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์  ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561 - 2580 “คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมี
ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มี
ทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง”  

3. การจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อสภาพปัญหา บริบทของจังหวัดพัทลุง และการมีงานทำ 
4. การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน

ทางการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือดำเนินการปฏิรูปการศึกษา 
เป้าหมาย 
1. คนพัทลุงยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข สามารถดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
2. คนพัทลุงมีสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ สอดคล้องตามความต้องการของ 

ตลาดงาน มีงานทำ  รายได้เพ่ิมข้ึน สามารถบริหารจัดการทางการเงินที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจและสังคม และแข่งขันในระดับสากลได ้

3. คนพัทลุงทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและ

 17. นโยบายและจุดเน้นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
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ต่อเนื่องตลอดชีวิตคนพัทลุงมีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีงาม รักการกีฬา  
มีจิตสำนึกในคุณค่าของความเป็นคนพัทลุง มีวินัย มีจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อมและมีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. คนพัทลุงมีความรู้ ความสามารถ และทักษะการเรียนรู้สำคัญในศตวรรษท่ี 21 
5. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพได้

มาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
6. คนพัทลุงได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการรองรับเมืองเศรษฐกิจการท่อง เที่ยวและ

การเกษตรชั้นนำของโลก 
จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
1.1.1 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย โดยเน้นสร้าง 

ความร่วมมือกับพ่อแม่  ผู้ปกครอง  และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่สำคัญต่างๆ เช่น  
ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ  ทักษะการควบคุมอารมณ์  ทักษะการรู้จักและประเมินตนเอง 

1.1.2 จัดการศึกษาทุ กระดับ  ทุ กประเภท โดยใช้หลั กสู ตรฐานสมรรถนะ  
รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ 

1.1.3 ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นพัทลุงโดยเน้นการอนุรักษ์ 
ประเพณี วัฒนธรรม ที่เป็นอัตลักษณ์ของพัทลุง อาทิ มโนราห์ หนังตะลุง ฯลฯ เพ่ือปลูกฝังการสำนึก  
รักษ์บ้านเกิด และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวพัทลุง           

1.1.4 พัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร  
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ การเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)  
การจัดการเรียนการสอน Coding  ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์
มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

1.1.5 พัฒนาผู้ เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ  อาทิ  การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ ที่เน้นเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1.6 ส่งเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ และพัฒนากีฬาพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศ
และอาชีพ เพ่ือสนับสนุนเมืองแห่งการกีฬา 

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.2.1 ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพ 

ที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร 
BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือ
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับตำบล 

1.2.2 พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์  การจัดการเรียนการสอนแบบ Coding และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 
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1.2.3 พัฒนาครูด้านอาชีวศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ (Hands – On 
Experience)  เพื่อให้มีทักษะและเชี่ยวชาญทางวิชาการ  

1.2.4 พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานทาง
การศึกษาของจังหวัดพัทลุงให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2.1 เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2.2 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง 

วินัย  สุจริต  จิตอาสา  โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
2.3 ส่งเสริมให้ใช้ภาษาไทยตามหลักไวยากรณ์ 
2.4 สร้างภูมิคุ้มกันภัยคุกคามในทุกรูปแบบ อาทิ ภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ 

การค้ามนุษย์  โรคอุบัติใหม่  อาทิ  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฯลฯ 
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษา และตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

3.2 สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน 
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล  
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

3.3 การแสวงหาความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาอาชีวะ และ 
การจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี 

4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
4.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและนำแพลตฟอร์มดิจิทัลไปใช้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
4.2 สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานในรูปแบบ 

ที่หลากกหลายโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ อาทิ เด็กยากจน เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส 
ฯลฯ โดยใช้กลไกความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม

ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เน้นการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร โดยใช้ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน เป็นฐาน 
5.2 ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็น

อาชีพ และสร้างรายได้ 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นกิจกรรมป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) ของจังหวัดให้สามารถเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.3 ส่งเสริมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (หนึ่งตำบล หนึ่งโรงเรียนคุณภาพ) 
และโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) 
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การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
1. สื่อสารสร้างความเข้าใจนโยบายและจุดเน้นให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา  

ในจังหวัดพัทลุง ได้รับทราบข้อมูลอย่างท่ัวถึง  
2. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำกรอบนโยบายและจุดเน้นไปศึกษาวิเคราะห์  

ในการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
3. ให้มีคณะกรรมการติดตามนโยบายและและจุดเน้นกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในแต่ละด้าน

และจัดทำรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูล จัดทำเครื่องมือ และสรุปผลเพ่ือรายงานต่อคณะอนุกรรมการและ
กรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
การติดตามประเมินและรายงานผลตามนโยบายและจุดเน้น ให้ดำเนินการ บูรณาการกำกับติดตาม ประเมิน
และรายงานกับการตรวจราชการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้วิเคราะห์สถานภาพการจัดการศึกษาของจังหวัดพัทลุง โดยนำ
เครื่องมือทางการบริหาร SWOT Analysis มาใช้วิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน
(Weakness) และวิเคราะห์ปัจจัยเสริมจากภายนอกที่เป็นโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat)  
ผลการวิเคราะห์ มีดังนี ้

จุดแข็ง(Strength : S)  
S1 : ประชากรสามารถเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างทั่วถึงต่อเนื่องตลอดชีวิตเนื่องจากมีสถานศึกษา  

ทุกระดับทุกประเภท ทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยตั้งกระจายคลอบคลุมทุกพ้ืนที่  
S2 :  อัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีเพียงพอและมี

คุณภาพในการจัดการศึกษา 
S3 : สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทมีระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งผ่านการรับรองมาตรฐาน

การประเมินภายนอก 
S4 : เครือข่ายหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษามีความเข้มแข็งให้ความร่วมมือในการจัด

การศึกษา 
S5 : สถานศึกษาอาชีวศึกษา ศูนย์ฝีมือแรงงานพัทลุง และ กศน.พัทลุง จัดบริการหลักสูตรระยะสั้น  

ที่หลากหลายสร้างอาชีพสู่ชุมชน 
จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
W1 : ผู้ เรียนในบางระดับการศึกษายังมีอัตราเสี่ยงการออกกลางคันเนื่องจากระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนยังไม่เข้มแข็ง 
W2 : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นต่ำกว่าร้อยละ 50 ชั้น ป.6 

ค่าเฉลี่ย 44.74 ชั้น ม.3 ค่าเฉลี่ย 37.51  และ ชั้น ม.6 ค่าเฉลี่ย 32.24 กลุ่มสาระที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนได้แก่ 
ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

W3 : การประเมินผู้ เรียนยังไม่ตอบสนองโจทย์ เรื่องทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้ เรียน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร 

 18. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
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W4 : การจัดการศึกษาของจังหวัดไม่สอดรับกับความต้องการของสถานประกอบการและจุดยืนการ
พัฒนาของจังหวัดที่เน้นการเกษตรยั่งยืนและการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ 

W5 : การจัดกระบวนการเรียนรู้ยังไม่ก่อให้เกิดค่านิยมที่พึงประสงค์ สร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ปฏิเสธยาเสพติด  
การทุจริตคอรัปชั่นอย่างแท้จริง 

W6 : กระบวนการจัดการเรียนรู้ยังไม่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นพบความถนัดของตัวเองขาดบุคลากรด้าน
การแนะแนวการศึกษา 

W7 : ขาดแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยในจังหวัด เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิชาการ 
W8 : ระบบข้อมูลสารสนเทศการศึกษาของจังหวัดขาดความเป็นเอกภาพและไม่สามารถเชื่อมโยง 
W9 : โรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น มีความยุ่งยากในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
W10 : กระบวนการเรียนรู้ยังไม่เน้นการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ที่สอนให้เด็กใช้เหตุผล 

ในการตัดสินใจมากกว่าความรู้สึกของกระแสสังคม 
W11 : การเรียนรู้ภาษาอังกฤษยังไม่เป็นไปเพ่ือการใช้งานจริง ตลอดจนขาดการกระตุ้นให้นักเรียน 

นักศึกษาประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ 
W12 : ระดับอาชีวศึกษายังขาดแคลนครูในบางสาขาวิชา ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานครูผู้สอน

ไม่ได้จบการศึกษาตรงตามสาขาที่สอน 
โอกาส(Opportunities : O) 
O1 : จังหวัดพัทลุงมีแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาที่หลากหลาย การสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

และวัฒนธรรมของชาติ มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
O2 : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  วิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยภูมิปัญญา เป็นศูนย์บริการ

ทางวิชาการแก่ชุมชนและสถานศึกษา 
O3 : ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน  ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ความสำคัญต่อการจัด

การศึกษาและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
O4 : ประชาชนพัทลุงมีคุณภาพชีวิตดี และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต 
O5 : ความก้าวหน้าของนวัตกรรม เทคโนโลยี สามารถนำมาพัฒนาการศึกษาได้ 
O6 : ภาคเอกชน องค์กรจากภายนอกจังหวัดให้การสนับสนุนการศึกษาของจังหวัดพัทลุง อาทิ 

สสวท. มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน 
อุปสรรค/ข้อจำกัด (Threats : T) 
T1 : ประชากรในวัยเรียนของจังหวัดพัทลุงมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ทำให้มีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน 
T2 : อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และการค้าเสรีส่งผลต่อค่านิยม พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใน  

กลุ่มเด็กและเยาวชน มีการขัดแย้งทางความคิด การใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาและการเกิดปัญหา 
ทางสังคมในพ้ืนที ่

T3 : สภาพความแตกแยกของครอบครัวมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลต่อด้านโอกาสทางการเรียนของ
นักเรียน 

T4 : นโยบายด้านการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ขาดความความต่อเนื่องในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

T5 : ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึง
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โอกาสในการเรียนรู้ 
T6 : สถานประกอบการที่มีคุณภาพที่ใช้เป็นสถานฝึกงานของนักเรียนระดับอาชีวศึกษามีไม่เพียงพอ

กับความต้องการในการจัดการเรียนในรูปแบบทวิภาคี 
 
 
 
 

การพัฒนาคนจังหวัดพัทลุง 
 

ตารางท่ี 18.1  ดัชนีความก้าวหน้าของคน จำแนกตามมิติ 

มิติย่อย 
คะแนน ลำดับที ่

2558 2560 2562 2558 2560 2562 
ดัชนีย่อยด้านสุขภาพ 0.6090 0.5092 0.4904 39 64 67 
ดัชนีย่อยด้านการศึกษา 0.4097 0.4030 0.4240 40 35 36 
ดัชนีย่อยด้านชีวิตการงาน 0.5926 0.5759 0.6631 72 72 63 
ดัชนีย่อยด้านรายได ้ 0.5342 0.5102 0.4862 54 54 56 
ดัชนีย่อยด้านท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 0.9163 0.6688 0.8800 25 75 46 
ดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน 0.5656 0.5348 0.5352 62 67 68 
ดัชนีย่อยด้านการคมนาคมและการสื่อสาร 0.5292 0.6779 0.7038 50 32 35 
ดัชนีย่อยด้านการมีส่วนร่วม 0.6502 0.5669 0.5789 30 26 24 
ดัชนีความก้าวหน้าของคน 0.5869 0.5493 0.5803 54 70 55 

 
 

ตารางท่ี  18.2  ข้อมูลของตัวชี้วัดและลำดับที่ของตัวชี้วัดของจังหวัดพัทลุง 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูลตัวช้ีวัด ลำดับท่ี 
2558 2560 2562 2558 2560 2562 

1. ร้อยละของทารกแรกเกิดที่มนี้ำหนกัต่ำกว่าเกณฑ์ (% ทารกเกิดมีชีพ) 9.74 14.53 14.53 47 75 75 
2. ร้อยละของประชากรทีเ่จ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน (%) 11.65 12.08 12.08 55 57 57 
3. ร้อยละของประชากรที่พกิาร (%) 2.58 2.96 3.30 34 42 54 
4. ร้อยละของคะแนนสุขภาพจติ (%) 71.18 71.18 71.18 21 21 21 
5. จำนวนปีการศึกษาเฉลีย่ของประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป (ปี) 8.09 8.59 8.34 30 14 27 
6. อัตราการเข้าเรยีนรวมระดับมัธยมศกึษาตอนปลายและอาชวีศึกษา (%) 71.18 72.73 72.73 45 45 45 
7. ค่าเฉลีย่เชาวน์ปัญญา (IQ) ของเดก็นักเรยีนไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  1 (คะแนน) 97.81 97.00 97.00 46 46 46 
8. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (%) 33.96 32.44 34.54 36 33 31 
9. อัตราการว่างงาน (%) 0.73 1.40 0.44 37 58 10 
10. อัตราการทำงานต่ำระดับ (%) 3.28 4.22 1.92 73 74 70 
11. ร้อยละของแรงงานที่มีประกนัสังคม (%) 15.42 16.51 18.53 58 61 62 
12. อัตราประสบอนัตรายหรอืเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานตอ่ลูกจ้าง 1,000 คน 12.87 9.62 9.62 68 55 55 
13. รายได้เฉลี่ยของครัวเรอืนตอ่เดอืน (บาท) 21,478 20,509 20,509 44 50 50 
14. สัดส่วนประชากรยากจน (%) 13.06 18.67 24.93 60 68 70 
15. ร้อยละของครวัเรือนที่มีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภค (%) 42.17 41.30 41.30 51 50 50 
16. ค่าสัมประสทิธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได ้หรือค่าสัมประสทิธิ์จนีี (%) 40.14 40.09 40.09 38 24 24 
17. ร้อยละของครวัเรือนที่มีบ้านและที่ดนิเป็นของตนเอง (%) 94.29 94.51 95.56 10 6 6 
18. สัดส่วนเฉลีย่การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (ตันก๊าซเรือนกระจกตอ่คน) 3.08 3.01 3.01 61 60 60 
19. ร้อยละของประชากรที่ประสบอทุกภยั (%) 0.08 77.27 13.04 50 77 76 

 18. ดัชนีความก้าวหน้าของคนจังหวัดพัทลุง ปี 2562  
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ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลตัวช้ีวัด ลำดับท่ี 

2558 2560 2562 2558 2560 2562 
20. ร้อยละของประชากรที่ประสบภัยแล้ง (%) 0.00 0.00 0.00 1 1 1 
21. ร้อยละของเดก็อายุ 15-17 ปี ที่ทำงาน (%) 16.22 11.63 13.50 61 51 61 
22. ร้อยละของครวัเรือนที่มีหวัหน้าครวัเรือนเดีย่ว (%) 24.45 25.19 29.88 35 34 69 
23. ร้อยละของผู้สูงอายทุี่อยู่ลำพังคนเดยีว (%) 8.61 9.85 8.10 63 61 53 
24. การแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ต่อประชากรแสนคน) 103.88 139.47 114.28 48 59 47 
25. ร้อยละของหมู่บ้านที่ถนนสายหลกัใช้การได้ตลอดปี (%) 53.66 64.57 64.57 43 26 26 
26. จำนวนอุบัตเิหตุบนทอ้งถนน (ตอ่ประชากรแสนคน) 85.51 81.36 59.23 56 47 40 
27. ร้อยละของประชากรทีม่ีโทรศัพท์มือถือ (%) 74.14 86.96 88.14 49 41 41 
28. ร้อยละของประชากรทีเ่ข้าถึงอินเทอรเ์นต็ (%) 30.49 44.52 47.56 49 46 46 
29. ร้อยละของประชากรที่ใช้สิทธิลงประชามตริ่างรฐัธรรมนูญ ปี 2559 80.25 66.58 66.58 9 7 7 
30. จำนวนองคก์รชมุชน (ต่อประชากรแสนคน) 68.10 80.08 80.95 53 56 60 
31. ร้อยละของครวัเรือนทีเ่ป็นสมาชกิกลุ่ม/องคก์รในทอ้งถิ่น (%) 83.33 84.57 84.57 27 10 10 
32. ร้อยละของครวัเรือนที่มสี่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน (%) 99.06 99.06 99.43 40 53 59 
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 จังหวัดพัทลุงมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนพัทลุงได้
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตทั้งนี้ เพ่ือให้คนพัทลุงทุกกลุ่มทุกวัยมีคุณภาพมีความพร้อมทั้งทางร่างกาย
จิตใจสติปัญญามีจิตสำนึกของความเป็นไทยมีความเป็นพลเมืองที่ ดีตระหนักและรู้คุ ณค่าของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อทิศทาง 
การพัฒนาจังหวัดและประเทศจึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 – 2565 ขึ้นเพื่อใช้
เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ 
 
 
 

 
 
  
โดยมีกรอบของวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
 1. พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ หมายถึง 

1) คุณภาพของการให้บริการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มวัยเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2) คุณภาพผู้เรียนทุกระดับเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  มีทักษะวิชาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนเพ่ิมสูง มีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีงาม และ 
มีจิตสำนึกในคุณค่าของความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

3) คุณภาพหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐานที่ยั่งยืน  
มีความ โดดเด่น เป็นที่ยอมรับจากชุมชนและสังคม 

4) คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับมีความเป็นครูมืออาชีพ มีขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 2. รักษ์ท้องถิ่น หมายถึง คนพัทลุงมีจิตสำนึก มีความตระหนักตื่นตัว มีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู เผยแพร่  
สืบสาน สร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายของศาสนาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตและ
ค่านิยมทีด่ีงาม ของความเป็นชาติและวัฒนธรรมเมืองลุง เพ่ือก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 3. สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การดำเนินการที่ยึดหลัก 3 
คุณลักษณะพร้อมๆ กัน คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ต้องอาศัยทั้งความรู้และ
คุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน จากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือการพัฒนาที่สมดุลและ  
ยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี 
 4. สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ ที่  21  หมายถึง  หลักสูตรสถานศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และทักษะสำคัญของผู้ เรียน  สอดคล้อง 
การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ ที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ 3R x 8C 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

“พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 รักษ์ท้องถิ่น 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ส่วนที่  3 

สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษา 
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 พันธกิจเป็นกรอบ และแนวทางในการดำเนินงานตามหน้าที ่และตามวิสัยทัศน์ที่ไดกำหนดไว  
ซึ่งประกอบดวยพันธกิจ ดังนี้ 

1. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. พัฒนาคุณภาพคนพัทลุงให้มีความรู้ มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีงาม มีจิตสำนึกในคุณค่า  

ความเป็นพัทลุง มีวินัย จิตสาธารณะ และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของพัทลุง ด้วยการเพ่ิมผลิตภาพของ 

กำลังแรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและสังคม 

6. พัฒนาทักษะการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา การอาชีพและการเพ่ิมช่องทาง 
การจำหน่ายผลผลิต 

7. จัดการศึกษารองรับการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคใต้  
 

 

เป้าประสงค์หลัก เป็นผลลัพธ์ ของการดำเนินงานตามพันธกิจ และขยายวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น     
เป็นผลสัมฤทธิ์ที่มุง่หวังจะให้เกิดการบรรลุผลในอนาคต ประกอบด้วยเป้าประสงคห์ลัก ดังนี้ 

1. คนพัทลุงยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข สามารถดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม ่

2. คนพัทลุงมีสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ สอดคล้องตามความต้องการของ 
ตลาดงาน มีงานทำ  รายได้ เพ่ิมขึ้น สามารถบริหารจัดการทางการเงินที่ เหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม และแข่งขันในระดับสากลได้ 

3. คนพัทลุงทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและ
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

4. คนพัทลุงมีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีงาม รักการกีฬา  
มีจิตสำนึกในคุณค่าของความเป็นคนพัทลุง มีวินัย มีจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อมและมีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. คนพัทลุงมีความรู้ ความสามารถ และทักษะการเรียนรู้สำคัญในศตวรรษท่ี 21 
6. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพได้

มาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
7. คนพัทลุงได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการรองรับเมืองเศรษฐกิ จการท่องเที่ยวและ

การเกษตรชั้นนำของโลก 
 

พันธกิจ (Mission) 
 

เป้าประสงคห์ลัก (Corporate  Goal) 
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 ยุทธศาสตร์เป็นประเด็นสำคัญหรือวาระการพัฒนาตามพันธกิจ ที่จะอาศัยการขับเคลื่อนด้วย
วิธีการทางยุทธศาสตร์ให้มีการพัฒนาที่บังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่าง โดดเดน และก้าวกระโดด ประกอบด้วย 7 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของจังหวัดและประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการศึกษา  
7. การพัฒนาการศึกษารองรับยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระดับภาคใต้ 

 

 

 
 เป้าประสงคเ์ป็นผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นผลสัมฤทธิ์ที่มุง่หวังจะให้ เกิดการ
บรรลุผลในอนาคต ประกอบด้วยเป้าประสงค ์ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของ

สังคมและประเทศชาติ 
 

1.1. คนพัทลุงทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ
และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.2. คนพัทลุงทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและ
ป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ 

2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด
และประเทศ 

2.1. กำลังคนมีสมรรถนะด้านความรู้ มีทักษะที่สำคัญจำเป็น 
และคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
งาน รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของจังหวัดพัทลุง
และระดับประเทศและแข่งขันในระดับสากลได้ 

2.2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาที่มี 
ความเชี่ยวชาญ ผลิตนักศึกษา บัณฑิต สาขาเฉพาะ
ทางตามความต้องการในจังหวัดพัทลุงที่เพียงพอกับ
ปริมาณงาน และผลิตเพ่ิมขึ้นรองรับตามความต้องการ
ของตลาดงานระดับประเทศ 

2.3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถสร้างผลผลิตและเพ่ิมมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจในจังหวัดพัทลุงและระดับประเทศได้ 

 

ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และ 

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
3.2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ

สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

3.3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษามีหลักสูตร  
จัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐาน 

3.4. ตำราเรียน สื่อ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม มีคุณภาพและ
มาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัด
เวลาและสถานที่ 

3.5. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้
ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา 

4.1. คนพัทลุงทุกคนในจังหวัดพัทลุงได้รับโอกาส 
ทางการศึกษาทุกประเภทในรูปแบบที่เหมาะสมและ 
มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

4.2. คนพัทลุงทุกคนในจังหวัดพัทลุงได้รับการเพ่ิมโอกาส 
ทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา 

4.3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษา 
ของจังหวัดพัทลุง ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพ 
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1. คนพัทลุงมีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยม 
ตามบรรทัดฐานที่ดีงาม มีวินัย มีจิตสาธารณะ 

5.2. คนพัทลุงทุกช่วงวัยมีจิตรักษ์สิ่งแวดล้อม นำแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติมีการ
วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.3. คนพัทลุงมีจิตสำนึก รู้คุณค่า ชื่นชม สืบสาน และ
สร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา  
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นพัทลุง 

5.4. คนพัทลุงรัก รู้คุณค่าใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการ
เสริมสร้างสุขภาวะอย่างครบวงจร ได้รับการพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศและอาชีพ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

6.1. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการการศึกษา  ตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่
ยอมรับของชุมชนและสังคม 

6.2. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 

6.3. ระบบบริหารงานบุคคลของครู  อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม  สร้างขวัญ
กำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 

7. การพัฒนาการศึกษารองรับยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษาระดับภาคใต้ 

7.1  คนพัทลุงได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการรองรับ 
เมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเกษตรชั้นนำ 
ของโลก 
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 เพ่ือให้ทิศทางยุทธศาสตร์ถูกแปลงสู่การปฏิบัติจึงได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประกอบด้วยระบบวัดผลทางยุทธศาสตร์คือ เป้าประสงค์ (Goal) ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: 
KPI) ค่าเป้าหมาย (Target) เพ่ือวัดความก้าวหน้าของการดำเนินงานและสถานการณ์บรรลุผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิภาพของการดำเนินงานและระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์คือกลยุทธ์ (Strategy) มาตรการ/
แนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์ และโครงการ (Project) เพ่ือการขับเคลื่อนระบบการศึกษาของจังหวัดพัทลุง  
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่มุ่งหวังทั้งนี้ได้กำหนดระบบวัดผลทางยุทธศาสตร์และระบบปฏิบัติการทาง
ยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้ 
 

 
 
 

 
 
 
 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 
1. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมส่งเสริม

การเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและธำรงรักษาสถาบันหลักของ
ชาติและการยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพ่ิมขึ้น 
 

100 100 

2. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือ เนตรนารี  
ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพ่ิมข้ึน 

100 100 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม
เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ิมขึ้น 
 

100 100 

4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม 
ที่สร้างภูมิคุ้มกันหรือป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นเพ่ิมขึ้น 

100 100 

  

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 

เป้าประสงค์ที่  1  คนพัทลุงทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดม่ันการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



 “พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562– 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 
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ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 
5. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/

กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
เพ่ิมข้ึน 

100 100 

6.  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตร หรือจัดการ
เรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยในทุกระดับชั้น 

100 100 

 

กลยุทธ์ที่  1  เสริมสร้างคนพัทลุงให้รัก ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 
1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝัง

แนวคิดทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี 
เพ่ิมข้ึน 

86 90 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน/
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพ่ิมขึ้น 
 

100 100 

3. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีระบบ 
กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกัน และแก้ไขภัย
คุกคามในรูปแบบใหม่ 

100 100 

4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพติดเพ่ิมข้ึน 96 100 
 

5. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีคดีทะเลาะวิวาทลดลง 0.10 0 

 

กลยุทธ์ที่  2  เสริมสร้างคนพัทลุงทุกช่วงวัยให้มีความรู ้ทักษะ การดูแลและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ 
 
 

เป้าประสงค์ที ่ 2  คนพัทลุงทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 
1. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดพัทลุงสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ

ผู้เรียนสามัญศึกษา อาชีวศึกษา 
70 : 30 65 : 35 

2. สัดส่วนผู้เรียน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในจังหวัดพัทลุง
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสังคมศาสตร์ 

50 : 50 60 : 40 

3. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องของ
ตลาดแรงงานในจังหวัดพัทลุงและระดับประเทศเพ่ิมข้ึน 

86 90 

4. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำสามารถสร้างงาน   
มีอาชีพอิสระ เป็นผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการ 
 

85 85 

5. ร้อยละของผู้เรียนอาชีวศึกษามีการใช้ภาษา เช่น 
ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน หรือภาษาอ่ืนๆ ในจังหวัดพัทลุงมี
ผู้ใช้ภาษาได้เพ่ิมข้ึน 
 

40 50 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดและประเทศ 

 

เป้าประสงค์ที่  1  กำลังคนมีสมรรถนะด้านความรู้ มีทักษะที่สำคัญจำเป็น และคุณลักษณะสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงาน รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของจังหวัดพัทลุงและ
ระดับประเทศและแข่งขันในระดับสากลได้ 



 “พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562– 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 
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ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 
6. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาท่ีจัดการเรียนการสอนของ

สถาบันการศึกษาจังหวัดพัทลุง เช่น  อุตสาหกรรม  
เกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  คหกรรม หรือสาขาวิชาชีพตรง
ตามเป้าหมายตามความต้องการในจังหวัดพัทลุงและประเทศ 

 

86 90 

7. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดพัทลุงมี
สมรรถนะเป็นที่พอใจของสถานประกอบการและ 
มีการจ้างงานในตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

 

86 90 

8. ร้อยละของสถานศึกษามีส่วนร่วม  
ฝึกประสบการณ์ สร้างขีดความสามรถในสถานประกอบการ 

 

95 100 

กลยุทธ์ที่  1  สถาบันอาชีวศึกษาผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะและทักษะที่สำคัญจำเป็น  มี
คุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของ
จังหวัดพัทลุงและระดับประเทศและแข่งขันในระดับสากลได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 “พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 
1. จำนวนสถาบันอาชีวศึกษาที่มีการผลิตบัณฑิตและวิจัยตาม

ความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น 
 

2 2 

2. จำนวนสถาบันอาชีวศึกษาที่ผลิตกำลังคน ตามสาขาวิชา 
ที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดงานจังหวัดพัทลุง  

7 7 

3. จำนวนสถาบันอาชีวศึกษาจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สห
กิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานที่
กำหนดเพ่ิมข้ึน 

7 7 

4. จำนวนสถาบันอาชีวศึกษาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ หรือสะเต็มศึกษาเพ่ิมขึ้น 
 

7 7 

5. ร้อยละของครูอาชีวศึกษาที่ผ่านการประเมินสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพเพ่ิมข้ึน 
 

86 90 

6. ร้อยละสถานประกอบการที่จัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา
กำลังคนตามความต้องการของตลาดงานเพิ่มข้ึน 
 

35 40 

 

กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง รองรับ 
การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุงและประเทศ 

   
  

เป้าประสงค์ที่  2  สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ผลิตนักศึกษา 
บัณฑิต สาขาเฉพาะทาง ตามความต้องการในจังหวัดพัทลุงที่เพียงพอกับปริมาณงาน 
และผลิตเพิ่มขึ้นรองรับตามความต้องการของตลาดงานระดับประเทศด้วย 



 “พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 
1. จำนวนชิ้นงานเทียบกับจำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. 100 150 

 
กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถสร้าง

ผลผลิตและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจในจังหวัดพัทลุงและระดับประเทศได้ 
  

เป้าประสงค์ที่  3  การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถสร้าง
ผลผลิตและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในจังหวัดพัทลุงและระดับประเทศได้ 



 “พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 

21 (3Rs 8cs 2Ls) 
 

86 90 

2. ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับจัดกิจกรรมสะท้อนการสร้าง
วินัย จิตสาธารณะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

100 100 

 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  โดยมุ่งเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 
 
 

 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 
1. ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมรักการอ่านร่วมกับ

ผู้ปกครองและครอบครัว 
 

86 90 

2. ร้อยละของคนพัทลุง อายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไปมีนิสัยรักการอ่าน  86 90 

3. ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีการศึกษา
เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 

 

86 90 

4.  ร้อยละของแรงงานที่ขอเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์เพ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษาของการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

86 90 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์ที่  1  ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี  21 

เป้าประสงค์ที่  2  คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 



 “พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 
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ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 
5. คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

5.1 ค่าเฉลี่ยของการทดสอบระดับชาติ ของ 4 กลุ่มสาระของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET/  
N-NET/I-NET)  

5.2 ค่าเฉลี่ยของการทดสอบระดับชาติ ของ 4 กลุ่มสาระของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
(O-NET/N-NET/I-NET)  

5.3 ค่าเฉลี่ยของการทดสอบระดับชาติ ของ 4 กลุ่มสาระของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
(O-NET/N-NET/I-NET) 

 
50 
 
 

40 
 
 

40 

 
50 
 
 

40 
 
 

40 

กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 

 
 
 
 
 

 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 
1. ร้อยละของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัด

การศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

86 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ที่  3  สถานศึกษาทุกระดับการศึกษามีหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐาน  



 “พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562– 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 
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ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 
2. ร้อยละของสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และ

อุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
 

86 90 

3. ร้อยละของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดกระบวนการเรียนรู้
เชิงบูรณาการ เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และ
ความคิดสร้างสรรค์ 
 

100 100 

4. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบและกลไกการทดสอบ การ
วัดและประเมินความรู้ ทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนทุก
ระดับการศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ 
 

100 100 

 

กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมการหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

 
 
 

 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 
1. ร้อยละสถานศึกษาที่สำรวจและจัดทำทะเบียนหรือทำเนียบ 

แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สำหรับการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน 

 

86 90 

2. ร้อยละของสถานศึกษามีเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาท่ีทันสมัย ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

 

100 100 

3. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีการเผยแพร่องค์
ความรู้ หรือจัดรายการเพื่อการศึกษาผ่านสื่อมวลชน 

100 100 

4. ร้อยละของสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมที่มี
คุณภาพมาตรฐานทุกตำบล 

100 100 

กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริมการพัฒนา/จัดหาตำราเรียน สื่อ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม มีคุณภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 

เป้าประสงค์ที่  4  ตำราเรียน สื่อ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม มีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 



 “พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562– 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 
1. ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ทุกระดับ/ประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

86 90 

2. ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 

86 90 

3. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะและ 
การใช้ประโยชน์จากการพัฒนา 
 

86 90 

 

กลยุทธ์  5  เพ่ิมขีดความสามารถครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ที่  5  ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 



 “พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562– 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 
1. ร้อยละของประชากรกลุ่มอายุ 3 – 5 ปี ได้เข้าเตรียมความ

พร้อมระดับปฐมวัย 
100 100 

2. ร้อยละของประชากรกลุ่มอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียนระดับ
ประถมศึกษาทุกคน 

96 100 

3. ร้อยละของประชากรกลุ่มอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกคน 

96 100 

4.  ร้อยละของประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี ได้เข้าเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 

96 100 

5. ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 

12 12.5 

 6. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าศึกษาต่อ 
     ตามระดับชั้นสูงขึ้น  

6.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 
6.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 
6.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 / ปวช.  
6.4 ระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี  
 

96 100 

7. ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาที่เหมาะสม 

100 100 

8. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับ 
   การศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 

0.02 0.01 

9. ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการ 
   จำเป็นพิเศษได้รับการศึกษาเต็มตาม 
    ศักยภาพเพ่ิมขึ้น (จำแนกตามกลุ่ม   
   ประเภท) ในทุกระดับการศึกษา 
 

96 100 

กลยุทธ์ที่  1  เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่  1  คนพัทลุงทุกคนในจังหวัดพัทลุงได้รับโอกาสทางการศึกษาทุกประเภทในรูปแบบที่
เหมาะสมและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 



 “พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562– 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 
1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีระบบ

เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาท่ีทันสมัย สนองตอบ
ความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างอย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ 
 

100 100 

2. ร้อยละของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, DLTV, ETV  
 

86 90 

3.  ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมี
อินเตอร์เน็ต ความเร็วสูงและมีคุณภาพ  

 

86 90 

กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ที่  2  คนพัทลุงทุกคนในจังหวัดพัทลุงได้รับการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา 



 “พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562– 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 
1. ระดับความสำเร็จของการจัดระบบฐานข้อมูลรายบุคคลที่

อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก  
ที่สามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล รวมทั้งใช้
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานอ่ืน ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ 
แรงงาน และการศึกษา 
 

4 5 

2. ระดับความสำเร็จของการจัดระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถให้บริการ
และใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้ 
 

4 5 

3. ระดับความพึงพอใจของบุคคล และหน่วยงานในการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากข้อมูล และสารสนเทศทางการศึกษา
สูงขึ้น 
 

5 5 

 

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ที่  3  ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาของจังหวัดพัทลุง ครอบคลุม ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน 



 “พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562– 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 
1. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการ

สอนและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างคุณภาพที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 
 

100 100 

2. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม 
และการนำแนวความคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ิมขึ้น 
 

100 100 

 

กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ที่  1  คนพัทลุงมีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีงาม มีวินัย  
มีจิตสาธารณะ 



 “พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562– 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 
 

125 

 
 
 
 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมที่สร้างความตระหนัก  

ในความสำคัญของการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

100 100 

2. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรม  
ที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสำคัญของ 
การดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม 
จริยธรรม วัฒนธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 
 

86 90 

3. จำนวนสถานศึกษามีโครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม   
 

15 15 

กลยุทธ์ที่  2  ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

 
 
 

 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 
1. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษารู้คุณค่า ชื่นชม สืบสาน 

และสร้างสรรค์ศิลป วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา  
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นพัทลุง 
 

100 100 

 

กลยุทธ์ที่  3  ปลูกจิตสำนึก รู้คุณค่า ชื่นชม สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา  
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นพัทลุง 

 
 

เป้าประสงค์ที่  2  คนพัทลุงทุกช่วงวัยมีจิตรักษ์สิ่งแวดล้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติมีการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ที่  3  คนพัทลุงมีจิตสำนึก รู้คุณค่า ชื่นชม สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี  
ภูมิปัญญา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นพัทลุง 



 “พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562– 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 
1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมกีฬาระดับต่างๆ เพ่ือ

สร้างเสริมสุขภาวะ 
100 100 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมกีฬาระดับต่างๆ เพ่ือ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ 

90 100 

3. จำนวนหน่วยงานทางการศึกษาท่ีส่งเสริม สนับสนุนการจัด
กิจกรรมกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับจังหวัด 

8 8 

4. จำนวนหน่วยงานอื่นที่ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม
กีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับจังหวัด  
 

15 15 

 

กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาศักยภาพการกีฬาพัทลุงให้เป็นเครื่องมือในการเสริสร้างสุขภาวะอย่างครบวงจร  
สู่ความเป็นเลิศและอาชีพ 

 
 

 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 
1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ประกัน

คุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
86 90 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง และชุมชนในการ
ให้บริการการศึกษาของกลุ่มสถานศึกษาที่เข้าสู่ระบบการ
บริหารจัดการสูงขึ้น 

5 5 

3. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาที่ผ่านการประเมิน ITA 80 85 
 

 

กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาให้มีระบบบริหารจัดการศึกษา 
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษา 

 

เป้าประสงค์ที่  4  คนพัทลุงรัก รู้คุณค่าใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะอย่างครบวงจร 
ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่  1  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการการศึกษา 
ตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 



 “พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562– 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 
1. จำนวนเครือข่ายการศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมใน

การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
 

22 23 

2. จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมการจัดการศึกษากับ
สถานศึกษา สถาบันการศึกษา จำแนกตามระดับ ประเภท
การศึกษา และสาขาวิชาเพ่ิมขึ้น 
 

30 35 

3. สัดส่วนผู้เรียนเอกชนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรัฐ 
 

20 : 80 21 : 79 

4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการสนับสนุนการศึกษาของ
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายเมื่อเทียบ 
กับรัฐ จำแนกตามระดับการศึกษาสูงขึ้น 
 

70 75 

 

กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ที่  2  ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 



 “พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562– 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 
1. ระดับความสำเร็จของการจัดระบบการสรรหาและแต่งตั้ง

ผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน การบริหาร
การศึกษา และความสำเร็จในวิชาชีพ 
 

4 5 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอนตามเกณฑ์ที่ กคศ.กำหนด 
 

86 90 

3. ร้อยละของครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผู้ประกอบการที่
ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรยีนการสอนเพ่ิมขึ้น 
 

86 90 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีบุคลากรทางทางการศึกษาทำ
หน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

86 90 

5. ร้อยละของจำนวนครูและผู้บริหารที่ผ่านการขอประเมินวิทย
ฐานะเพ่ือความก้าวหน้าของวิชาชีพ 
 

80 85 

 

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล 
และเสริมสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ที่  3  ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 



 “พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562– 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2564 2565 
1. ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งศูนย์ ภาษา (Human 

Capital Excellence Center, HCEC) 
 

4 5 

2. จำนวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนสอนภาษาที่ 3 เช่น จีน 
เกาหลี มาลายู ญี่ปุ่น ฯ 
 

15 15 

3. จำนวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสาขาการโรงแรมและ
ท่องเที่ยว 
 

3 3 

4. จำนวนงานวิจัย/โครงการเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการ
พัฒนาการบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจรและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตรเพ่ิมข้ึน 

10 12 

5. จำนวนผลงานวิจัย/โครงการด้านการเกษตรที่นำเสนอ/
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเวทีวิชาการ สิ่งพิมพ์ หรือ
เอกสารต่างๆ 

7 8 

 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาทักษะการสื่อสาร การจัดการ และการทำนุศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อรองรับ 
เมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาความรู้ ทักษะ และนวัตกรรม ด้านการเกษตรปลอดภัย รวมทั้งการบริหารจัดการและ
การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรหรือการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการศึกษารองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคใต้ 

เป้าประสงค์ที่  1  คนพัทลุงได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการรองรับเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและ
การเกษตรชั้นนำของโลก 



ประเดน็ยุทธศาสตรการพัฒนาการศกึษาของจังหวัด ท่ี  1 การจัดการศกึษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและความม่ันคงของชาติ 

ยุทธฯ แผน แผน แผนพัฒนา ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ

ชาติ แมบทฯ ปฏิรูป เศรษฐกิจฯ12 ศธ. สป. จังหวัด ศธจ.พท.

1. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 1. นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1. ผูเรียนเกิดการเรียนรูใน 1. กิจกรรมสภานักเรียนสรางการ 699,864 699,864 2,099,592 2 ผูรับผิดชอบหลัก 5,12 2 1,5 1,3 1,3 3 1,3 1,3

เพื่อความม่ันคงโดยนอมนําศาสตร  มานําทางในการจัดการศึกษา การศึกษาดวยปรัชญาเศรษฐกิจ เรียนรูใหผูเรียน คาเปาหมาย ศธจ.พัทลุง

พระราชาและคานิยมหลักของ 2. เสริมสรางความรู ความเขาใจที่ พอเพียง รอยละ 100 ผูรับผิดชอบรวม

คนไทย 12 ประการ ถูกตองเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา 2. มีกระบวนการเสริมสรางวถิี 2. มีเวทีการแสดงออกถึงการ สพป.พัทลุง 1

กิจกรรมหลัก พระมหากษัตริย ผานหลักสูตร ประชาธิปไตย ความสามัคคี เทิดทูนสถาบัน คาเปาหมาย สพป.พัทลุง 2

1) เสริมสรางความรูความเขาใจ กระบวนการเรียนรูประวัติศาสตร ดวยกิจกรรมสภานักเรียน รอยละ 100 สพม.12

ท่ีถูกตองเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนาและความเปนพลเมือง 3. มีกระบวนการเรียนรูความ 3. มีหลักสูตรท่ีสอดคลองกับหลัก กศน.จ.พัทลุง

และพระมหากษัตริย 3. เพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม เขาใจเก่ียวกับสถาบันท่ีถูกตอง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อศจ.พัทลุง

2) เสริมสรางความรูความเขาใจ การเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย ผานหลักสูตรประวัติศาสตรและ คาเปาหมายรอยละ 100 รร.ศึกษาสงเคราะหพัทลุง

การปองกันอุบัติภัยและภัยคุกคาม ตามแนวทางกิจกรรม "การเสริมสรางความเปนพลเมือง 4. สรางคนดีใหบานเมืองดวย วท.นาฏศลิปพัทลุง

ทุกรูปแบบในสถานศึกษา ทักษะการคิด  วิเคราะหผานกิจกรรม4. มีการจัดกิจกรรมการพัฒนา คุณธรรม คาเปาหมายรอยละ 100

3) อบรมเชิงปฏิบัติการโดยการนอม (Active Learning) การเรียนรู คุณธรรม จริยธรรมอยาง 5. รยอละ 100 ของครูผูสอน

นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประวัติศาสตรไทย" สถานศึกษา หลากหลาย โรงเรียนเปาหมายการพัฒนาเปน

และคานิยมหลัก 12 ประการ ในสังกัดและโรงเรียนกลุมเปาหมาย 3. สถานศึกษามีแนวทางปองกัน โรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรู

สูสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาเปนโรงเรียนตนแบบ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ ประวัติศาสตร ไดรับการนิเทศ  

การจัดการเรียนรูประวตัิศาสตร ติดตามฯ จํานวน 2 ครั้ง และ

4. สงเสริมสนับสนุนการจัด ครูผูสอนโรงเรียนกลุมเปาหมาย

กิจกรรมเก่ียวกับภัยคุกคามใน ท่ัวไป 1 ครั้ง 

รูปแบบตางๆ  

5. สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ท้ังในและนอกหองเรียนที่เอ้ือตอการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

2. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต 1. เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษา 1. บุคลากรทางการศึกษา 1. ผูเขารวมกิจกรรม" พอแมรูใจ 1,500,000 1,500,000 4,500,000 2 ผูรับผิดชอบหลัก 1,3 14 7,9 1,2 1,3 1,3 3 1,3

กิจกรรมหลัก พอ แม และผูปกครอง มีความรู พอ แม ผูปกครอง และเยาวชน วัยรุนรูทัน" จํานวน 1,000 คน ศธจ.พัทลุง

1) พัฒนาทักษะชีวิตสําหรับเยาวชน ความเขาใจในกระบวนการ มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ 2. ผูเขารวมกิจกรรม "Mindfulness ผูรับผิดชอบรวม

นอกโรงเรียน (พอแมรูใจวยัรุนรูทัน) อบรมเก่ียวกับเพศศึกษาและเพศวถิี เพศศึกษาและเพศวถิี  สามารถ Base Learning) จํานวน 1,000 คน สพป.พัทลุง 1

2) การเรียนรูแบบมีสติ สมาธิ และสามารถถายทอดความรูใหกลุม ลดชองวางระหวางเด็กเยาวชน 3. ผูเขารวมกิจกรรมการอยูรวมกัน สพป.พัทลุง 2

เปนฐาน (Mindfulness - เปาหมายไดอยางถูกตอง พอ แม และผูปกครอง ในสังคมพหุวัฒนธรรม จํานวน สพม.12

Concentration Based Learning) 2. เพื่อใหเด็ก และเยาวชนมีความรู 2. เด็กและเยาวชนมีความรู 4,000 คน กศน.จ.พัทลุง

3) สงเสริมการอยูรวมกันในสังคม ความเขาใจ และคานิยมที่ถูกตอง ความเขาใจการเรียนรูแบบมีสติ อศจ.พัทลุง

พหุวัฒนธรรม เก่ียวกับเพศศึกษาและเพศวิถี เปนฐาน (Mindfulness Base รร.ศึกษาสงเคราะหพัทลุง

3. เพื่อใหเด็ก และเยาวชนมีความรู Learning) วท.นาฏศลิปพัทลุง

วัตถุประสงคของโครงการ

ตารางรายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564)

โครงการ/กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หนวย : บาท) ความสอดคลอง

หมายเหตุ
รวม

หนวยงาน

รับผดิชอบ

แหลง

งบประมาณ25652564
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายเปาหมายโครงการ
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ยุทธฯ แผน แผน แผนพัฒนา ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ

ชาติ แมบทฯ ปฏิรูป เศรษฐกิจฯ12 ศธ. สป. จังหวัด ศธจ.พท.

วัตถุประสงคของโครงการโครงการ/กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หนวย : บาท) ความสอดคลอง

หมายเหตุ
รวม

หนวยงาน

รับผดิชอบ

แหลง

งบประมาณ25652564
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายเปาหมายโครงการ

ความเขาใจการเรียนรูแบบมีสติ สมาธ3ิ. นักเรียน นักศึกษาและ

เปนฐาน (Mindfulness Base Learning) ผูปกครองมีทัศนคติท่ีดีในการ

4. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

และผูปกครอง มีทัศนคติท่ีดีในการอยูรวมท้ังมีความภาคภูมิใจ

รวมกันในสังคมพหุวฒันธรรมรวมท้ัง ในความเปนไทย

มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย

3. โครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 1.เพื่อแสดงพลัง ความสามัคคี  1. ลูกเสือ เนตรนารี 1. รอยละ 80 ของลูกเสือ เนตนารี 1,378,150 1,378,150 4,134,450 2 ผูรับผิดชอบหลัก 1 1,2 7,9,11 1 1,3 1,3 3 1,3

จังหวัดพัทลุง ความจงรักภักดีแดพระบาท 2,500 คน เขารวมกิจกรรม ที่เขารวมกิจกรรมลูกเสือจังหวัด ศธจ.พัทลุง

กิจกรรมหลัก สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว งานวันคลายวนัสถาปนา 2. รอยละ 100-ขอผูบังคับบัญชา ผูรับผิดชอบรวม

1) สงเสริมการจัดงานวันคลายวัน องคประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ คณะลูกเสือแหงชาติ ลูกเสือ เนตนารี ผานหลักสูตร สพป.พัทลุง 1

สถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ 2. เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนา 2. ลูกเสือ เนตนารี เขารวม ATC, BTC สพป.พัทลุง 2

2) พัฒนามาตรฐานกิจกรรมลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือในสถานศึกษากิจกรรมหลักสูตร ATC, BTC สพม.12

ในสถานศึกษา ในจังหวัดพัทลุงใหมีความรูเพิ่มขึ้น จํานวน 2 รุนๆ ละ 60 คน กศน.จ.พัทลุง

3.เพื่อสงเสริมและพัฒนาลูกเสือ อศจ.พัทลุง

เนตรนารี ใหมีรางกาย จิตใจ วท.นาฏศิลป

สติปญญาและศีลธรรม เพื่อบมนิสัย ศึกษาสงเคราะห

ใหเปนพลเมืองดี รร.อปท.

4. โครงการเสริมสรางคุณธรรม 1. เพื่อประกวดสื่อ/นวตักรรม/โครงการ 1. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน 1.รอยละของสถานศึกษาที่เขารวม 50,000 50,000 2 สพป.พัทลุง 2 1 11 12 1

จริยธรรมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน ในการดําเนินโครงการเสริมสราง เขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษา กิจกรรมการประกวดสื่อ/กิจกรรม/

คุณธรรม จริยธรรม เพื่อการพัฒนา พัทลุง เขต 2 ที่เปนตัวแทนเครือขาย นวัตกรรม ในการดําเนินโครงการ

ท่ียั่งยืนของสถานศึกษาในสังกัด พัฒนาคุณภาพการศึกษารวม เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 11 เครือขาย รวมกิจกรรมเวที การพัฒนาที่ยั่งยนื

ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู/ประกวด 2.รอยละของสถานศึกษาที่เขารวม

2. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู โครงงานคุณธรรม ในการดําเนิน กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู

ในการดําเนินโครงการเสริมสราง โครงการเสริมสรางคุณธรรม ในการดําเนินโครงการเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรมเพื่อการพัฒนา จริยธรรมเพื่อการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมเพื่อ

ท่ียั่งยืนของสถานศึกษาในสังกัด ท่ียั่งยืน จํานวน 89 คน การพัฒนาที่ยั่งยนื

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 2. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทาง 3.รอยละของสถานศึกษาไดรับ

ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 การศึกษาผูรับผิดชอบโครงการ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

3. เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม การการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

การขับเคลื่อนโครงการ  การเสริมสราง เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนในสถานศึกษา โดยใชกระบวนการ การมีสวนรวม

คุณธรรมจริยธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

โดยใชกระบวนการการมีสวนรวม ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 

จํานวน 84 คน

3. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทาง

133



ยุทธฯ แผน แผน แผนพัฒนา ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ

ชาติ แมบทฯ ปฏิรูป เศรษฐกิจฯ12 ศธ. สป. จังหวัด ศธจ.พท.

วัตถุประสงคของโครงการโครงการ/กิจกรรมหลัก

งบประมาณ (หนวย : บาท) ความสอดคลอง

หมายเหตุ
รวม

หนวยงาน

รับผดิชอบ

แหลง

งบประมาณ25652564
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายเปาหมายโครงการ

การศึกษาผูรับผิดชอบโครงการ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

ไดรับการนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลโดยใชกระบวนการ

การมีสวนรวม จํานวน 114 คน

4. ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พัทลุง เขต 2 มีความตระหนักรู 

เขาใจ ในการดําเนินงานโครงการ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ

การพัฒนาท่ียั่งยืน รูสึกภูมิใจ

ในการทําความดีตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรมพื้นฐาน มีการดําเนินการ

จัดทําสื่อ/กิจกรรม/โครงงาน/

นวัตกรรม เพื่อใชในการ

ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน

เพื่อใหผูเรียนซึมซับคุณคาแหง

คุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ 

สรางความรูสึก ผิดชอบชั่วดี

ภูมิใจในการทําความดี และ

รวมกันสรางเครือขายชุมชนองคกร

แหงคุณธรรม ดวยการขอ

ความรวมมือจากหนวยงาน

และองคกรท่ีทํางานดานคุณธรรม

อยางเปนรูปธรรมชัดเจน

ตอเนื่องและยั่งยืน
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ประเดน็ยุทธศาสตรการพัฒนาการศกึษาของจังหวัด ท่ี  2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของจังหวัดและประเทศ 

ยุทธฯ แผน แผน แผนพัฒนา ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ

ชาติ แมบทฯ ปฏิรูป เศรษฐกิจฯ12 ศธ. สป. จังหวัด ศธจ.พท.

1. โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพ 1. เพื่อทราบขอมูลความตองการ 1. มีขอมูลภาคแรงงานสาขา 1. ผลิตกลุมแรงงานอาชีพทั่วไป 8,500,000 8,500,000 25,500,000 1 ม.ทักษิณ 2 12,13 9 1,3 2 2 1,3 2

กําลังคนจังหวัดพัทลุง ภาคแรงงานและความตองการอัตรา ขาดแคลน สั้นๆ ปละ 30,000 คน อศจ.พัทลุง

กิจกรรมหลัก กําลังคนในจังหวัดพัทลุง 2. ผลิตแรรงงาน ชาง เกษตร 2. ผลิตแรงงงาน ปวช.1,500 คน/ป 1,500,000 1,500,000 4,500,000

1) จัดทําฐานขอมูลผลิตกําลังคน 2. เพื่อวางแผนและผลิตกําลังคน เพียงพอตอความตองการ ปวส. 800 คน/ป  

จังหวดัพัทลุง สาขาที่ขาดแคลนท่ีมีคุณภาพ ปริญญาตรี 80 คน/ป

2) สรางความรวมมือกับหนวยงาน 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ภายนอกจัดการศึกษา ในสถานศึกษาใหมีคุณภาพและ

3) จัดการเรียนระบบทวภิาคีและ ยกยองเชิดชูเกียรติ

วชิาชีพระยะสั่น 4. เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคของ

4) เปดหลักสูตรปริญญาตรี นักเรียน/นักศึกษา

สายปฏิบัติการ สาขาขาดแคลน 5. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากร

5) พัฒนาคุณภาพดานอาคาร ของสถานประกอบการ

สถานที่และสื่อการเรียนการสอน 6. เพื่อสรางความรวมมือกับ

ใหทันสมัย หนวยงานและทําขอตกลงภาคแรงงาน

6) โรงเรียนสงเสริมการสอนโดยรวม ชวยจัดการศึกษา

บูรณาการ (Work Integrate Learning)

กับสถานประกอบการ

7) การแนะแนวเสนทางสูอาชีพ

2. โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย 1. เพื่อศึกษาปญหาการจัดการศึกษา 1. ทราบปญหาการจัดการศึกษา 1. มีงานวจิัยจํานวน 5 เลม 1,812,000 1,812,000 5,424,000 2 ผูรับผิดชอบหลัก 2 12,13 9 13,18 2 2 1,3 2

นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ ทุกระดับในจังหวดัพัทลุง ทุกระดับในจังหวดัพัทลุง 2. จํานวนนักเรียน นักศึกษา ศธจ.พัทลุง

เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 2. เพื่อกําหนดแนวทางการแกไขปญหา 2. กําหนดแนวทางแกไขปญหา เขารวมพัฒนารอยละ 80 ผูรับผิดชอบรวม

กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษา การจัดการศึกษา 3. จํานวนชิ้นงานท่ีนักเรียน ม.ทักษิณ

1) ศึกษาปญหาและแนวทาง 3. เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ 3. นักเรียน นักศึกษาจังหวัดพัทลุง นักศึกษาจัดหาจํานวน 150 ช้ินงาน อศจ.พัทลุง

การพัฒนาการจัดการศึกษา การทํางานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและมีทักษะการทําวิจัย และนวัตกรรม 4. จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม

จังหวดัพัทลุง เทคโนโลยีใหกับนักเรียน นักศึกษา 4. พัฒนางานวิจัย สรางนวตักรรมเขารวมประกวดในแตละป

2) พัฒนาศักยภาพการจัดทํางาน จังหวัดพัทลุง เทคโนโลยีท่ีเพิ่มมูลคาผลผลิต จํานวน 150 ผลงาน

วจิัยและพัฒนา นวตักรรมและ 4. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาจังหวัด ทางการเกษตร 5. จํานวนผลผลิตทางการเกษตร

เทคโนโลยขีองนักเรียน นักศึกษา พัทลุงมีความรูและทักษะการจัดทํา 5. เพื่อลดตนทุนการผลิตทาง ท่ีไดรับการพัฒนาจํานวน 

จังหวดัพัทลุง งานวจิัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี การเกษตรกรรม 2 ผลิตภัณฑ

3) การประกวดผลงานวิจัย 5. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดทํา

พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี ผลงานวจิัย พัฒนานวัตกรรม และ

ของนักเรียน นักศึกษาจังหวดัพัทลุง เทคโนโลยีของนักเรียน นักศึกษา

4) การวจิัยและนวัตกรรมเพื่อสราง 6. เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมดานการเกษตร

มูลคาเพิ่มดานอุตวสาหกรรมเกษตร

ตารางรายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

งบประมาณ (หนวย : บาท)
แหลง

งบประมาณ

หนวยงาน

รับผดิชอบ

ความสอดคลอง

หมายเหตุ
2564 2565 รวม
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ประเดน็ยุทธศาสตรการพัฒนาการศกึษาของจังหวัด ท่ี  3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ยุทธฯ แผน แผน แผนพัฒนา ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ

ชาติ แมบทฯ ปฏิรูป เศรษฐกิจฯ12 ศธ. สป. จังหวัด ศธจ.พท.

1. โครงการยกระดบัคุณภาพการศกึษา 1. เพื่อใหสถานศึกษามีหลักสูตร 1. สถานศึกษาที่หลักสูตร 1. รอยละ 90 ของโรงเรียนท่ีมี 7,819,924 7,819,924 23,459,772 1 ศธจ.พัทลุง 3 12,13 9 1 3,6 3,6 3 3,6

พัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาสอดคลองกับหลักสูตร สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุม สพป.พัทลุง 1

กิจกรรมหลัก แกนกลาง เหมาะสมกับผูเรียนและ 2. ทดสอบการเตรียมความพรอม สาระไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 52 สพป.พัทลุง 2

1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกชวงวัย ทองถิ่น Pre O Netและ LAS นักเรียน 2. สรางแหลงเรียนรูชุมชน สพม.12

2) เสริมสรางวถิีการเรียนรูตลอดชีวิต 2. เพื่อทดสอบเตรียมความพรอม ชั้น ป.6  และ ม.3 ทุกสังกัด จํานวน 2 แหง กศน.จ.พัทลุง

3) เสริมสรางทักษะ 3R Pre O Net และทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ 3. สรางแหลงเรียนรูชุมชน 3. ครู กศน.ตําบลและผูเก่ียวของ อศจ.พัทลุง

4) พัฒนาทักษะความรูความสามารถ ทางการเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 4. ศูนยอาเซียนศึกษา กศน. จํานวน 100 คน วิทยากรครู ข วท.นาฏศลิปพัทลุง

และสมรรถนะของผูเรียนตามหลักสูตร (LAS) อําเภอ 11 แหง  ตําบล 65 แหง และครู ค จํานวน 130 คน วท.เกษตรฯ

5) พัฒนาศักยภาพ ทักษะ ดานกีฬา 3. เพื่อใหมีแหลงเรียนรูในชุมชนที่ 5. ครัวเรือนตนแบบสงเสริม เลขาคณะกรรมการ ศส.ปชต.และ รร.ศึกษาสงเคราะหฯ

6) พัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ สามารถสงเสิม สนับสนุนใหเด็ก การอาน 77 ครัวเรือน และ ผูเก่ียวของ จํานวน 101 คน รร.สังกัด อปท.

สะเต็ม  คุณธรรม  พัฒนาการคิด นักรียน นักศึกษา และประชาชน ครัวเรือนเครือขาย 385 ครัวเรือน เขารวมโครงการศูนยอาเซียนศึกษา

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยชุมชนเปนฐานการเรียนรู 6. ผูเรียนมีความรูทักษะทาง ในสังกัด กศน. ไดรับการพัฒนารวม

4. เพื่อสงเสริมให กศน.ตําบลเปน วิชาการตามศักยภาพและมีผล 80 ศูนย สามารถพัฒนาใหเปน

ศูนยกลางการเรียนรู สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น แหลงเรียนรูของประชาชนได

5. เพื่อสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม 7. นักเรียน นักศึกษา และ รอยละ 100

ในการจัดกิจกรรมของชุมชนใน บุคลากรทางการศึกษาฝกทักษะ 4. มีผูเขารวมโครงการอานหนังสือ

รูปแบบกิจกรรมสงเสริมการอาน สูการกีฬาระดับชาติ 1,000 คน มากกวารอยละ 80

6. เพื่อใหผูเรียนมีพื้นฐานความรู 8. นักเรียน นักศึกษา และ 5. นักเรียน นักศึกษา และ

ความสามารถทางดานวิชาการ บุคลากรทางการศึกษาไดฝก บุคลากรทางการศึกษาเขารับ

เพ่ิมมากข้ึน และเพียงพอกับการศึกษา ทักษะดานภาษาอังกฤษ สะเต็ม การพัฒนาดานกีฬามากกวา

แตละระดับ คุณธรรม พัฒนาการคิด รอยละ 90

7. เพื่อฝกทักษะนักเรียน นักศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 6. นักเรียน นักศึกษา และ

และบุคลากรทางการศึกษาสูการกีฬา บุคลากรทางการศึกษาเขารับ

ระดับชาติ การฝกทักษะดานภาษาอังกฤษ

8. เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียน สะเต็ม คุณธรรม พัฒนาการคิด

นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มากกวารอยละ 90

ดานภาษาอังกฤษ สะเต็ม คุณธรรม

พัฒนาการคิด ยกระดับผลสัมฤทธิ์

2. โครงการเพิ่มศักยภาพผูบริหาร 1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทาง 1. อบรมเชิงปฏิบัติการครูและ 1. ผูบริหารสถานศึกษาและครู 2,311,692 2,311,692 6,935,076 2 ศธจ.พัทลุง 3 12,13 9 1 3 3 3 3

ครู และบุคลากรทางการศึกษา การศึกษา สรางคนดีที่พึงปราถนา ผูบริหารสถานศึกษาใหมีภาวะ วชิาการเขารวมกิจกรรมผูนํา สพป.พัทลุง 1

มิติใหมการศึกษาไทยสูสากล และเสนทางอาชีพท่ีพึงประสงค ผูนําการเปลี่ยนแปลงในการจัด การเปลี่ยนแปลงมากกวารอยละ 90 สพป.พัทลุง 2

กิจกรรมหลัก 2. เพื่อพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา กิจกรรมการเรียนรูเพื่อสราง สพม.12

ตารางรายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

งบประมาณ (หนวย : บาท)
แหลง

งบประมาณ

หนวยงาน

รับผดิชอบ

ความสอดคลอง

หมายเหตุ
2564 2565 รวม
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ยุทธฯ แผน แผน แผนพัฒนา ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ

ชาติ แมบทฯ ปฏิรูป เศรษฐกิจฯ12 ศธ. สป. จังหวัด ศธจ.พท.

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

งบประมาณ (หนวย : บาท)
แหลง

งบประมาณ

หนวยงาน

รับผดิชอบ

ความสอดคลอง

หมายเหตุ
2564 2565 รวม

1) พัฒนาครู และบุคลากรทางการ ใหมีทักษะการบริหารในรูปแบบใหม คนดีที่พึงปราถนาและสราง กศน.จ.พัทลุง

ศึกษามิติใหมการศึกษาไทยเพื่อ เสนทางอาชีพที่พึงประสงค อศจ.พัทลุง

สรางคนดีท่ีพึ่งปราถนา และเสนทาง จํานวน 500 คน วท.นาฏศลิปพัทลุง

สูอาชีพทึ่งประสงค 2. ผูบริหารสถานศึกษามีทักษะ วท.เกษตรฯ

2) พัฒนาทักษะผูบริหารสูสากล การบริหารในรูปแบบใหม รร.ศึกษาสงเคราะหฯ

3. การจัดการศึกษาเพื่อมีงานทํา 1. เพ่ือใหครูแนะแนวในโรงเรียนขยาย 1. ประชุมครูแนะแนว ในโรงเรียน 1. รอยละ 100 ครูแนะแนว 40,000 40,000 1 สพป.พัทลุง 1 3 12

โอกาสทางการศึกษา ผูปกครอง ขยายโอกาศทางการศึกษา 25 ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียน

ไดทราบขอมูลเก่ียวกับอาชีพของ โรงเรียนๆ ละ 1 คน รวม 25 คน ขยายโอกาสทางการศึกษาท่ีเขา

นักเรียน การวางแผนในการศึกษาตอ 2. ประชุมตัวแทนนักเรียน ชั้น รวมประชุม

ของนักเรียน และแนะแนวการศึกษา ม.3 โรงเรียนขยายโอกาส 25 2. รอยละ 70 ของนักเรียนชั้น ม.3

ตอใหกับนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนๆ ละ 1 คน รวม 25 คน เขาเรียนตอสายอาชีพ

2. เพื่อคัดเลือกนักเรียนท่ีเรียนจบ

ชั้น ม.3 ท่ียากจน ดอยโอกาสทาง

การศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษาเขาศึกษาตอในโครงการ

"ทวิภาค"ี (โรงเรียนในสถานประกอบการ)

4. สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและ 1. พัฒนาการใชภาษาอังกฤษการสื่อสาร 1. ครูสอนภาษาอังกฤษ 100 คน 1. รอยละ 80 ของนักเรียนท่ีมีผล 347,550 347,550 1 สพป.พัทลุง 1 3 12

กระบวนการเรียนรู เพื่อยกระดับ 2. สงเสริมพัฒนาการเรียนรู เพื่อ 2. ผูอํานวยการโรงเรียน 116 โรง สัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

การเรียนรู เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ยกระดับคุณภาพผูเรียน โดยใชชุมชนครูและเจาหนาที่ 125 คน สถานศึกษาระดับดีขึ้นไป

ทางการเรียนตามหลักสูตร แหงการเรียนรูทางวชิาชีพ (PLC) 3. ครูชั้น ป.3, 6 และ ม.6 และ 2. รอยละ 50 ของผูเรียนชั้น ป.1

3. การยกระดับคุณภาพผูเรียนในการศึกษานิเทศก 250 คน ที่มีผลการประเมินดานการอานออก

ทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. ครูคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษา ของผูเรียน (RT) ในระดับดีขึ้น

ท่ีสอดรับการประเมินทุกระดับ และครูวชิาการ 50 คน 3. รอยละ 2 ของนักเรียนชั้น ป.6

4. พัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา5. ศึกษานิเทศก เจาหนาท่ี ที่มีคะแนนผลการทดสอบตาม

ทักษะการคิดสูการยกระดับผลสัมฤทธิค์ณะทํางาน 135 คน หลักสูตรสถานศึกษารอยละ 70 

ทางการเรียนคณิตศาสตร 6. ศึกษานิเทศก ตัวแทนผูบริหารขึ้นไปเพิ่มขึ้น

5. ติดตาม ตรวจสอบ การนําหนักสูตรตัวแทนครูผ็สอนและเจาหนาที่ 4. รอยละ 2 ของนักเรียนชั้น ป.3 

สูกระบวนการจัดการเรียนรู ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบหลักสูตร

6. ทบทวนกรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น สถานศึกษา รอยละ 70 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น

5. รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่

สอนในระดับ ม.ตน ไดรับการ

เตรียมความพรอมดานการอาน

คณิตศษสตร และวิทยาศาสตร

ในการประเมินระดับนานาชาติ

ตามโครงการ PIZA

6. รอยละ 80 ของผูเรียนท่ีผาน

การประเมินสมรรถนะสําคัญของ
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ผูเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ.2551 ตามเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนดในระดับดีเกินไป

7. รอยละ 90 ของผูเรียนชั้น ป.1-6

แตะละรัดับชั้นมีผลการประเมิน

การอานการเขียนผานเกณฑที่ 

สพฐ.กําหนด ตั้งแตระดับพอใช

ขึ้นไปในแตละดาน

5. พัฒนาการจัดการประสบการณ 1. สงเสริมการประเมินและพัฒนา 1. ครูปฐมวัย จํานวน 120 คน รอยละ 90 ของเด็กปฐมวัยท่ีจบ 73,090 73,090 1 สพป.พัทลุง 1 3 11

การเรียนรูเพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัย หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 2. ครูปฐมวัยในโครงการบาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมี

มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 2. พัฒนาการจัดประสบการณ นักวทิยรุน 4,6,7 จํานวน 66 คน พัฒนาการท้ัง 4 ดานในระดับดี

การเรียนรูวทิยาการคํานวณแบบไมใช3. ครูปฐมมวัยในโรงเรียนที่

คอมพิวเตอร (Unplug Coding) เขารวมโครงการ จํานวน 50 คน

3. พัฒนาการจัดการเรียนรู 4. ครูปฐมวัยในโรงเรียนท่ีใช

วทิยาศาสตรในระดับปฐมวัยตาม นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย

แนวทางของโครงการ จํานวน 16 คน

บานนักวิทยาศาสตรนอย

4. นิเทศ ติดตาม ผลการจัด

ประสบการณการเรียนรูการใช

นวตักรรมการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิด

High scope, Montessori, 

Whole Language โดยวิธีการศึกษา

ชั้นเรียน (Lesson Study) และ

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวชิาชีพ

(PLC)

6. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง  1. เพื่อรวบรวมนวัตกรรมการ 1 ครูผูสอนวิชาภาษาไทย 1. รอยละของครูผูสอนวชิา 92,600 92,600 1 สพป.พัทลุง 2 3 12 12 1

วิชาการทุกระดับทั้งระบบ จัดการเรียนการสอนกลุมสาระ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ ภาษาไทย คณิตศาสตร 

การเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร ) ภาษาอังกฤษ ทุกคนเขาถึงแหลง วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ 

วทิยาศาสตรและภาษาตางประเทศ รวบรวมนวัตกรรมม ท่ีเขาถึงแหลงรวบรวมนวัตกรรม

(ภาษาอังกฤษ) การจัดการเรียนการสอนของ 2. รอยละของครูผูสอนวชิา

2. เพื่อสนับสนุนใหครูผูสอน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร 

สงนักเรียนเขาแขงขันทางวชิาการ ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 วทิยาศาสตร และภาษาอังกฤษ

ในกลุมสาระภาษาไทย ในระดับตางๆ 2.ครูผูสอนวิชาภาษาไทย ที่มีแนวทางการจัดการเรียน

3. เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาจัด คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ การสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน ภาษาอังกฤษทุกคนมีแนวทาง 3. รอยละของสถานศึกษาที่

การจัดการเรียนการสอนเพื่อ จัดการแขงขันทักษะความสามารถ

พัฒนาผูเรียนในกลุมสาระ ดานภาษาไทย และสงนักเรียน
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การเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร เขารวมการแขงขันทั้งระดับ

วทิยาศาสตร และ สถานศึกษา ระดับเครือขาย 

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3.ครูผูสอนวิชาภาษาไทยทุกคน และระดับประเทศ

พัฒนาทักษะความสามารถ 4. รอยละของครูผูรับผิดชอบ

ดานภาษาไทยของนักเรียน โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน

4.ครูผูรับผิดชอบโครงการสงเสริม จัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน

นิสัยรักการอานของหองสมุด 5.สถานศึกษามีเทคนิค วิธกีารสอน

โรงเรียนทุกโรง จัดกิจกรรม หรือนวตักรรมใชในการจัด

สงเสริมนิสัยรักการอาน การเรียน การสอน เพื่อยกระดับ

5.นักเรียนแตละระดับชั้นไดรับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับ

การพัฒนาคุณภาพและยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางเรียน

6. ผลการประเมินระดับชาต/ิ

ผลสัมฤทธิ์ธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนอยูในระดับที่พอใชข้ึนไป

7.นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนา

ทักษะความสามารถดานภาษาไทย

8. นักเรียนทุกคนมีนิสัยรักการอาน

7. โครงการพัฒนากระบวนการ 1. เพื่อพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู 1. ครูผูสอนวิทยาการคํานวณ 1.ครูผูสอนทุกโรงเรียนท่ีเขารวม 121,000 121,000 1 สพป.พัทลุง 2 3 12 12 1

เรียนการสอนการวัดผล ความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนา ระดับการศึกษาการศึกษาขั้น กิจกรรม มีความรูความเขาใจ

ประเมินผลที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการเรียนรูวทิยาการคํานวณ พื้นฐานทุกโรงเรียน จําแนกเปน เก่ียวกับการจัดการเรียนรู

2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนา ครูผูสอนระดับชั้น ป. 1–3 วทิยาการคํานวณ

การจัดการเรียนรูวทิยาการคํานวณ  จํานวน 114 คน และระดับชั้น 2.ครูผูสอนทุกโรงเรียนท่ีเขารวม

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ป.4 - 6 จํานวน 60 คน กิจกรรม มีความรูความเขาใจ

สะเต็มศึกษา (STEM Education) มัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3 จํานวน เก่ียวกับการพัฒนากระบวน

และการใชโครงงานเปนฐาน ๑๔ คน  รวม 188 คน การเรียนการสอนในรูปแบบ 

(Project Based Learning:PBL) 2 คลังขอสอบที่จัดทําขึ้นดวย สะเต็มศึกษา (STEM Education)

3. เพ่ือใหครูผูสอนมีความรูความเขาใจ ระบบอิเล็กทรอนิกสที่ครอบคลุม และการใชโครงงานเปนฐาน 

เก่ียวกับการสรางเครื่องมือวัดและ มาตรฐาน 8 กลุมสาระการเรียนรู (Project Based Learning:PBL)

ประเมินผลเปนไปตามแนวทาง 3 ครูผูสอนใน 4 กลุมสาระ 3.ครูผูสอนทุกโรงเรียนท่ีเขารวม

การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและ การเรียนรูท่ีมีการทดสอบ กิจกรรม มีความรูความเขาใจ

บรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร ระดับชาติ (O-NET,NT) เก่ียวกับการวดัและประเมินผล

จํานวน 120 คน เปนไปตามแนวทางการพัฒนาผูเรียน

มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ ใหมีคุณภาพและบรรลุจุดมุงหมาย

การสรางเครื่องมือการวดัและ ของหลักสูตร

การประเมินผลตามแนวทาง 4. รอยละสถานศึกษาพัฒนา
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การพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21 คลังขอสอบของสถานศึกษาตนเอง 

4 ครูผูสอนทุกคนที่เขารวม ท่ีเปนขอสอบวัดการคิดขั้นสูง

กิจกรรมมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับหลักสูตร การจัดการ

เรียนรูวทิยาการคํานวณ และ

และสะเต็มศึกษา 

การจัดกระบวนการเรียน

การสอนที่ใชโครงงานเปนฐาน

5 ครูผูสอนใน 4 กลุมสาระ

การเรียนรูท่ีมีการทดสอบ

ระดับชาติ (O-NET,NT)

 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

การสรางเครื่องมือการวดัและ

การประเมินผล ตามแนวทาง

การพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

8. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 1.เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและเสริมสราง 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. พัฒนาครูและบุคลากรทาง 2,310,100 2,310,100 1 สพป.พัทลุง 2 3 12 12 1

ทางการศึกษาทั้งระบบ ศักยภาพดานการปฏิบัติงานของครู สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา การศึกษา ใหมีความรูความเขาใจ

ประจําป 2564 และบุคลากรทางการศึกษา ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตาม

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา- รอยละ 100 ไดรับการพัฒนาสมรรถนะ ตําแหนงหนาท่ีอยางมืออาชีพ

ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และเสริมสรางศักยภาพในการ และมีความกาวหนาในวิชาชีพ
ดวยการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ 2. ผูบริหารสถานศึกษา และ

สรางความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ บุคลากรทางการศึกษา ไดรับ

ตามตําแหนงหนาที่อยางมืออาชีพ 2. บุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาใหมีความรูความเขาใจ

และมีความกาวหนาในวชิาชีพ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ไดศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู

2. เพื่อพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของ ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประสบการณในการปฏิบัติงาน

ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 80 ไดรับการพัฒนา 3. รอยละ 100 ของครูและ

ดวยการประชุมเชิงปฏิบัติการสราง ทักษะดานดิจิทัล บุคลากรทางการศึกษา สํานักงาน

ความรู ความเขาใจการประยุกตใช 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เทคโนโลยใีนการปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พัทลุง เขต 2 ไดรับการพัฒนา

3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ใหมีความรู ความเขาใจ 

การปฏิบัติงานกับหนวยงานทาง รอยละ 85 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

การศึกษาที่ประสบความสําเร็จ ประสบการณการปฏิบัติงานกับ ตามตําแหนงหนาท่ีอยางมืออาชีพ

และสามารถสรุปผลการศึกษาดูงาน หนวยงานทางการศึกษาที่ 4.รอยละ 85 ของครูและบุคลากร

เพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนางาน ประสบความสําเร็จ ทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ี

อยางเหมาะสม 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

4. เพื่อสรางขวญักําลังใจแกครูและ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางมี

บุคลากรทางการศึกษา สํานักงาน ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประสิทธิภาพ และมีขวญักําลังใจที่ดี
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ยุทธฯ แผน แผน แผนพัฒนา ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ

ชาติ แมบทฯ ปฏิรูป เศรษฐกิจฯ12 ศธ. สป. จังหวัด ศธจ.พท.

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

งบประมาณ (หนวย : บาท)
แหลง

งบประมาณ

หนวยงาน

รับผดิชอบ

ความสอดคลอง

หมายเหตุ
2564 2565 รวม

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2มีความรูความเขาใจ มีสมรรถนะ

และศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ตามตําแหนงหนาที่อยางมืออาชีพ 

และมีความกาวหนาในวิชาชีพ

5. บุคลากรทางการศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

ที่ไดรับการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล

สามารถประยุกตใชเทคโนโลยี

ในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

ท่ีไดแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการการปฏิบัติงาน 

สามารถสรุปผลการศึกษาดูงาน

และนําไปประยุกตใชในการ

พัฒนางานในหนาที่อยางเหมาะสม

9. โครงการยกยองเชิดชูเกียรติ 1. เพื่อสรางขวญักําลังใจและ 1.ครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. รอยละของครูและบุคลากรทาง 499,400 499,400 1 สพป.พัทลุง 2 3 12 12 1

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การศึกษา ที่มีผลงานดีเดนเปนท่ี

ประจําป 2564 ทางการศึกษาอยางเหมาะสม ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประจักษ ไดรับการยกยอง

2. เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย ที่เกษียณอายุราชการ ประจําป เชิดชูเกียรติอยางเหมาะสม

3. เพื่อสรางเสริมสามัคคีธรรมและ งบประมาณ พ.ศ.2564  2. รอยละของครูและบุคลากรทาง

ความเขาใจอันดีระหวางผูประกอบ รอยละ 100 มีขวัญกําลังใจและ การศึกษา ที่ไดรับการยกยอง

วชิาชีพทางการศึกษา 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เชิดชูเกียรติอยางเหมาะสม

หนวยงานทางการศึกษาในพื้นที่ มีขวัญกําลังใจ มีความพึงพอใจ

สพป.พัทลุง เขต 2 รอยละ 80 และมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู

ไดเขารวมพิธีระลึกถึง

พระคุณบูรพาจารย

3. ครูและบุคลากรทางการศกึษา 

หนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ 

สพป.พัทลุง เขต 2 ไดเขารวม

กิจกรรมสรางเสริมสามัคคีธรรม

และความเขาใจอันดีระหวาง

ผูประกอบวชิาชีพทางการศึกษา

ทุกคน
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ประเดน็ยุทธศาสตรการพัฒนาการศกึษาของจังหวัด ท่ี  4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศกึษา 

ยุทธฯ แผน แผน แผนพัฒนา ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ

ชาติ แมบทฯ ปฏิรูป เศรษฐกิจฯ12 ศธ. สป. จังหวัด ศธจ.พท.

1. โครงการเสริมสรางโอกาส 1. เพื่อใหเด็กในเขตพื้นท่ีบริการได 1. นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ 1. รอยละ 100 ของนักเรียน 2,209,560 2,209,560 6,628,680 1 ศธจ.พัทลุง 2,4 12 9 1,2 3 3 3 3

การเขาถึงบริการทางการศึกษา เขารเรียนตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบ ทุกคนไดรับการศึกษาตั้งแตกอน สามารถเขาถึงการบริการทาง สพป.พัทลุง 1

กิจกรรมหลัก การศึกษาภาคบังคับทุกคน วยัเรียนจนจบการศกึษาภาคบังคับ การศึกษาไดอยางเสมอภาคและ สพป.พัทลุง 2

1) สรางโอกาสทางการศึกษาเพื่อ 2. เพ่ือเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาค 2. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและ เทาเทียมกัน สพม.12

ลดอัตราการออกกลางคัน ในการเขาถึงการจัดการศึกษาทุกระดับ ความเสมอภาคในการเขาถึง 2. รอยละ 60 ของเด็กดอยโอกาส รร.ศึกษาสงเคราะหฯ

2) สรางความเขมแข็งของระบบ 3. เพื่อสรางความเขมแข็งของระบบ การศึกษาที่มีคุณภาพ เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหลน กศน.จ.พัทลุง

ดูแลชวยเหลือนักเรียน ดูแลชวยเหลือนักเรียน 3. ผูเรียนท่ีมีความสามารถไดรับ ไดรับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม อศจ.พัทลุง

3) การแขงขันศลิปหัตถกรรมนักเรียน 4. เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนแสดง การสนับสนุน สงเสริมใหเปนเลิศ 3. รอยละ 80 ของนักเรียน ครู ม.ทักษิณ

4) จัดทําฐานขอมูลเด็กดอยโฮกาส ความสามารถท่ีเปนเลิศทางวิชาชีพ ทางดานสุนทรียภาพดานดนตรี และบุคลากรทางการศึกษา

เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหลน สุนทรียภาพดานดนตร-ีนาฏศิลป กีฬา ศิลปะการแสดงและ เขารวมงานศิลปหัตถกกรมนักเรียน

5) สงเสริมและใหการชวยเหลือ กีฬา ศิลปะการแสดงและสิ่งประดิษฐ สิ่งประดิษฐ อยางมีคุณภาพ 4. มีระบบสารสนเทศดาน

เด็กออกกลางคันอยางเทาเทียม 5. เพื่อใหมีขอมูลเด็กดอยโอกาส 4. สํานักงานศึกษาธกิารจังหวดั การศึกษาและดานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ

เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหลน พัทลุงมีขอมูลเด็กดอยโอกาส ครอบคลุมถูกตองและเปนปจจุบัน

6. เพื่อใหเด็กดอยโอกาส เด็กออก เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหลน รอละ 85

กลางคัน และเด็กตกหลน ไดรับโอกาส 5. เด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคนั

การเขาถึงการศึกษาในรูปแบบ และเด็กตกหลน ไดรับโอกาส

ท่ีเหมาะสม การเขาถึงการศึกษาในรูปแบบ

7. เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แหลงเรียนรู ท่ีเหมาะสม

ใหสามารถใชประโยชนอยางคุมคา 6. มีแหลงเรียนรูที่เหมาะสม และ

เหมาะสม และสวยงาม สวยงาม

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน 1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 1. เด็กพิการ เด็กดอยโอกาส 1. รอยละ 80 เด็กพิการ 1 2,4 12,17,19 9 1,2 3 3 3 3

ที่มีความตองการพิเศษ เด็กพิการ เด็กดอยโอกาส เด็กท่ีมี และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  เด็กดอยโอกาส และเด็กท่ีมี

กิจกรรมหลัก ความสามารถพิเศษ รวมไปถึง รวมไปถึงบุคลากรทางการทาง ความสามารถพิเศษ รวมไปถึง

1) พัฒนาศักยภาพการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและ การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ บุคลากรทางการทางการศึกษา 26,300,260 ศกศ.พัทลุง

เด็กพิการ เด็กดอนโอกาส และ หนวยงานที่เก่ียวของ มีความรูความเขาใจและพัฒนา และหนวยงานที่เก่ียวของ

เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 2. เพื่อฟนฟูสมรรถภาพเด็กพิการ เด็กอยางเต็มความสามารถ มีความรูความเขาใจและพัฒนา

2) พัฒนาศักยภาพเด็กพิการ และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามศักยภาพของแตละบุคคล เด็กอยางเต็มความสามารถ 12,813,120 ศกศ.พัทลุง

3) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของแตละบุคคลตามความสามารถ 2. ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ ตามศักยภาพของแตละบุคคล 3,319,000 รร.ศึกษาสงเคราะหพัทลุง

เพื่อการสื่อสาร 3. เพื่อพัฒนาเด็กพิการทางดาน ไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวติ 2. สามารถจัดทุนการศึกษาสําหรับ

4) พัฒนาขีดความสามารถและ รางกาย สังคม อารมณ และสติปญญา ทางดานรางกาย สังคม อารมณ เด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและ 2,320,000 สพม.12

ศักยภาพผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข และสติปญญา เด็กที่มีความสามารถพิเศษที่มา

5) พัฒนาการจัดการเรียนรูตามแนว 4. เพื่อฝกทักษะผูเรียนท่ีมี 3. เกิดความรวมมือระหวาง รับบริการไดอยางหลากหลาย 2,000,000 สพม.12

ตารางรายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

งบประมาณ (หนวย : บาท)
แหลง

งบประมาณ

หนวยงาน

รับผดิชอบ

ความสอดคลอง

หมายเหตุ
2564 2565 รวม
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ยุทธฯ แผน แผน แผนพัฒนา ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ

ชาติ แมบทฯ ปฏิรูป เศรษฐกิจฯ12 ศธ. สป. จังหวัด ศธจ.พท.

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

งบประมาณ (หนวย : บาท)
แหลง

งบประมาณ

หนวยงาน

รับผดิชอบ

ความสอดคลอง

หมายเหตุ
2564 2565 รวม

สะเต็มศึกษาในบริบทของจังหวัดพัทลุง ความตองการพิเศษดานทักษะ ครอบครัว ชุมชน หนวยงานและ ท่ัวถึงและมีประสิทธภิาพ ม.ทักษิณ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับ องคกรตางๆ ในชุมชน เพ่ือพัฒนา พรอมรับการนิเทศ ติดตาม

ชาวตางชาติเจาของภาษา เด็กพิการไดเต็มศักยภาพ ชวยเหลือรวมพัฒนาเด็กพิการ

5. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและ 4. ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ ในศูนยฯ จังหวดัพัทลุง 

ศักยภาพผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ไดรับการฝกทักษะภาษาอังกฤษ คาเปาหมายรอยละ 80

เพื่อการสื่อสาร

6. เพื่อสรางความเขาใจและ 6. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพ 3. รอยละ 80 ของผูเรียนท่ีมี

สามารถออกแบบการเรียนรู การศึกษาของครูและนักเรียน ความตองการพิเศษไดรับการฟนฟู

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 7. คูมือการจัดการเรียนรู สมรรถภาพ ทั้งทางดานรางกาย

ตามแนวสะเต็มศึกษาในบริบท สังคม อารมณและสติปญญา

ของจังหวัด 4. รอยละ 70 ของผูเรียนท่ีมี

ความตองการพิเศษไดรับการฝก

ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

5. รอยละ 80 ของสถานศึกษา

ท่ีนักเรียนมีผลงานสูความเปนเลิศ

ทางวิชาการ

6. รอยละ 80 ของสถานศึกษา

ท่ีเขารวมกิจกรรมการจัดการ

เรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาใน

บริบทของจังหวดั

3. โครงการพัฒนาระบบขอมูล 1. เพื่อรวบรวมและจัดทําฐานขอมูล 1. ขอมูลดานการศึกษา 1. รอยละความสําเร็จของขอมูล 2,100,000 2,100,000 6,300,000 2 ศธจ.พัทลุง 4,6 20,30 8,9 2,8 6 6 5 6

สารสนเทศ ดานการศึกษาของจังหวดั ของทุกหนวยงานในจังหวัด ดานการศึกษาของจังหวดัพัทลุง อศจ.พัทลุง

กิจกรรมหลัก 2. เพื่อจัดตั้งศูนยขอมูลของจังหวดั 2. มี ระบบ server รองรับ 2.รอยละความถูกตองและ

1) จัดตั้งศูนยขอมูลทางการศึกษา ดานการศึกษา ขอมูลดานการศึกษา เปนปจจุบันของขอมูล

ของจังหวัดพัทลุง 3. เพื่อใหบริการ เผยแพรขอมูล 3. ระบบฐานขอมูลดาน 3. มีศูนยขอมูลดานการศึกษา

2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการศึกษาของจังหวดั การศึกษาทุกมิติของจังหวดั ของจังหวดั

ใหทันสมัย 4. ศูนยขอมูลดานการศึกษา 4. รอยละความพึงพอใจ

ของจังหวัด การรับบริการดานขอมูล

5. ทุกหนวยงานดานการศึกษา ดานการศึกษา

ของจังหวัดสามารถเขาถึง

ระบบฐานขอมูลเดียวกัน

4. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ 1. เพื่อเปนศูนย Big Data บริการ 1. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 1. จํานวนขอมูลสารสนเทศครบถวน 254,350 254,350 1 สพป.พัทลุง 1 4 20

การบริหารจัดการ ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาของ ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 และเปนปจจุบันของขอมูล

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา มีศูนย Big Data 2. รอยละ 100 ของสถานศึกษา

พัทลุง เขต 1 2. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สรางและพัฒนาเว็บไซตผานเกณฑ

2. เพื่อพัฒนาเวบ็ไซตของสํานักงาน ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 และ มาตรฐานที่กําหนด

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สถานศึกษา 116 โรงเรียน 3. รอยละของบุคลากรในสถานศกึษา
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พัทลุง เขต 1 และสถานศกึษาในสังกัด มีเวบ็ไซตท่ีทันสมัย และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางาน 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาล ปรับเปลี่ยนการทํางานโดยใช

โดยใช Cloud Application ของ มีแพลตฟอรมการทํางานออนไลน Cloud Application

ผูบริหาร ครูและบุคลากราทางการศึกษาอื่น 4. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 4. ปริมาณขาวของสถานศึกษา

ตามมาตรา 38ค(2) สังกัดสํานักงาน ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 และ

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สถานศึกษามีการจัดทําจดหมายขาว

พัทลุง เขต 1 อยางนอยหนวยงานละ 1 ขาว/เดือน

4. เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือขาย 5. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประชาสัมพันธของเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 และ

ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 สถานศึกษามีการผลงานนวัตกรรม

ดานการบริหารจัดการโดยใช

เทคโนโลยดีิจิทัลอยางนอย

หนวยงานละ 2 นวัตกรรม
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ประเดน็ยุทธศาสตรการพัฒนาการศกึษาของจังหวัด ท่ี  5 การจัดการศกึษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชวีิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ยุทธฯ แผน แผน แผนพัฒนา ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ

ชาติ แมบทฯ ปฏิรูป เศรษฐกิจฯ12 ศธ. สป. จังหวัด ศธจ.พท.

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต 1. เพื่อสรางจิตสํานึก ปลูกฝงทัศนคติ 1. ผูเรียนทุกระดับ ทุกกลุมไดรับ 1. รอยละ 98 ของกลุมเปาหมาย 80,000 800,000 1,680,000 1 ศธจ.พัทลุง 5 25 6 1,4 5 5 4 5

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คานิยม วัฒนธรรมของขาราชการครู การสงเสริมการศึกษาดาน ไดตระหนัก รับรูและเห็น สพป.พัทลุง 1

กิจกรรมหลัก และบุคลากรทางการศึกษา และ เสริมสรางคุณภาพชีวติเปนมิตร ความสําคัญของการอนุรักษ สพป.พัทลุง 2

1) สรางจิตสํานึกดานการจัดการขยะ นักเรียนทุกชวงวัยในการดําเนินชีวติ กับสิ่งแวดลอม พลังงานและสิ่งแวดลอม สพม.พัทลุง

นําขยะมาใชประโยชน ที่เก่ียวกับการสรางเสริมคุณภาพ 2. มีการพัฒนาหลักสูตร 2. รอยละ 100 ของสถานศึกษา กศน.จ.พัทลุง

2) สรางจิตสํานึกในการใชประโยชน ชีวติที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม กระบวนการเรียนเสริมสราง มีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู อศจ.พัทลุง

จากทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยนื 2. สงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนา ชีวิตกับสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมศึกษาอยางหลากหลาย วท.นาฏศลิปพัทลุง

หลักสูตร กระบวนการเรียน 3. สถานศึกษาทุกโรงเรียนมี ตามบริบททองถิ่น รร.ศึกษาสงเคราะหฯ

เสริมสรางชีวติกับสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการขยะไดอยาง 3. รอยละ 100 ของสถานศึกษามี รร.สังกัด อปท.

3. สรางเครือขายความรวมมือกับ ถูกตอง ปลอดภัยตอชีวติ นโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู

ทุกภาคสวนในการอนุรักษธรรมชาติ ลดการใชขยะไดตามเปาหมาย การบริหารจัดการขยะ

และสิ่งแวดลอม และนําขยะไปใชประโยชนอยาง 4. รอยละ 100 ของสถานศึกษามี

คุมคา ความรวมมือจากทุกภาคสวน

4. มีเครือขาวความรวมกับ ในการอนุรักษธรรมชาติและ

ทุกภาคสวนในการอนุรักษ สิ่งแวดลอม

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2. โครงการเสริมสรางคนดีศรีเมืองลุง 1. เพื่อสรางและปรับเปลี่ยนคานิยม 1. สถานศึกษา หนวยงาน 1. รอยละ 90 ของสถานศึกษา 500,000 500,000 1,500,000 1 ศธจ.พัทลุง 5 25 6 1,4 5 5 4 5

กิจกรรมหลัก ของนักเรียนทุกชวงวยั ครูและ มีการพัฒนาหลักสูตรแหลงเรียนรู เขารวมกิจกรรมคายจิตอาสา สพป.พัทลุง 1

1) พัฒนาคุณธรรม จิตอาสา บุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณธรรม สื่อ การเรียนท่ีสงเสริม 2. รอยละ 90 ของสถานศึกษา สพป.พัทลุง 2

และการชวยเหลือผูอ่ืน จริยธรรม เห็นคุณคาของการเติบโต คุณภาพชีวติ นักเรียนมีคุณธรรม เขารวมกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพม.พัทลุง

2) โรงเรียนคุณธรรมตนแบบ บนคุณภาพชีวติท่ีเปนมิตรกับ จริยธรรม และนําหลักปรัชญา ตนแบบ กศน.จ.พัทลุง

สิ่งแวดลอมและสามารถดํารงชีวติ ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช อศจ.พัทลุง

อยางเปนสุขตามหลักปรัชญาของ ในการดําเนินชีวติ วท.นาฏศลิปพัทลุง

เศรษฐกิจพอเพียง รร.ศึกษาสงเคราะหฯ

3 โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ 1. เพื่อสงเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและ 1. ผูเรียนทุกระดับมีสุขภาพดี 1. รอยละ 90 ของสถานศึกษา 500,000 500,000 1,500,000 1 ศธจ.พัทลุง 5 25 6 1,4 5 5 4 5

คนเมืองลุง นันทนาการใหเหมาะสมแตละชวงวยั และมีคุณภาพชีวติท่ีดีขึ้น เขารวมกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ สพป.พัทลุง 1

กิจกรรมหลัก และนันทนาการใหเหมาะสม สพป.พัทลุง 2

1) กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและ แตละชวงวยั สพม.พัทลุง

นันทนาการใหเหมาะสมแตละชวงวัย กศน.จ.พัทลุง

อศจ.พัทลุง

วท.นาฏศลิปพัทลุง

รร.ศึกษาสงเคราะหฯ

รร.สังกัด อปท.

ตารางรายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

งบประมาณ (หนวย : บาท)
แหลง

งบประมาณ

หนวยงาน

รับผดิชอบ

ความสอดคลอง

หมายเหตุ
2564 2565 รวม
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ประเดน็ยุทธศาสตรการพัฒนาการศกึษาของจังหวัด ท่ี  6 การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการศึกษา

ยุทธฯ แผน แผน แผนพัฒนา ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ

ชาติ แมบทฯ ปฏิรูป เศรษฐกิจฯ12 ศธ. สป. จังหวัด ศธจ.พท.

1. โครงการพัฒนาระบบการบริหาร 1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารภายใน 1. มีระบบบริหารจัดการภายใน 1. รอยละ 90 ของหนวยงานมี 2,071,850 2,071,850 6,215,550 2 ศธจ.พัทลุง 3,6 3,30 9 6 6 6 3 6

การจัดการศึกษา สํานักงานศึกษาธกิารจังหวดั องคท่ีมีประสิทธภิาพและพัฒนา ระบบการบริหารงานไดอยางมี สพป.พัทลุง 1

กิจกรรมหลัก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ อยางตอเนื่อง ประสิทธภิาพ สพป.พัทลุง 2

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัด 2. มีเครือขายสถานศึกษา 2. รอยละ 100 ของการมีสวนรวม สพม.พัทลุง

สํานักงาน พัทลุง  ชุมชน และทองถิ่น ของเครือขายในการบริหารจัดการ กศน.จ.พัทลุง

2) สรางเครือขายการมีสวนรวม 2. เพื่อสงเสริมสนับสนุนการสราง  ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน รวมกัน อศจ.พัทลุง

พัฒนาคุณภาพผูเรียน เครือขายการมีสวนรวมการพัฒนา ไดอยางมีประสิทธภิาพ 3. รอยละ 90 ของระบบคลัง วท.นาฏศลิปพัทลุง

3) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ผูเรียน 3. มีระบบคลังขอมูลสารสนเทศ ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา วท.เกษตรฯ

เพื่อการบริหาร 3. เพื่อพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ทางการศึกษาของจังหวดั รร.ศึกษาสงเคราะหฯ

สําหรับการวางแผนและการบริหาร

2 โครงการนิเทศ ติดตามการพัฒนา 1. เพื่อนิเทศ ติดตามการตรวจ 1. สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด1. รอยละ 80 ของสถานศึกษา 84,700 93,170 254,870 1 ศธจ.พัทลุง 6 30 9 6 6 6 3 6

คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพการศึกษา พัทลุง ไดรับการนิเทศ ติดตาม ไดรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ

กิจกรรมหลัก ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คุณภาพการศึกษาอยางมี

1) นิเทศติดตามการจัดการศึกษา 2. สถานศึกษานําผลการนิเทศ ประสิทธภิาพ

2) รายงานผลการดําเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพ

ประจําปของหนวยงานการศึกษา การศึกษา มาพัฒนาการจัดการ

ศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น

3 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร 1. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 1. มีขอมูลสารสนเทศดาน 1. ระดับความพึงพอใจ รอยละ 90 377,800 377,800 1,133,400 2 ศธจ.พัทลุง 3 12 9 1 6 6 5 6

งานบุคคล ใหมีประสิทธิภาพ การบริหารบุคคล ถูกตอง ครบถวน

กิจกรรมหลัก 2. เพื่อเสริมสรางขวญักําลังใจใหกับ 2. กิจกรรมคัดเลือกและมอบ

1) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษา รางวัลยกยอง เชิดชูเกียรติ

รางวัล "ครูดีศรีเมืองลุง"

3. ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีขวัญกําลังในการ

ปฏิบัติหนาท่ี

4 โครงการพัฒนาคุณภาพ 1. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนท่ีจัดการ ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน รอยละ 80 ของผูบริหารสถานศึกษา 250,000 250,000 500,000 1 ศกศ.พัทลุง 6 3,30 9 6 6 6 3 6

การจัดการเรียนรวม เรียนรวมเขาสูมาตรฐานการเรียนรวม ท่ีจัดการเรียนรวม จํานวน ท่ีจัดการเรียนรวมมีความรู

2. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนิเทศ 221 โรงเรียน ความเขาใจในระบบบริหาร

กํากับ ติดตามการดําเนินงานเพ่ือ จัดการโรงเรียนเรียนรวม

สงเสริมการทํางานรวมกันของทุก

ภาคสวน

5. ขับเคลื่อนการดําเนินงาน 3 สราง เพ่ือใหผ็บริหารสถานศึกษา ครูและ กิจกรรมประชุมสัมมนาและ ระดับความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 417,500 417,500 1 สพป.พัทลุง 1 6 20

ตารางรายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

งบประมาณ (หนวย : บาท)
แหลง

งบประมาณ

หนวยงาน

รับผดิชอบ

ความสอดคลอง

หมายเหตุ
2564 2565 รวม
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ยุทธฯ แผน แผน แผนพัฒนา ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ

ชาติ แมบทฯ ปฏิรูป เศรษฐกิจฯ12 ศธ. สป. จังหวัด ศธจ.พท.

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

งบประมาณ (หนวย : บาท)
แหลง

งบประมาณ

หนวยงาน

รับผดิชอบ

ความสอดคลอง

หมายเหตุ
2564 2565 รวม

3 เสริมสูความย่ังยืน บุคลากรทางการศึกษา สามารถดําเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูผลการดาํเนินงาน ตอการดําเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพ

ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 3 สราง ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การศึกษา 3 สราง 3 เสริม

3 เสริม สูความยั่งยืน 3 สราง 3 เสริม สูความยั่งยนื สูความยั่งยนื

ใหแกผูบริหารการศึกษาระดับ

เขตพ้ืนที่ ศึกษานิเทศก บุคลากร

ทางการศึกษาและผูบริหาร

สถานศึกษา 165 คน เวลา 2 วัน

6. พัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 1. สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ 1. สรางความรู ความเขาใจ รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่มี 70,000 70,000 1 สพป.พัทลุง 1 6 12

นโยบายการดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพ เก่ียวกับนโยบายการดําเนินงาน ผลการประเมินความพึงพอใจตอ

ชุมชน โรงเรียนคุณภาพชุมชน การใหบริการการศึกษาในระดับ

2. พัฒนาระบบการวางแผนการ 2. พัฒนาระบบการวางแผน ดีขึ้นไป

ดําเนินงานของโรงเรียนคุณภาพชุมชน การดําเนินงานของโรงเรียน

3. นิเทศ ติดตามและประเมินผล คุณภาพชุมชน

การดําเนินงานของโรงเรียนคุณภาพชุมชน 3. นิเทศ ติดตามและประเมินผล

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู นวัตกรรมของ การดําเนินงานของโรงเรียน

โรงเรียนคุณภาพชุมชน คุณภาพชุมชน

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู นวตักรรม

ของโรงเรียนคุณภาพชุมชน

7. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร 1. เพ่ือใหเจาหนาท่ีบัญชีของสถานศึกษา 1. อบรมเชิงปฏิบัติการดานการ 1. รอยละ 100 ของเจาหนาที่บัญชี 93,370 93,370 1 สพป.พัทลุง 1 6 20

งบประมาณ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการควบคุม ควบคุมการเงิน ตามระบบการ ของสถานศึกษาไดรับการอบรม

การเงินของสถานศึกษาตามระบบ ควบคุมการเงินของหนวยงานยอย เชิงปฏิบัติการดานการควบคุม

การควบคุมการเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544 แกเจาหนาที่บัญชีของ การเงินตามระบบการควบคุมการเงิน

พ.ศ. 2544 สถานศึกษา จํานวน  116  คน ของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544

2. เพ่ือใหเจาหนาที่การเงินของ 2. อบรมการพัฒนาประสิทธิภาพ 2. รอยละ 100 ของเจาหนาที่บัญชี

สถานศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับ ดานการเงินของสถานศึกษา ของสถานศึกษา ไดรับความรู

การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและ แกเจาหนาที่การเงินของสถานศึกษา เรื่องระบบการควบคุมการเงินของ 

การจายเงินของสถานศึกษา จํานวน 232 คน สถานศึกษา ตามระบบการควบคุม

3. เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจาง 3. อบรมเชิงปฏิบัติการดานการ การเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544

ในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย จัดซื้อจัดจาง แกผูปฏิบัติงานใน 3. รอยละ 100 ของเจาหนาที่

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ การเงินของสถานศึกษาไดรับ

Procurement :e-GP)  ของสถานศึกษา ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic ความรูดานการเงินของสถานศึกษา

มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการจัดซื้อ Government Procurement : 4. รอยละ 100 ของเจาหนาที่

จัดจางในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวย e-GP) จํานวน  232 คน การเงนิของสถานศึกษาไดรับ

e-GP ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง ความรูดานการเงินของสถานศึกษา

และการบริหารพัสดุภครัฐ พ.ศ. 2560 5.  รอยละ 100  ของผูปฏิบัติงาน

 และสามารถปฏิบัติงานในระบบการ ดานการจัดซื้อจัดจาง ไดรับการอบรม

จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส การปฏิบัติงานจริงในระบบ
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e-GP  ไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธี

ทางอิเลคทรอนิกส  (Electronic

Government Procurement :e-GP)

6. รอยละ 100 ของผูปฏิบัติงาน

ดานการจัดซื้อจัดจางในระบบการ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธทีาง

อิเลคทรอนิกส  (Electronic 

Government Procurement :e-GP)

มีความรูตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

8. การพัฒนาประสิทธิภาพเครือขาย 1. เพ่ือสนับสนุนเครือขายโรงเรียน 1. สนับสนุนงบประมาณให 1. เครือขายโรงเรียนทุกเครือขาย 203,855 203,855

โรงเรียน ดําเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เครือขายโรงเรียน 3 เครือขาย ดําเนินการขับเคลื่อนคุณภาพ

ดวย 3 สราง 3 เสริม สูความยั่งยืน เพ่ือขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา การศึกษาดวย 3 สราง 3 เสริม

2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหาร ดวย 3 สราง 3 เสริม สูความยั่งยืน สูความยั่งยืน

จัดการของเครือขายโรงเรียนในรูปแบบ 2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 2. ระดับความสําเร็จในการจัด

Best Practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

เครือขายโรงเรียน ผูเขารวมประชุม

และเจาหนาที่จํานวน 77 คน

เวลา 1 วนั

9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 1. ประชุมขาราชการครูและบุคลากร 1. ขาราชการครูและบุคลากรทาง 1. รอยละ 100 ของขาราชการครู 264,000 264,000 1 สพป.พัทลุง 2 3 12 12 1

การบริหารจัดการศึกษา ทางการศึกษาในสังกัดทุกคนทุกตําแหนง การศึกษาในสังกัดทุกคน และบุคลากรทาการศึกษา 

เพื่อแจงนโยบาย ขอราชการ และ ทุกตําแหนงรับทราบนโยบาย เขารวมประชุม

สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบการนํา ขอราชการ และสรุปผลการติดตาม 2.รอยละ 100 ของผูบริหารสถานศึกษา

องคความรูจากการพัฒนาบุคลากรผาน ตรวจสอบการนําองคความรู ผูบริหารการศึกษา และบุคลากร

ระบบ Video Conference จากการพัฒนาบุคลากรผานระบบ ในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

จํานวน 9+1 หลักสูตร สูการปฏิบัติ Video Conference ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

ในสถานศึกษา จํานวน 9+1 หลักสูตร ระยะที่ 2 เขารวมประชุมสัมมนาฯ

2. ประชุม ผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร สูการปฏิบัติในสถานศึกษา 3. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

สถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม เปนไปตามกระบวนการที่กําหนดไว ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีผล

ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน ไดอยางมีประสิทธภิาพ และ การบริหารและการจัดการศึกษา

และศึกษานิเทศกทุกคน เพื่อแจง ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูโรงเรียน อยูในระดับดีเยี่ยม

นโยบายขอราชการ ปญหา/อุปสรรค ที่มีกระบวนการที่เปนแบบอยางได 4. สถานศึกษาในสังกัด

และแลกเปลี่ยนเรียนรูในการบริหาร 2. ผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงาน บริหารจัดการศึกษาเปนไปตาม
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และการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับ เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เปาหมายของสํานักงานเขตพื้นที่

คุณภาพการศึกษา พัทลุง เขต 2 รับทราบนโยบาย การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

3. ประชุมผูบริหารสํานักงานเขตพื้นท่ี ของกระทรวงศึกษาธิการ  

การศึกษา เพื่อแจงนโยบาย ขอราชการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

รวมกันกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน ขั้นพื้นฐาน จังหวัดพัทลุง

รวมกัน และกํากับติดตามการปฏิบัติงาน นโยบายและขอราชการของ

ของแตละกลุม เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ในการบริหารและการจัดการศึกษา ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และนํานโยบาย/ขอราชการ

ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 สูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. ประชุมบุคลากรทุกคนทุกตําแหนง เกิดประสิทธิผลในการบริหาร

ในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และการจัดการศึกษา

ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  เพื่อแจง 3.ผูบริหารการศกึษา และบุคลากรใน

นโยบาย ขอราชการ แนวทางในการ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ปฏิบัติงานรวมกันและรับทราบปญหา ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 

ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ รับทราบนโยบาย ขอราชการ กํากับ

การศึกษาทั้งระบบ ติดตาม นิเทศการดําเนินงาน

ของแตละกลุม พรอมทั้งหารือ

แนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน

และนําสูการปฏิบัติไดอยางเปน

รูปธรรม มีประสิทธิภาพ 

เกิดประสิทธผิล

4. ผูบริหารการศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากร

ในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

ไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ

ในการบริหารและการจัดการศึกษา

5. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

ไดรับทราบปญหา ขอเสนอแนะ

และแนวทางในการบริหารจัดการ

ของสถานศึกษาเพื่อรวมกัน

แกไขปญหาใหการดําเนินงาน

เปนไปตามเปาหมาย

10 โครงการนิเทศ ติดตาม และ 1. เพื่อดําเนินการวางแผนการนิเทศ 1. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 1. รอยละของสถานศึกษาที่มี 261,200 261,200 1 สพป.พัทลุง 2 6 12 12 1

ประเมินผลเชงิบูรณาการโดยใช ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีแผนการนิเทศท่ีมีคุณภาพ ผลงานเชิงประจักษและไดรับ
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กระบวนการมีสวนรวม โดยใชกระบวนการมีสวนรวม 2. โรงเรียนกลุมเปาหมายไดรับ การยกยองเชิดชูเกียรติ

2. เพื่อดําเนินการนิเทศ ติดตาม และ การนิเทศ ติดตาม  ชวยเหลือ 2. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประเมินผลการจัดการศึกษาโดยใช และพัฒนาอยางท่ัวถึง มีการนิเทศติดตามสถานศึกษา

กระบวนการมีสวนรวม 3. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยใชกระบวนการมีสวนรวม

3. เพื่อสรุปและรายงานผลการนิเทศ มีรายงานการนิเทศการศึกษา

ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ท่ีมีคุณภาพ

โดยใชกระบวนการมีสวนรวม

11 โครงการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่ 1.เพ่ือใหบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่ 1. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่ 1. รอยละ 80 ของบุคลากรใน 79,000 79,000 1 สพป.พัทลุง 2 6 20 12 1

การศึกษาสูความเปนเลิศ การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  สพป.พัทลุง เขต 2 มีความรู

มีความรูความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐาน มีความรูความเขาใจตัวชี้วัด ความเขาใจตัวช้ีวัดตามมาตรฐาน

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามมาตรฐานสํานักงาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

2. เพื่อใหบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่ เขตพื้นท่ีการศึกษา  และนําไป และสามารถนํามาใชในการ

การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ปรับใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ ปฏิบัติงานไดตริง

สามารถจัดทํารายงาน การประเมินตนเอง ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 2. รอยละ 80 ของผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด

ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นท่ี 2. ผูรับผิดชอบตัวชี้วดัตาม สามารถจัดทําจัดทํารายงาน

การศึกษาไดอยางมีประสิทธภิาพ มาตรฐานเขตพื้นท่ีการศึกษา การติดตามและประเมินการบริหาร

3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม  มีความรูความเขาใจตัวบงชี้และ และการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน

ศึกษาพัทลุง เขต 2 มีการกระจายอํานาจ ประเด็นการพิจารณาสามารถ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

และการสงเสริมการมีสวนรวมในการ จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ไดอยางมีประสิทธิภาพ

บริหารและการจัดการศึกษา และ ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่ 3. รอยละ 100 ของเครือขาย

จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ การศึกษาไดอยางมีประสิทธภิาพ พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา รายงานผลโครงการพัฒนาคุณภาพ

4. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา การศึกษาของสถานศกึษาในเครือขาย

ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เปนองคกร 4. รอยละ 90 ของคณะกรรมการ

ที่มีความสะอาด เอื้อตอการปฏิบัติหนาที่ บริหารเครือขายไดรับการพัฒนา

และมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู

การบริหารจัดการเครือขาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

5. รอยละ 85 ของบุคลากร

ในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มีสวนรวมในกิจกรรม 5 ส. และ

กิจกรรม Big Cleaning Day

12 โครงการพัฒนาระบบเครือขาย 1.เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลประจําป ระบบ 1. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 1. บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นท่ี 62,900 62,900 1 สพป.พัทลุง 2 3 12 12 1

เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช สํานักงานอิเล็กทรอนิกส (My Office) มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ 2. เพื่อพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ไดรับการพัฒนาปรับปรุง ใชระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส

บริหารจัดการประจําปงบประมาณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และ ฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน คาเปาหมาย รอยละ 100

พ.ศ.2564 การเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 2. โรงเรียนในสังกัดจัดเก็บขอมูล 2. โรงเรียนสังกัด ใชระบบสํานักงาน
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3. เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บและ ตามปฏิทินที่กําหนด และ อิเล็กทรอนิกส คาเปาหมาย 

รายงานขอมูลสารสนเทศสถานศึกษา มีขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา รอยละ 100

4. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ ที่เปนระบบสามารถใชงานได 3. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ใหบริการดานขอมูลสารสนเทศ 3. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีระบบจัดเก็บ รวบรวมขอมูล

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อการบริหาร ครบถวนและ

ครอบคลุมทุกระบบงานสนับสนุน ถูกตอง ทั้ง 4 งาน คาเปาหมาย 

การบริหารการจัดการศึกษา รอยละ 100

อยางมีประสิทธภิาพ 4. โรงเรียนในสังกัด มีขอมูล

สารสนเทศ ครบถวนและถูกตอง 

ทั้ง 4 งาน คาเปาหมาย รอยละ 100

5. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มีระบบจัดเก็บฐานขอมูล

 เชื่อมโยงกับสถานศึกษา และ

ะฐานขอมูลสวนกลาง 

คาเปาหมายรอยละ 100
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ประเดน็ยุทธศาสตรการพัฒนาการศกึษาของจังหวัด ท่ี  7 การพัฒนาการศึกษารองรับยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาระดับภาคใต

ยุทธฯ แผน แผน แผนพัฒนา ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ

ชาติ แมบทฯ ปฏิรูป เศรษฐกิจฯ12 ศธ. สป. จังหวัด ศธจ.พท.

1 โครงการสงเสริมการพัฒนา 1. เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกใหกับเด็ก  - 1. พัฒนา ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว  -  - 5,000,000 2 ผูรับผิอชอบหลกั 2 8,10 5 3,9 2,3 2,3 2 7

คนพัทลุงใหขีดความสามารถ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ของจังหวัดพัทลุง 8 แหลง ม.ทักษิณ

รองรับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และประชาชน ไดตระหนักมี (เขา ปา นา เล) ผูรับผิดชอบรวม

องคความรู เห็นคุณคา ใจรักษ 2. ผูบริหารสถานศึกษา ศธจ.พท.

รูจักบํารุงรักษา สถานท่ีสาธารณะ คณะครู นักเรียน นักศึกษา สพป.พท.1

ท่ีเปนแหลงทองเท่ียว ของจังหวดั ขาราชการ/เจาหนาท่ี บุคลากร สพป.พท.2

2. เพื่อสงเสริมสถานศึกษา ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ อปท.

ท่ีอยูในเขตพื้นที่แหลงทองเท่ียว ภาคประชาสังคมเขารวม อศจ.พท.

ของจังหวัดสามารถบูรณาการ โครงการ 4,200 คน กศน.พท.

การจัดการเรียนการสอน และ 3. สถานศึกษาและ ภาคเอกชน

พัฒนาหลักสูตรสงเสริมการทองเที่ยว หนวยงานของรัฐ/ภาคเอกชน/ วท.นาฏศิลป

ของจังหวัด ภาคประชาสังคมเขารวมโครงการ

3. เพื่อประสานความรวมมือ 29 แหง

ระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

ภาคประชาสังคม ทองถิ่น และ

ผูมีสวนเก่ียวของในการพัฒนา 

อนุรักษ ฟนฟู บํารุงรักษา

แหลงทองเท่ียว

2 โครงการสงเสริมการพัฒนาคน 20,000,000 10,000,000 436,890,000 2 ผูรับผิอชอบหลัก 2 6,10 5 3,9 2,3 2,3 1 7

พัทลุงใหมีขีดความสามารถ ม.ทักษิณ

รองรับการเกษตรชั้นนําของโลก ผูรับผิดชอบรวม

กิจกรรมหลัก ศธจ.พท.

1.จัดตั้งโรงงานตนแบบสินคา 1. เพื่อใหเกษตรกรมีพันธุพืชที่มี  - 1. จํานวนเกษตรกรท่ีมีรายได  -  - 300,000,000 สพป.พท.1

การเกษตร 4.0 แบบครบวงจร  คุณภาพและตนทุนในการผลิตสินคา เพิ่มขึ้นหลังจากเขากระบวนการ สพป.พท.2

(พลูหมาก ปลาน้ํากรอย สมุนไพร เกษตรลดลง รวมทั้งมีกลไกในการ ปรับปรุงผลผลิต อปท.

และทุเรียน) เก็บรักษาผลผลิตท่ีทันสมัย 2. จํานวนสหกรณ/ อศจ.พท.

2. เพื่อใหผลิตผลจากการเกษตรได ผูประกอบการท่ีสามารถ กศน.พท.

รับการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลคาและมี ทางการเกษตรมาแปรรูป/ ภาคเอกชน

มาตรฐานสินคาเกษตรมีชองทางการ ถนอมผลิตผลขั้นตนจํานวน วท.นาฏศิลป

ตลาดในการจัดจําหนายหลากหลายข้ึน วสิาหกิจชุมชน ผูประกอบการ วท.เกษตร

3. เพ่ือใหผูประกอบการและเกษตรกร สหกรณท่ีสามารถนําผล

ท่ีเขามาใชศูนยสาธิตสามารถใชศูนย ผลิตมาแปรรูปเปนผลิต

ตารางรายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดพัทลุง

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

งบประมาณ (หนวย : บาท)
แหลง

งบประมาณ

หนวยงาน

รับผดิชอบ

ความสอดคลอง

หมายเหตุ
2564 2565 รวม
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ยุทธฯ แผน แผน แผนพัฒนา ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ

ชาติ แมบทฯ ปฏิรูป เศรษฐกิจฯ12 ศธ. สป. จังหวัด ศธจ.พท.

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

งบประมาณ (หนวย : บาท)
แหลง

งบประมาณ

หนวยงาน

รับผดิชอบ

ความสอดคลอง

หมายเหตุ
2564 2565 รวม

สาธิต เพื่อเรียนรูพรอมท่ีจะเปน ภัณฑ และจัดจําหนาย

ผูประกอบการดานการเกษตรและ

เกษตรกรท่ีมีทักษะอาชีพสามารถใช

เทคโนโลย ีลดตนทุนการผลิตและ

การตลาดใหกับสินคาเกษตรในยุค 4.0 

2. การผลิตปลาน้ําจืดแบบครบ 1. สรางรายไดใหแกเกษตรกร 1. กลุมเกษตรกร และ  -  - 26,000,000

วงจรโดยกลุมวสิาหกิจชุมชน ในชุมชน ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นท่ี

ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2. แปรรูปผลิตภณัฑเนื้อปลาในรูปแบบ จังหวดัพัทลุงและใกลเคียง

ตางๆ ใหไดมาตรฐานและปลอดภัย มีผลผลิตปลาน้ําจืด

3. ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ ไมนอยกวา 100 ตัน/เดือน

เพื่อเพิ่มชองทางการจําหนาย 2. กลุมเกษตรกร และผูเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําในพื้นที่จังหวดัพัทลุงและ

ใกลเคียง สามารถแปรรูป

ผลผลิตปลาน้ําจืดไมนอยกวา

10,000 กิโลกรัม/เดือน 

3. โรงงานตนแบบการผลิตและ 1. เพื่อสนับสนุนการวจิัยและ 1. มีโรงงานผลิตและแปรรูป  -  - 30,890,000

พัฒนาสมุนไพรเพื่อใชประโยชนใน พัฒนาการผลิตและแปรรูป สมุนไพรพรอมครุภัณฑ

การดูแลสุขภาพและสงเสริม สมุนไพรใหมๆ และเครื่องจักรอุปกรณท่ี

เศรษฐกิจชุมชน 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน ไดมาตรฐาน จํานวน 1 โรงงาน

หรือผูประกอบการรายยอย 2. ติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณตาม

ในการผลิตและแปรรูปสมุนไพร มาตรฐานเสร็จสิ้น พรอมใช 

3. เพื่อสงเสริมการสรางอาชีพ จํานวน 16  รายการ

และรายไดของเกษตรในการ 3. มีผลงานวิจัยและพัฒนา

ปลูกสมุนไพร การผลิตและแปรรูปสมุนไพร

4. เพื่อสงเสริมการรวมกลุม ปละ 3 - 5 เรื่อง

วสิาหกิจชุมชนในการแปรรูปและ 4. สมุนไพรที่มีการพัฒนา

จําหนายสมุนไพร การผลิตและแปรรูป

5. เพื่อเพิ่มปริมาณการใชสมุนไพร จํานวน  4 – 5 ชนิด

ภายในการดูแลสงเสริมสุขภาพ 5. มีเกษตรกร ผูประกอบ

ลดการนําเขายาและเวชภัณฑ การรายจาย กลุมประชาชน

จากตางประเทศ ในชุมชนที่ไดรับการอบรม

6. เพื่อพัฒนานักวจิัย และกําลังคน การปลูกสมุนไพร  การแปรรูป

ดานสุขภาพที่มีความสามารถใน และพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร

การผลิต แปรรูป และพัฒนา จําวน 150 คน

สมุนไพรเพื่อใชในการดูแลสงเสริม 6. รายไดเกษตรผูปลูกสมุนไพร
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ยุทธฯ แผน แผน แผนพัฒนา ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ ยุทธฯ

ชาติ แมบทฯ ปฏิรูป เศรษฐกิจฯ12 ศธ. สป. จังหวัด ศธจ.พท.

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

งบประมาณ (หนวย : บาท)
แหลง

งบประมาณ

หนวยงาน

รับผดิชอบ

ความสอดคลอง

หมายเหตุ
2564 2565 รวม

สุขภาพ เพิ่มขึ้นรอยละ 20

7. มีกลุมในชุมชนท่ีรวมตัว

กันเพื่อผลิตและแปรรูปสมุนไพร 

ไมนอยกวา 5 กลุม

4. สงเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ 1. สรางระบบและกลไกการยกระดับ เชงิปริมาณ 20,000,000 10,000,000 80,000,000

ชุมชนสูการรับรองมาตรฐานสากล มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ 1. มีระบบและกลไกในการสงเสริม

จังหวดัพัทลุงและจังหวัดใกลเคียง และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ

ใหไดการรับรองมาตรฐานสําคัญ ชุมชนใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ

และเพิ่มขีดความสามารถดานการ ของตลาด

แขงขันของผลิตภัณฑชุมชนกับ 2. มีหองปฏิบัติการมาตรฐาน

สินคาท่ัวไป เพื่อตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ

2. เพื่อการบริการชุมชนดาน ชุมชน ตามมาตรฐาน

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีในการ ผลิตภัณฑชุมชนของกระทรวง

ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑของชุมชน ใหเปนไป 3. หนวยบริการมาตรฐาน

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน เพื่อรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชน

เชงิคุณภาพ 

1. ผลิตภัณฑจากชุมชนใน

จังหวดัพัทลุง หรือจังหวดัอ่ืน

ในภาคใต สามารถนําสัญลักษณ

ท่ีหนวยบริการฯ ออกใหไปติด

บนผลิตภัณฑจะสามารถเพ่ิมมูลคา

และความม่ันใจในการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑมากยิ่งขึ้น
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ที่ ประเด็นยุทธศาสตร จํานวนโครงการ จํานวนกิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ

1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและความมั่นคงของชาติ 4 8 10,784,042

2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวจิัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

ของจังหวัดและประเทศ
2 10 35,424,000

3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวยัและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 9 8 33,878,588

4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 4 12 59,935,410

5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 3 5 4,680,000

6 การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการศึกษา 12 6 9,555,645

7 การพัฒนาการศึกษารองรับยุทธศาสตรการพัฒนาดานศึกษาระดับภาคใต 2 5 441,890,000

36 54 596,147,685

สรุปงบประมาณแผนพฒันาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564)
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ส่วนที่  4 

โครงการ/งบประมาณ  
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 การแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อ 
การบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดทำแผนงาน
และโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  
ตามแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้กำหนดรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่เก่ียวข้องในเรื่องแนวคิดและสาระสำคัญ 
ของยุทธศาสตร์การการพัฒนาการศึกษา 

2. เพ่ือปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบโดยมีการกำหนดดัชนีชี้วัดเป็นเครื่องมือ 
 

 
 

1. องค์กรที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน และภาคส่วนภายนอกที่
เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและมีการจัดทำแผนงานและ
โครงการขององค์กรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด 

3. กำหนดเครื่องชี้วัดผลสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าวจึงวางมาตรการและจึงกำหนดแนวทางการแปลง
แผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาพร้อมกำหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการเพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกให้
มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง  เป็นรูปธรรมโดย 

1.1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสำคัญของแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาโดย
การจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทุกภาคส่วนให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

ส่วนที่ 5 
การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
 
 

แนวทางการดำเนินการ 
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1.2. ผลักดันระบบงบประมาณและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ
แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์โดยเน้นผลลัพธ์ของการดำเนินงานเป็นหลัก 

1.3. ปรับวิธีการวางแผนเกี่ยวกับการศึกษาโรงเรียนในแต่ละระดับและการจัดทำงบประมาณโดย
กำหนดพ้ืนที่เป้าหมายร่วมกัน (Area /Function / Participation: AFP) ที่เน้นการมีส่วนร่วม 

1.4. ส่งเสริมให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มโรงเรียนและโรงเรียนในสังกัดจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษารวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และนำไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรจากได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.5. กำหนดมาตรการในการประชาสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อ
ภายในองค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆเพ่ือกระตุ้นปลุกเร้าและขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

2. พัฒนากระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการพร้อมกับ 
มีการจัดลำดับความสำคัญเพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดย 

2.1. สนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภาครัฐเอกชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา 

2.2. กำหนดขั้นตอนของกระบวนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้ชัดเจนมุ่งเน้นที่การสร้าง
กระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติมีการจัดลำดับความสำคัญของภารกิจและกิจกรรมที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน 

2.3. การติดตามตรวจสอบผลที่ได้จากการดำเนินแผนงาน/โครงการว่าสามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การการพัฒนาการศึกษารวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลรวมทั้งกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ
ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์โดย 

3.1. ประสานการติดตามประเมินผลและตรวจสอบผลงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นเครือข่าย
เชื่อมโยงกันเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการประสานแผนงานแผนคนและแผนเงินอย่างเป็นระบบ 

3.2. สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการมีการกำหนด
ตัวชี้วัดและระบบประเมินผลงานที่เน้นผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก 

3.3. นำผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงแนวทางการจัดทำแผนงาน /โครงการเพ่ือให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3.4. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและการกำหนดดัชนีชี้วัด
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรม 

3.5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันในทุกระดับโดยเฉพาะการ
พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการและการติดตามประเมินผลและเชื่อมโยงสู่การตัดสินใจ
ทางการบริหาร 
 4. แนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  
ในโครงการเร่งด่วน 
 



“พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาท่ีมีคุณภาพ รกัษ์ท้องถิ่น สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ ที่ 21” 

 

 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 
 

157 

  ในรูปแบบของการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติจะยึดการมุ่งที่ผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร์เป็น
สำคัญ (Goal Focus) โดยการนำเป้าประสงค์มาเป็นประเด็นหลักจากนั้นจึงกำหนดระบบวัดผลจึงประกอบด้วย
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายพร้อมกำหนดระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์แผนงานโครงการ
และผู้รับผิดชอบ 
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ภาคผนวก  
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1.  นายสุทัศน์  แก้วพูล ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ประธานกรรมการ  
2. นายสมพงศ์  พละไชย รองศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง   รองประธานกรรมการ 
3. นายสมทบ  กรดเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิใน  กรรมการ 

  อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
4. นายประกอบ  ทองดำ ผู้ทรงคุณวุฒิใน  กรรมการ 

  อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
5. นายอัครพล  คำคง ตัวแทน อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ กรรมการ 
6. ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง หรือผู้แทน   กรรมการ 
7. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง หรือผู้แทน   กรรมการ 
8. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กรรมการ 

จังหวัดพัทลุง หรือผู้แทน   
9. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 หรือผู้แทน  กรรมการ 
10. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 หรือผู้แทน กรรมการ 
11. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง หรือผู้แทน   กรรมการ 
12. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง หรือผู้แทน   กรรมการ 
13. ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.พัทลุง  กรรมการและเลขานุการ 
14. นายทีปวิทย์  ศรีอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการและ 

  ศธจ.พัทลุง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางกัญฐิกาญจน์ ชายแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการและ 

  ศธจ.พัทลุง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางขวัญนภา  วรพรรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและ 

  ศธจ.พัทลุง ผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางจีรนันท์  มีฉิม เจ้าพนักงานธุรการ ศธจ.พัทลุง ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะผู้จัดทำ  



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนกังำนศึกษำธิกำรจงัหวดัพทัลุง 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
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