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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดท าขึ้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 และการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563-2565) ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยค านึงถึงความต่อเนื่องในการบริหารและจัดการศึกษาควบคู่กับการขับเคล่ือนนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ท้ังนี้ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นี้ได้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และเป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารในการ
ก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่างๆให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
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ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ     
ท่ีเกิดขึ้นตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 เรื่อง กำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ก ำหนดให้กำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนใหยึดเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ โดยค ำนึงถึงระดับของกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน
สถำนศึกษำ จ ำนวนประชำกร วัฒนธรรม และควำมเหมำะสมด้ำนอื่นด้วย และให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ เพื่อท ำหน้ำท่ีในกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตำมท่ีก ำหนดไว้ 
และให้มีอ ำนำจหน้ำท่ีเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยนี้หรือกฎหมำยอื่น 
โดยส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเป็นหน่วยงำนท่ีอยู่ใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ท่ีเกิดขึ้นตำมท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนดให้มีเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ เมื่อวันท่ี 7 กรกฎำคม 2546 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรก ำหนดและแก้ไข
เปล่ียนแปลงเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเป็นเขตพื้นท่ีประถมศึกษำ  

ท้ังนี้  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำสุรำษฎร์ธำนี ได้ถูกประกำศเปล่ียนแปลงเป็นส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ประกอบด้วยท้องท่ี อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี อ ำเภอกำญจนดิษฐ์  
อ ำเภอดอนสัก  อ ำเภอเกำะพะงัน และอ ำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ต้ังอยู่ท่ีอ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี  
(รำชกิจจำนุเบกษำ เล่มท่ี 127 ตอนพิเศษ 98ง หน้ำ57 ประกำศ ณ วันท่ี 18 สิงหำคม 2553) 

 
 

2. อ านาจหน้าท่ี 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1  มีภำรกิจและอ ำนำจหน้ำท่ี ดังนี้  
1.  จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ    

ให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ     
ควำมต้องกำรท้องถิ่น  

2.  วิเครำะห์กำรจัดต้ังงบประมำณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถำนศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรร
งบประมำณท่ีได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมท้ังก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ของหน่วยงำนดังกล่ำว  

3.  ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำ      

1. ความเป็นมา1. ความเป็นมา1. ความเป็นมา   
 

2. อ านาจหน้าท่ี2. อ านาจหน้าท่ี2. อ านาจหน้าท่ี   
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4.  ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผล สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ  
5.  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำ      
6.  ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมท้ังทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน   

กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
7.  จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำ     
8.  ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมท้ัง บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร  และสถำบันอื่น              
ท่ีจัดกำรศึกษำรูปแบบท่ีหลำกหลำยในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  

9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ  

10.  ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำน  
ด้ำนกำรศึกษำ 

11.  ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ท้ังภำครัฐ เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

12. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมำย 
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3.1 ที่ต้ัง 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ต้ังอยู่ ท่ีเลขท่ี 389/5 หมู่ 4            

ถนนดอนนก  ต ำบลมะขำมเต้ีย อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  รหัสไปรษณีย์ 84000โทรศัพท์                  
0-7727-3298 โทรสำร    0-7727-3071 เว็บไซด์ www.surat1.go.th อีเมล์: surat1@surat.go.th 

 

3.2 อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ติดชำยฝ่ังทะเลอ่ำวไทย 
ทิศตะวันออก ติดอ ำเภอขนอม อ ำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมรำช  
ทิศตะวันตก ติดอ ำเภอพุนพิน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  
ทิศใต้  ติดอ ำเภอบ้ำนนำสำร และอ ำเภอบ้ำนนำเดิม จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  
                      และอ ำเภอนบพิต ำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  แผนท่ีเขตบริกำรเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 

 

3. บริบทท่ัวไป3. บริบทท่ัวไป3. บริบทท่ัวไป    
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 4.1 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 

 

ภาพที่ 2 แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. โครงสร้างการบริหาร4. โครงสร้างการบริหาร4. โครงสร้างการบริหาร   
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  5.1 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา  
  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ก ำกับดูแลและบริหำรจัดกำรศึกษำ
สถำนศึกษำในสังกัด ต้ังอยู่ในพื้นท่ี  5 อ ำเภอ  ได้แก่  1. อ ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี  2. อ ำเภอกำญจนดิษฐ์    
3.อ ำเภอดอนสัก 4. อ ำเภอเกำะสมุย  5. อ ำเภอเกำะพะงัน   
 
ตารางที่ 1   จ ำนวนสถำนศึกษำในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1  
               จ ำแนกตำมสังกัด อ ำเภอและเครือข่ำยสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

อ าเภอ เครือข่ายสถานศึกษา 
จ านวนสถานศึกษา 

(สพฐ.) 

เมืองสุราษฎร์ธานี 23 

 
1)  ขุนทะเล 10 

  2)  บำงกุ้ง 13 
กาญจนดิษฐ์ 51 
  3)   กำญจนดิษฐ์ 13 

  4)   ช้ำงคู ่ 14 

  5)   ท่ำทองอุแท 13 

  6)   กรูด ป่ำร่อน คลองสระ 11 

ดอนสัก 20 

  7)   ดอนสัก 9 

  8)   ปำกแพรก 11 

เกาะสมุย 18 

  9)    สมุย 1 10 

  10)  สมุย 2 8 

เกาะพะงัน 9 

  11)   เกำะพะงัน 9 

รวม 121 

ท่ีมำ  :  งำนข้อมูลสำรสนเทศ กลุ่มนโยบำยและแผน  
  
 

555. ข้อมู. ข้อมู. ข้อมูลพ้ืนฐานลพ้ืนฐานลพ้ืนฐาน   
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ตารางที่ 2    จ ำนวนห้องเรียน นักเรียน จ ำแนกตำมช้ันเรียน และเพศ ของโรงเรียนในสังกัด 
               ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกำยน 2562 
 

ระดับชั้น จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
ชาย หญิง 

อนุบำล 1 44 387 356 743 

อนุบำล 2 130 1,219 1,134 2,353 

อนุบำล 3 130 1,235 1,175 2,410 

รวมก่อนประถมศึกษา 304 2,841 2,665 5,506 

ประถมศึกษำปีที ่1 157 1,773 1,538 3,311 

ประถมศึกษำปีที ่2 154 1,688 1,559 3,247 

ประถมศึกษำปีที ่3 149 1,553 1,426 2,979 

ประถมศึกษำปีที ่4 148 1,655 1,481 3,146 

ประถมศึกษำปีที ่5 150 1,673 1,454 3,127 

ประถมศึกษำปีที ่6 150 1,604 1,489 3,093 

รวมประถมศึกษา 908 9,956 8,947 18,903 

มัธยมศึกษำปีที ่1 34 430 379 809 

มัธยมศึกษำปีที ่2 34 425 342 767 

มัธยมศึกษำปีที ่3 32 343 321 664 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 100 1,198 1,042 2,240 

มัธยมศึกษำปีที ่4 1 3 4 7 

มัธยมศึกษำปีที ่5 1 2 4 6 

มัธยมศึกษำปีที ่6 1 1 0 1 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 6 8 14 

รวมทุกระดับ 1,315 14,001 12,662 26,663 

ท่ีมำ :  งำนข้อมูลสำรสนเทศ กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร   
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ตารางที่ 3 จ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมขนำดโรงเรียน ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกำยน 2562 
 

ขนาดโรงเรียน จ านวนโรงเรียน 
1. โรงเรียนขนำดเล็ก 
   - จ ำนวนนักเรียน ต่ ำกว่ำ 60 คนลงมำ 
   - จ ำนวนนักเรียนต้ังแต่ 61-120 คน 

 
20 
26 

2. โรงเรียนขนำดกลำง 
   - จ ำนวนนักเรียน ต้ังแต่ 121-600 คน 

 
68 

3. โรงเรียนขนำดใหญ่  
   - จ ำนวนนักเรียน ต้ังแต่ 601-1500 คน 

 
6 

4. โรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษ 
   - จ ำนวนนักเรียน ต้ังแต่ 1,500 คนข้ึนไป 

 
1 

รวม 121 

ท่ีมำ :  งำนข้อมูลสำรสนเทศ กลุ่มนโยบำยและแผน   

ตารางที่ 4  ข้อมูลอัตรำก ำลังครูท่ีปฏิบัติงำนจริงในสถำนศึกษำ   

ต าแหน่ง จ านวน(คน) 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 106 

คร ู 1,338 

พนักงำนรำชกำร 33 

ครข้ัูนวิกฤต 43 

บุคลำกรวิทย์+คณิต 14 

พ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร 44 

ลูกจ้ำงประจ ำ 39 

ธุรกำรโรงเรียน 119 

นักกำรภำรโรงแผน+นักกำรภำรโรง sp 2 42 

รวม 1,778 

ท่ีมำ :  ข้อมูลจำกกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มกรำคม 2563 
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ตารางที่ 5 จ ำนวนบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1  
    

ต าแหน่ง/ประเภท จ านวน(คน) 

ผู้บริหำรกำรศึกษำ 4 

ศึกษำนิเทศก์ 12 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38ค(2) 34 

ลูกจ้ำงประจ ำ 3 

พนักงำนรำชกำร 1 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 9 

รวม 63 

ท่ีมำ :  ข้อมูลจำกกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เมษำยน 2563 
 
 

ตารางที่ 6  เปรียบเทียบผลกำรสอบวัดควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) 
 ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 จ ำแนกตำมปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559 – 2561 
 

ความสามารถ 
ค่าเฉลี่ย 

 ปีการศึกษา  
2559 

ค่าเฉลี่ย 
 ปีการศึกษา  

2560  

ค่าเฉลี่ย 
 ปีการศึกษา  

2561 

เปรียบเทียบ  
ปีการศึกษา 2559 
กับปีการศึกษา 2560 

เปรียบเทียบ  
ปีการศึกษา 2560 
กับปีการศึกษา 

2561 
ด้ำนภำษำ 58.26 55.92 55.66 -2.34 -0.26 
ด้ำนค ำนวณ 40.19 39.27 47.34 -0.92 +8.07 
ด้ำนเหตุผล 60.85 48.35 50.22 -12.5 +1.87 

รวมทุกด้าน 53.09 47.84 51.07 -5.25 +3.23 

ที่มำ :  รำยงำนผลกำรสอบวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
 ปีกำรศึกษำ 2561 งำนวัดและประเมินผล  กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
 ณ วันที่ 15 พฤษภำคม 2562 
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ตารางที่ 7 คะแนนเฉล่ียผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net) ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6  
              ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ค่าคะแนนเฉลี่ย  
ปีการศึกษา 2560 

ค่าคะแนนเฉลี่ย  
ปีการศึกษา 2561 

ค่าคะแนนเฉลี่ย  
ปีการศึกษา 2562 

ระดับ
เขต
พื้นที่ 

ระดับ 
สพฐ. 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ   
เขต
พื้นที่ 

ระดับ 
สพฐ. 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ   
เขต
พื้นที่ 

ระดับ 
สพฐ. 

ระดับ 
ประเทศ 

ภาษาไทย 49.84 45.29 46.58 57.53 54.61 55.90 50.63 47.95 49.07 

คณิตศาสตร์ 38.17 35.55 37.12 37.12 35.65 37.50 32.87 31.60 32.90 

วิทยาศาสตร์ 40.01 38.13 39.12 40.84 38.83 39.93 36.01 34.30 35.55 

อังกฤษ 34.76 32.73 36.34 36.40 35.47 39.24 31.64 30.86 34.42 

รวมเฉลี่ย 40.70 37.93 39.79 42.97 41.14 43.14 37.79 36.18 37.99 

 
ที่มำ :  รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 
 งำนวัดและประเมินผล  กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ณ วันที่ 10 เมษำยน  2563 

 
ตารางที่ 8 คะแนนเฉล่ียผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O–Net) ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3  
               ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน 

กลุ่มสาระ 

ค่าคะแนนเฉลี่ย  
ปีการศึกษา 2560 

ค่าคะแนนเฉลี่ย  
ปีการศึกษา 2561 

ค่าคะแนนเฉลี่ย  
ปีการศึกษา 2562 

ระดับ
เขต
พื้นที่ 

ระดับ 
สพฐ. 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ   
เขต
พื้นที่ 

ระดับ 
สพฐ. 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ   
เขต
พื้นที่ 

ระดับ 
สพฐ. 

ระดับ 
ประเทศ 

ภาษาไทย 48.74 48.77 48.29 53.07 55.04 54.42 53.54 55.91 55.14 

คณิตศาสตร์ 21.93 26.55 26.30 26.36 30.28 30.04 23.31 26.98 26.73 

วิทยาศาสตร์ 31.16 32.47 32.28 35.53 36.43 36.10 28.87 30.22 30.07 

อังกฤษ 27.67 30.14 30.45 26.76 29.10 29.45 29.05 32.98 33.25 

รวมเฉลี่ย 32.38 34.48 34.33 35.43 37.71 37.50 33.69 36.52 36.30 
 

ที่มำ :  รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 
 งำนวัดและประเมินผล  กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ณ วันที่ 10 เมษำยน  2563 
 
 
 



ส่วนที่ 2  
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ได้น ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.2561-2580 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12  
พ.ศ.2560-2564 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560-2579 นโยบำยรัฐบำล นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร  นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2563  
และแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 -2565) ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1  และบริบทต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้องมำเช่ือมโยงกับอ ำนำจหน้ำท่ีของส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 และก ำหนดเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1  
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 

 

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม 
เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” 

พระปฐมบรมรำชโองกำร พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ 
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี 10 วันท่ี 4 พฤษภำคม พุทธศักรำช 2562 

 

2. พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จประปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 กับการพัฒนาการศึกษา 

  

 กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพื้นฐำนให้แก่ผู้เรียน 4 ด้ำน 
 1. มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 
  1.1 ควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อชำติบ้ำนเมือง 
  1.2 ยึดมั่นในศำสนำ 
  1.3 มั่นคงในสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
  1.4 มีควำมเอื้ออำทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
 2. มีพื้นฐำนชีวิตท่ีมั่นคง 
  2.1 รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด–ชอบ / ช่ัว–ดี 
  2.2 ปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบ ส่ิงท่ีดีงำม 
  2.3 ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ส่ิงท่ีช่ัว 
  2.4 ช่วยกันสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง 

111...   พระปฐมบรมราชโองการ รัชกาลท่ี 10พระปฐมบรมราชโองการ รัชกาลท่ี 10พระปฐมบรมราชโองการ รัชกาลท่ี 10    
  

2. 2. 2. พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จประปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จประปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จประปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ   
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 กับการพัฒนาการศึกษาพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 กับการพัฒนาการศึกษาพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 กับการพัฒนาการศึกษา    
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 3. มีงำนท ำ มีอำชีพ 

  3.1 กำรเล้ียงดูลูกหลำนในครอบครัว หรือกำรฝึกฝนอบรมในสถำนศึกษำต้องมุ่งให้เด็กและ
เยำวชนรักงำน สู้งำน ท ำงำนจนส ำเร็จ 
  3.2 กำรฝึกฝนอบรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมำยให้ผู้เรียนท ำงำน
เป็นและมีงำนท ำในท่ีสุด 
  3.3 ต้องสนับสนุนผู้ส ำเร็จหลักสูตรมีอำชีพ มีงำนท ำจนสำมำรถเล้ียงตัวเองและครอบครัว 
 4. เป็นพลเมืองดี 

  4.1 กำรเป็นพลเมือง เป็นหน้ำท่ีของทุกคน 
  4.2 ครอบครัว – สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกำสหน้ำท่ี
เป็นพลเมืองดี 
  4.3 กำรเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรท่ีจะท ำเพื่อบ้ำนเมืองได้ก็ต้องท ำ” เช่น งำน
อำสำสมัคร งำนบ ำเพ็ญประโยชน์ งำนสำธำรณกุศลให้ท ำด้วยควำมมีน้ ำใจ และควำมเอื้ออำทร 

 

  

   วิสัยทัศน์  
    “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำม       
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

           1. ความม่ันคง 
      1.1 กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปล่ียนแปลงท้ังภำยในประเทศและ
ภำยนอก ประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีควำม
มั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และกำรเมือง    
  1.2 ประเทศมีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย มีสถำบันชำติ ศำสนำ และ
พระมหำกษัตริย์ท่ีเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลำงและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน ระบบกำรเมืองมีควำมมั่นคง 
เป็นกลไกท่ีน ำไปสู่กำรบริหำรประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล     
    1.3 สังคมมีควำมปรองดองและควำมสำมัคคี สำมำรถผนึกก ำลังเพื่อพัฒนำประเทศ 
ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง ครอบครัวมีควำมอบอุ่น    
    1.4 ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับกำรด ำรงชีวิต   
มีท่ีอยู่อำศัยและควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน     

     2. ความม่ังคั่ง    
    2.1 ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องและมีควำมยั่งยืนจนเข้ำสู่กลุ่ม
ประเทศรำยได้สูง ควำมเหล่ือมล้ ำของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรมีควำมอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์       
จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกันมำกขึ้น 

3. ยุทธศาสตร์3. ยุทธศาสตร์3. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561ชาติ (พ.ศ.2561ชาติ (พ.ศ.2561   ---   2580)2580)2580)   
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  2.2 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับประเทศต่ำง ๆ ท้ังในตลำดโลกและตลำด
ภำยในประเทศเพื่อให้สำมำรถสร้ำงรำยได้ท้ังจำกภำยในและภำยนอกประเทศ ตลอดจนมีกำรสร้ำง
ฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทกำรพัฒนำ ท่ีเปล่ียนแปลงไป และประเทศไทย 
มีบทบำทท่ีส ำคัญในเวทีโลก และมีควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ และกำรค้ำอย่ำงแน่นแฟ้นกับประเทศ      
ในภูมิภำคเอเชียเป็นจุดส ำคัญของกำรเช่ือมโยงในภูมิภำค ท้ังกำรคมนำคมขนส่ง กำรผลิต กำรค้ำ กำรลงทุน 
และกำรท ำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในกำรพัฒนำ 
  2.3 ควำมสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์    
ทุนทำงปัญญำ  ทุนทำงกำรเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม   

 3. ความยั่งยืน    
      3.1 กำรพัฒนำท่ีสำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้ และคุณภำพชีวิตของประชำชน      
ให้เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู่บนหลักกำรใช้กำรรักษำและกำรฟื้นฟู  
ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติจนเกินพอดี  ไม่สร้ำงมลภำวะต่อส่ิงแวดล้อม
จนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศ  
    3.2 กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้ำหมำย      
กำรพัฒนำท่ียั่งยืน ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ้น  และส่ิงแวดล้อมมีคุณภำพดีขึ้น          
คนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเอื้ออำทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม  
    3.3 ประชำชนทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล มีเสถียรภำพ และยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 กำรพัฒนำประเทศในช่วงระยะเวลำของยุทธศำสตร์ชำติ จะมุ่งเน้นกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำร
พัฒนำควำมมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในรูปแบบ 
“ประชำรัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่  

1) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง  
2) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
3) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
4) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม   
5) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
6) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 โดยแต่ละยุทธศำสตร์มีเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำ ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ีส ำคัญ คือ ประเทศชำติมั่นคง ประชำชน 
มีควำมสุข เน้นกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย เอกรำช อธิปไตย 
และมีควำมสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชำติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำคน เครื่องมือ
เทคโนโลยีและระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำม และภัยพิบัติ 
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ได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับควำมรุนแรง ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ ด้ำนควำมมั่นคงท่ีมีอยู่ 
ในปัจจุบัน และท่ีอำจจะเกิดขึ้นในอนำคต ใช้กลไกกำรแก้ไขปัญหำแบบบูรณำกำร ท้ังกับส่วนรำชกำร
ภำคเอกชน ประชำสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้ำน และมิตรประเทศท่ัวโลกบน
พื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล เพื่อเอื้ออ ำนวยประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกำร ของยุทธศำสตร์ชำติด้ำนอื่นๆ 
ให้สำมำรถขับเคล่ือนไปได้ตำมทิศทำงและเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ ท่ีมุ่งเน้นกำรยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติบนพื้นฐำน 

แนวคิด 3 ประกำร ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรำกเหง้ำทำงเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม 
ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่นทำงทรัพยำกรธรรมชำติท่ีหลำกหลำย รวมท้ังควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ของประเทศ ในด้ำนอื่นๆ น ำมำประยุกต์ผสมผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบท
ของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทำงสู่อนำคต ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนของประเทศในมิติต่ำงๆ ท้ังโครงข่ำยระบบคมนำคมและขนส่ง โครงสร้ำงพื้นฐำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและดิจิทัล และกำรปรับสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรอนำคต และ 
(3) “สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต” ด้วยกำรเพิ่มศักยภำพของผู้ประกอบกำร พัฒนำคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ
รูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด ผสมผสำนกับยุทธศำสตร์ท่ีรองรับอนำคตบน
พื้นฐำนของกำรต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมท้ังกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกภำครัฐให้ประเทศไทย
สำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และกำรจ้ำงงำนใหม่ขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับ
กำรยกระดับรำยได้และกำรกินดีอยู่ดีรวมถึงกำรเพิ่มขึ้นของคนช้ันกลำง และลดควำมเหล่ือมล้ ำของคนใน
ประเทศได้ในครำวเดียวกัน 

 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 มีเป้ำหมำย กำรพัฒนำท่ีส ำคัญเพื่อพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมี
คุณภำพ โดยคนไทย มีควำมพร้อมท้ังกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรท่ีดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะท่ีดี ในทุก
ช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอำรีมีวินัย รักษำศีลธรรม และ
เป็นพลเมืองดีของชำติมีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสำรภำษำอังกฤษ
และภำษำท่ีสำม และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอด
ชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่ และอื่นๆ โดยมี
สัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง 
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 มีเป้ำหมำย กำรพัฒนำท่ีให้ควำมส ำคัญกับกำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำงๆ ท้ังภำคเอกชน ประชำ
สังคม ชุมชน ท้องถิ่น มำร่วมขับเคล่ือน โดยกำรสนับสนุนกำรรวมตัวของประช ำชนในกำรร่วมคิดร่วมท ำ 
เพื่อส่วนรวม กำรกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหำรรำชกำรแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  
กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรจัดกำรตนเอง และกำรเตรียมควำมพร้อมของประช ำกรไทย 
ท้ังในมิติสุขภำพ เศรษฐกิจ สังคม และสภำพแวดล้อมให้เป็นประชำกรท่ีมีคุณภำพ สำมำรถพึ่งตนเอง และ
ท ำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นำนท่ีสุด โดยรัฐให้หลักประกันกำรเข้ำถึงบริกำรและ
สวัสดิกำรท่ีมีคุณภำพอย่ำงเป็นธรรมและท่ัวถึง 
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5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ีส ำคัญเพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังด้ำน

สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกัน ท้ังภำยใน และ
ภำยนอกประเทศอย่ำงบูรณำกำร ใช้พื้นท่ีเป็นตัวต้ังในกำรก ำหนดกลยุทธ์และแผนงำน และกำรให้ทุกฝ่ำย  
ท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในแบบทำงตรงให้มำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะเป็นไปได้โดยเป็นกำรด ำเนินกำร         
บนพื้นฐำนกำรเติบโตร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภำพชีวิต โดยให้ควำมส ำคัญ 
กับก ำรสร้ำงสมดุลท้ัง 3 ด้ำน อันจะน ำไปสู่ควำมยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ีส ำคัญเพื่อปรับเปล่ียนภำครัฐท่ียึดหลัก “ภำครัฐของประชำชนเพื่อ
ประชำชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภำครัฐต้องมีขนำดท่ีเหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ แยกแยะบทบำท 
หน่วยงำนของรัฐท่ีท ำหน้ำท่ีในกำรก ำกับหรือในกำรให้บริกำรในระบบเศรษฐกิจท่ีมีกำรแข่งขนั มีสมรรถนะสูง 
ยึดหลักธรรมำภิบำล ปรับวัฒนธรรมกำรท ำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีควำมทันสมัย 
และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรน ำนวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ระบบกำรท ำงำนท่ีเป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ และปฏิบัติงำนเทียบ
ได้กับมำตรฐำนสำกล รวมท้ังมีลักษณะเปิดกว้ำง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมี    
ส่วนร่วมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภำคส่วนใน
สังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่ ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมมัธยัสถ ์และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรปฏิเสธไม่ยอมรับ
กำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงส้ินเชิง นอกจำกนั้น กฎหมำยต้องมีควำมชัดเจน มีเพียงเท่ำท่ีจ ำเป็น มีควำม
ทันสมัย มีควำมเป็นสำกล มีประสิทธิภำพ และน ำไปสู่กำรลดควำมเหล่ือมล้ ำและเอื้อต่อกำรพัฒนำ โดย
กระบวนกำรยุติธรรมมีกำรบริหำรท่ีมีประสิทธิภำพเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและกำรอ ำนวยควำมยุติธรรม
ตำมหลักนิติธรรม 

 

 

หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก 
“ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” “กำรพัฒนำท่ียั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลำงพัฒนำ” 

วิสัยทัศน์ 
สู่ควำมมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 ให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำท่ีมุ่งสู่
กำรเปล่ียนแปลงผ่ำนประเทศไทยจำกประเทศท่ีมีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ ประเทศท่ีมีรำยได้สูง มีควำมมั่นคง 
และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 เป็นแผนพัฒนำประเทศในระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งแปลงยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็น

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง (พ.ศ.25604. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง (พ.ศ.25604. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง (พ.ศ.2560   ---   256425642564 ))  
  



 

   

 

 
15 

รูปธรรม กำรพัฒนำประเทศไทยระยะแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 จึงก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยรวม
ของกำรพัฒนำได้ดังนี้ 

 
 1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย
ค่ำนิยมท่ีดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคน
เก่งท่ีมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   1.2 เพื่อให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคมท่ีมีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมท้ังชุมชนมีควำม
เข้มแข็งพึ่งพำตนเองได้ 

 2. เป้าหมายรวม 
  เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ได้ก ำหนดเป้ำหมำยรวมกำรพัฒนำของแผนพัฒนำ
ฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 
  2.1  คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำม
บรรทัดฐำนท่ีดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทัน
สถำนกำรณ์  มีควำมรับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจท่ีดี มีควำมเจริญงอกงำม
ทำงจิตวิญญำณมีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีควำมเป็นไทย 
  2.2 ควำมเหล่ือมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำม
เข้มแข็งประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมท่ีมี
คุณภำพอย่ำงท่ัวถึงและเป็นธรรม  
  2.3 ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐำน
บริกำรและดิจิทัล มีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำด
เล็กท่ีเข้มแข็งสำมำรถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำสินค้ำและบริกำรมีระบบ
กำรผลิตและให้บริกำรจำกฐำนรำยได้เดิมท่ีมีมูลค่ำเพิ่มสูงขึ้น และมีกำรลงทุนในกำรผลิตและบริกำร
ฐำนควำมรู้ช้ันสูงใหม่ๆ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจำยฐำนกำรผลิตและกำรให้บริกำรสู่
ภูมิภำคเพื่อลดควำมเหล่ือมล้ ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภำพ 
  2.4 ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพส่ิงแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อม มีควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ ำ  
  2.5 มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สำมัคคีสร้ำงภำพลักษณ์ดีและ
เพิ่มควำมเช่ือมั่นของนำนำชำติต่อประเทศไทย ควำมขัดแย้งทำงอุดมกำรณ์และควำมคิดในสังคมลดลง
ปัญหำอำชญำกรรมลดลง ปริมำณควำมสูญเสียจำกภัยโจรสลัดและกำรลักลอบขนส่งสินค้ำและค้ำมนุษย์
ลดลง มีควำมพร้อมท่ีจะปกป้องประชำชนจำกกำรก่อกำรร้ำยและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ประเทศมีส่วนร่วม
ในกำรก ำหนดบรรทัดฐำนระหว่ำงประเทศ เกิดควำมเช่ือมโยงกำรขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่ำ เป็น
หุ้นส่วนกำรพัฒนำท่ีส ำคัญในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และโลกและอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำกำรลงทุนและกำร
ส่งออกของไทยใน     อนุภูมิภำค ภูมิภำคและอำเซียนสูงขึ้น 
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  2.6 มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐท่ีมีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจำย
อ ำนำจและมีส่วนร่วมจำกประชำชน ภำครัฐในกำรให้บริกำรซึ่งภำคเอกชนด ำเนินกำรแทนได้ดีกว่ำ ลดลง
เพิ่มกำรใช้ระบบดิจิทัลในกำรให้บริกำร ปัญหำคอรัปช่ันลดลงและกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระมำกขึ้น โดยอันดับประสิทธิภำพภำครัฐท่ี จัดท ำโดยสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติและ
อันดับควำมยำกง่ำยในกำรด ำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น กำรใช้จ่ำยภำครัฐและระบบงบประมำณมี
ประสิทธิภำพสูง ฐำนภำษีกว้ำงขึ้น และดัชนีกำรรับรู้กำรทุจรติดีขึ้น รวมถึงมีบุคลำกรภำครัฐท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องกับ
งำนด้ำนกำรศึกษำ จ ำนวน 2 ยุทธศำสตร์ ดังนี้  
  3.1 ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ให้ควำมส ำคัญกับกำร
วำงรำกฐำน กำรพัฒนำคนให้มีควำม สมบูรณ์ เริ่มต้ังแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยท่ีต้องพัฒนำให้มีสุขภำพกำยและใจท่ีดี  
มีทักษะทำงสมอง ทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ ควบคู่กับกำรพัฒนำคน
ไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภำวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส ำนึกท่ีดีต่อสังคม
ส่วนรวม มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถปรับตัวเท่ำทันกับกำรเปล่ียนแปลงรอบตัวท่ีรวดเร็ว   บน
พื้นฐำนของกำรมีสถำบันทำงสังคมท่ีเข้มแข็งท้ังสถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สถำบัน
ชุมชน และภำคเอกชนท่ีร่วมกันพัฒนำทุนมนุษย์ให้มีคุณภำพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทำงสังคมส ำคัญ ในกำร
ขับเคล่ือนกำรพัฒนำประเทศ 
  3.2 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหล่ือมล้ ำในสังคม  ให้ควำมส ำคัญกับ
กำรด ำเนินกำรยกระดับคุณภำพบริกำรทำงสังคมให้ท่ัวถึงโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรศึกษำและ สำธำรณสุข 
รวมท้ังกำรปิดช่องว่ำงกำรคุ้มครองทำงสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องจำกท่ีได้ 
ขับเคล่ือนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 11 และมุ่งเน้นมำกขึ้นในเรื่องกำรเพิ่มทักษะแรงงำนและ
กำรใช้นโยบำยแรงงำนท่ีสนับสนุนกำรเพิ่มผลิตภำพแรงงำนและเสริมสร้ำงรำยได้สูงขึ้น และกำรสร้ำงโอกำส 
ทำงเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสนับสนุนในเรื่องกำรสร้ำงอำชีพ รำยได้ และให้ควำม
ช่วยเหลือท่ีเช่ือมโยง กำรเพิ่มผลิตภำพส ำหรับประชำกรกลุ่มร้อยละ 40 รำยได้ต่ ำสุด ผู้ด้อยโอกำสสตรี และ
ผู้สูงอำยุ อำทิ กำรสนับสนุนธุรกิจขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดย่อม วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพื่อ
สังคม กำรพัฒนำองค์กรกำรเงิน ฐำนรำกและกำรเข้ำถึงเงินทุนเพื่อสร้ำงอำชีพ และกำรสนับสนุนกำรเข้ำถึง
ปัจจัยกำรผลิตคุณภำพดีท่ีรำคำเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้
งบประมำณเชิง 
  3.5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่น
ค่ังและยั่งยืน ให้ควำมส ำคัญต่อกำรฟื้นฟูพื้นฐำนด้ำนควำมมั่นคงท่ีเป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพำะกำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสันติของผู้มีควำมเห็นต่ำงทำง
ควำมคิดและอุดมกำรณ์บนพื้นฐำนของกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข
และกำรเตรียมกำรรับมือกับภัยคุกคำมข้ำมชำติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยยะส ำคัญต่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ 
  3.6 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมำภิบำลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลำส ำคัญท่ีต้องเร่งปฏิรูป กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์
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อย่ำงจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส ำคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำประเทศในทุกด้ำนให้ประสบ
ผลส ำเร็จบรรลุเป้ำหมำย ท้ังกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภำพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้
อย่ำงเป็นธรรม และประชำชนมีส่วนร่วม มีกำรกระจำยอ ำนำจ และแบ่งภำรกิจรับผิดชอบท่ีเหมำะสม 
ระหว่ำงส่วนกลำง ภูมิภำค และท้องถิ่น และวำงพื้นฐำนเพื่อให้บรรลุตำมกรอบเป้ำหมำยอนำคตในปี 2579 
  3.7 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นกำรขยำย                
ขีดควำมสำมำรถและพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจหลัก     
และส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดควำมเช่ือมโยงในอนุภูมิภำคและ
ในอำเซียนอย่ำงเป็นระบบ โดยมีโครงข่ำยเช่ือมโยงภำยในประเทศท่ีสนับสนุนกำรพัฒนำพืน้ท่ีตำมแนว
ระเบียงเศรษฐกิจต่ำง ๆ กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลให้สอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกลเพื่อเพิ่มประสิทฺธิภำพ กำรด ำเนินกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำรพื้นฐำน และ
กำรคุ้มครองผู้บริโภค กำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กับประเทศ และกำร
พัฒนำผู้ประกอบกำรในสำขำโลจิสติกส์และหน่วยงำนท่ีมีศักยภำพเพื่อไปท ำธุรกิจในต่ำงประเทศ 
  3.8 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม   ให้ควำมส ำคัญ
กับกำรใช้องค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ผลงำนวิจัยและพัฒนำ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์อย่ำงเข้มข้นท้ังในภำคธุรกิจ ภำครัฐ และภำคประชำสังคม รวมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกำร
พัฒนำสภำวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐำนท่ีเอื้ออ ำนวยท้ังกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ กำรพัฒนำ
บุคลำกรวิจัย โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกำรบริหำรจัดกำร เพื่อช่วยขับเคล่ือน
กำรพัฒนำประเทศให้ก้ำวสู่เป้ำหมำย 
 

 

 

 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำได้จัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใช้เป็น
แผนยุทธศำสตร์ระยะยำวส ำหรับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำของประเทศ ได้น ำไปใช้เป็นกรอบและ
แนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำและเรียนรู้ส ำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยต้ังแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดย
จุดมุ่งหมำยท่ีส ำคัญของแผน คือ กำรมุ่งเน้นกำรประกันโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ และ
กำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนท ำและสร้ำงงำนได้ ภำยใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ี
ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ รวมท้ังควำมเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถก้ำว
ข้ำมกับดักประเทศท่ีมีรำยได้ปำนกลำง ไปสู่ประเทศท่ีพัฒนำแล้ว ซึ่งภำยใต้กรอบแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ. 2560-2579 ได้ก ำหนดสำระส ำคัญส ำหรับบรรลุเป้ำหมำยของกำรพัฒนำกำรศึกษำใน 5 ประกำร 
ได้แก่ กำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ (Access) ควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ (Equity) คุณภำพกำรศึกษำ 
(Quality) ประสิทธิภำพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปี
ข้ำงหน้ำ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 
คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข  
สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

5. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25605. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25605. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560   ---   257925792579   
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 วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 
  2. เพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ 
  3. เพื่อพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสำมัคคี และ
ร่วมมือผนึกก ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
  4. เพื่อน ำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศท่ีมีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหล่ือมล้ ำ
ภำยในประเทศลดลง 

 ยุทธศาสตร์     
  1. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
  2. กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ ใน 
กำรแข่งขันของประเทศ 
  3. กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  4. กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
  5. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  6. กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 
 
 
  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ก ำหนดนโยบำยประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2563 
โดยยึดหลักของกำรพัฒนำท่ียั่งยืน และกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในอนำคต เป็นแนวทำง
ในกำรจัดกำรศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ(พ.ศ. 2561 - 2580)  
แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) 
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี ้
 นโยบำยท่ี 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 
 นโยบำยท่ี 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 นโยบำยท่ี 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 นโยบำยท่ี 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพมีมำตรฐำนและลด
ควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 นโยบำยท่ี 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 นโยบำยท่ี 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 
 

6. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.6. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.6. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.    256325632563
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 มาตรการและแนวด าเนินการ 

 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติเป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อ
มุ่งเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนทุกคน ให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชำติและ
พลเมืองโลกท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์มีจิตสำธำรณะมีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประเทศชำติซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอำรีมีวินัย และรักษำศีลธรรม เป็นผู้เรียนท่ี
มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ท่ีมีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำ
เสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์อำชญำกรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็น
ต้น ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและท่ีอำจจะเกิดขึ้นในอนำคต และเน้นกำรจัด
กำรศึกษำให้เหมำะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นฐำน สภำพทำงภูมิศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีควำม
แตกต่ำงทำงด้ำนสังคม วัฒนธรรม เช้ือชำติ เช่น กำรจัดกำรศึกษำเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้กำรจัดกำรศึกษำในเขตพื้นท่ีเฉพำะ กลุ่มชำติพันธุ์กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่ำงไกล
ทุรกันดำร พื้นท่ีสูง ชำยแดน ชำยฝ่ังทะเล และเกำะแก่ง เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกำสได้รับกำรพัฒนำ
สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี ได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนท่ีมีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำม
ต้องกำร เป็นต้น 
 เป้าประสงค ์
 1. ผู้เรียนทุกคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติยึดมั่นกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัวผู้อื่น และสังคมโดยรวม
ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม 
 3. ผู้เรียนทุกคนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบท่ี
มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ 
อำชญำกรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น 
 4. ผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับโอกำสและกำรพัฒนำ
อย่ำงเต็มศักยภำพ และมีคุณภำพสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
 5. ผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเฉพำะ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่ำงไกล
ทุรกันดำร เช่น พื้นท่ีสูง ชำยแดน ชำยฝ่ังทะเล และเกำะแก่ง เป็นต้น ได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ท่ีมีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร 
 ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติยึดมั่นกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงกำรมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้ำนเมืองมีหลักคิดท่ีถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิต
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อำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริตมัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และ
รักษำศีลธรรม 
 3. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุก
รูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน 
กำรค้ำมนุษย์อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น 
 4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับโอกำสและกำร
พัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ และมีคุณภำพสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
 5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นท่ีเฉพำะกลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ห่ำงไกลทุรกันดำร เช่น พื้นท่ีสูง ชำยแดน ชำยฝ่ังทะเล และเกำะแก่ง ได้รับกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ท่ีมีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
 6. จ ำนวนสถำนศึกษำท่ีน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมท่ีก ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 7. จ ำนวนสถำนศึกษำท่ีจัดบรรยำกำศส่ิงแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

 นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ให้ควำมส ำคัญกับศักยภำพและคุณภำพ
ของทรัพยำกรมนุษย์เป็นส ำคัญ เนื่องจำก “ทรัพยำกรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคล่ือนส ำคัญในกำรยกระดับกำร
พัฒนำประเทศในทุกมิติไปสู่เป้ำหมำยกำรเป็นประเทศท่ีพัฒนำแล้วมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับนำนำ
ประเทศ” ดังนั้น กำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง
ท่ีจะต้องด ำเนินกำรให้สอดคล้องกันโดยเน้นปรับเปล่ียนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำท่ีจัด
กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำให้เป็นสถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรำยบุคคล ตำมควำม
สนใจ และควำมถนัดอย่ำงเต็มศักยภำพ มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะท่ีจ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มี
ควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะส่ือสำรภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และภำษำท่ี ๓ มีทักษะควำมรู้ด้ำนดิจิทัล (Digital 
Literacy) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่กำรเป็นคนไทย ท่ีมีทักษะวิชำชีพช้ันสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้ำงนวัตกรรมเป็นนวัตกร 
เป็นผู้ประกอบกำร เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศมีควำมยืดหยุ่น
ทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ภำยใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรมและมีควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะท่ีดี สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขท้ังด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 

 เป้าประสงค ์
 1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีควำมเป็นเลิศ มีทักษะท่ีจ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 2. ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศตำมควำมถนัดและควำมสนใจ น ำไปสู่กำรพัฒนำ ทักษะวิชำชีพ เป็นนัก
คิด เป็นผู้สร้ำงนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
 3. ผู้เรียนได้รับโอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ 
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 ตัวชี้วัด 
 1. จ ำนวนผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะควำมรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจ ำเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะท่ีจ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading 
Literacy) ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) และด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific 
Literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 
 3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีศักยภำพได้รับโอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติมำตรกำรและ
แนวทำงกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ น ำไปสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำรตำม
ควำมสำมำรถ ควำมสนใจ มีทักษะท่ีจ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ มุ่งเน้นกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์เริ่มต้ังแต่ประชำกรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนกำรพัฒนำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดังนี้ 
 พัฒนำประชำกรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ต้ังแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ผู้เรียน
ท่ีมีควำมต้องกำรดูแลเป็นพิเศษ ให้มีควำมพร้อมท้ังทำงด้ำนร่ำงกำยจิตใจ อำรมณ์สังคม และสติปัญญำ มี
ศักยภำพ มีทักษะควำมรู้เป็นคนดีมีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนชีวิตและกำรวำงแผน
ทำงกำรเงินท่ีเหมำะสม สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ โดยกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อกำร
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีกำรออกแบบระบบกำรเรียนรู้ใหม่ พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียน
สำมำรถก ำกับกำรเรียนรู้ท่ีเหมำะสมกับตนเองได้อย่ำงต่อเนื่องแม้จะออกจำกระบบกำรศึกษำแล้ว รวมถึงควำม
ตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ท่ีหลำกหลำย และกำรพัฒนำและรักษำกลุ่มผู้มีควำมสำมำรถพิเศษของพหุ
ปัญญำแต่ละประเภท เสริมสร้ำงให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีควำมรักในสุขภำพและพลำนำมัย และพัฒนำทักษะ
ด้ำนกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ และกีฬำเพื่อกำรอำชีพ 
 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นผู้ท่ีมีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้คนไทย
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต้องตระหนัก
ถึงควำมส ำคัญในอำชีพและหน้ำท่ีของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
อย่ำงแท้จริง และเป็นต้นแบบด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์
ในกำรพัฒนำผู้เรียน เปล่ียนโฉมบทบำท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น 
“Coach” หรือ ผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้ท ำหน้ำท่ีกระตุ้น สร้ำงแรงบันดำลใจ แนะน ำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบ
กำรสร้ำงควำมรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบำทเป็นนักวิจัยพัฒนำ
กระบวนกำรเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 เป้าประสงค ์
 1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีกำรพัฒนำท่ีสอดคล้องกับ
แนวโน้มกำรพัฒนำของประเทศ 
 2. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร และมีทักษะควำมสำมำรถท่ีสอดคล้องกับ
ทักษะท่ีจ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคมท่ี
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เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงกำรวำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้เพื่อกำรวำงแผนชีวิตท่ีเหมำะสมในแต่ละช่วงวัยและน ำไป
ปฏิบัติได้ 
 3. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้และทักษะน ำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม 
 4. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ เช่ือมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำมีทักษะอำชีพท่ี
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
 5. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะท่ีดีสำมำรถ
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขท้ังด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
 6. ครู เปล่ียนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค ำปรึกษำข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้หรือ
ผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้ 
 7. ครู มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และเป็นแบบอย่ำงด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 ตัวชี้วัด 
 1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 31 (3R8C) 
 2. ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำน
ระดับชำติ (NT) ผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
 3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET) 
มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 
 4. ร้อยละผู้เรียนท่ีจบกำรศึกษำช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
มีทักษะกำรเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ ตำมควำมถนัดและควำมต้องกำรของตนเอง มีทักษะ
อำชีพท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผนทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมและน ำไป
ปฏิบัติได้ 
 5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขมี
ควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
 6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะท่ีดี สำมำรถด ำรงชีวิต
อย่ำงมีควำมสุขท้ังด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
 7. ครู มีกำรเปล่ียนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้ค ำปรึกษำข้อเสนอแนะกำร
เรียนรู้หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้ 

 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 นโยบำยกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพและมีมำรตฐำนและกำรลด
ควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ เน้นกำรสร้ำงโอกำสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมี
คุณภำพ ท่ีเป็นมำตรฐำนเสมอกัน ไม่ว่ำผู้เรียนจะยำก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นท่ีใดของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง 
พื้นท่ีห่ำงไกลทุรกันดำร หรือกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษเพื่อลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำของ
ประเทศ โดย สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ( 
Global Goals for Sustainable Development)สร้ำงกลไกควำมร่วมมือของภำคส่วนต่ำง ๆ ในทุกระดับต้ังแต่
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ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือต ำบลระดับอ ำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภำค และส่วนกลำง สร้ำงมำตรฐำน
สถำนศึกษำตำมบริบทของพื้นท่ีจัดสรรงบประมำณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนต้ังแต่ระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำอย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้องกับสภำพข้อเท็จจริง โดยค ำนึงถึง
ควำมจ ำเป็นตำมสภำพพื้นท่ีภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของสถำนศึกษำ จัดหำทุนกำรศึกษำ
เพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ จัดสรรงบประมำณและ
ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำอื่นเป็นพิเศษให้เหมำะสม สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับ
ผู้เรียนท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรและงบลงทุนให้
สถำนศึกษำตำมควำมจ ำเป็น ตลอดจนน ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนำระบบ
กำรติดตำม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้ำงหลักประกันสิทธิกำรได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพของประชำชน 

 เป้าประสงค ์
 1. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน(Global Goals 
for Sustainable Development) 
 2. สถำนศึกษำกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภำคเอกชน และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี
ร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ 
 3. สถำนศึกษำมีคุณภำพ และมีมำตรฐำนตำมบริบทของพื้นท่ี 
 4. งบประมำณ และทรัพยำกรทำงกำรศึกษำมีเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้องกับสภำพ
ข้อเท็จจริง โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นตำมสภำพพื้นท่ีภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และท่ีต้ังของสถำนศึกษำ 
 5. งบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย และงบลงทุนแก่สถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสมเพื่อให้สถำนศึกษำ
บริหำรงำนจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 6. น ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกำสเข้ำถึงบริกำร 
ด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 7. พัฒนำระบบกำรติดตำม สนับสนุนและประเมินผลเพื่ อสร้ำงหลักประกันสิทธิกำรได้รับ
กำรศึกษำท่ีมีคุณภำพของประชำชน 

 ตัวชี้วัด 
 1. ผู้เรียนทุกคนสำมำรถเข้ำเรียนในสถำนศึกษำท่ีมีคุณภำพเป็นมำตรฐำนเสมอกัน 
 2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมำณอุดหนุน อย่ำงเพียงพอ และเหมำะสมสอดคล้องกับสภำพ
ข้อเท็จจริง โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นตำมสภำพพื้นท่ีภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจและท่ีต้ังของสถำนศึกษำและ
ควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษส ำหรับผู้พิกำร 
 3. ผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม เพียงพอ 
 4. ครูได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 5. สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีมำตรฐำนอย่ำงเหมำะสมตำมบริบท ด้ำนประเภทขนำดและพื้นท่ี 
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 6. สถำนศึกษำน ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 7. สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและกำรแนะแนวท่ีมีประสิทธิภำพ 
 8. สถำนศึกษำท่ีมีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียนและสำมำรถน ำมำใช้ในกำรวำงแผนจัดกำร
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ได้น้อมน ำ 
ศำสตร์ของพระรำชำสู่กำรพัฒนำท่ียั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประกำรคือ “มีควำมพอประมำณ มีเหตุผลมีภูมิคุ้มกัน”  
มำเป็นหลักในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติควบคู่กับกำรน ำเป้ำหมำยของกำรพัฒนำท่ียั่งยืนท้ัง 17 เป้ำหมำย มำ
เป็นกรอบแนวคิดท่ีจะผลักดันด ำเนินกำรเพื่อน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืนในทุกมิติท้ังมิติด้ำน
สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกันท้ังภำยในและภำยนอก
ประเทศอย่ำงบูรณำกำร โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนำแล้วมีคุณภำพชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีท่ีสุดในอำเซียนภำยในปีพ.ศ. 2580”  

 เป้าประสงค ์
 1. สถำนศึกษำ นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมด้ำนควำมรู้ กำรสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภค     
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 2. สถำนศึกษำสำมำรถน ำเทคโนโลยีมำจัดท ำระบบสำรสนเทศกำรเก็บข้อมูลด้ำนควำมรู้ เรื่อง 
ฉลำกสีเขียวเพื่อส่ิงแวดล้อม ฯลฯ และสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตำมแนวทำง Thailand 4.๐ 
 3. สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำนโยบำยจัดซื้อจัดจ้ำงท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 4. สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์กำรผลิตและบริโภค  
สู่กำรลดปริมำณคำร์บอนในโรงเรียนคำร์บอนต่ ำสู่ชุมชนคำร์บอนต่ ำ 
 5. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำโรงเรียน  
ทุกโรงเรียนในสังกัดมีกำรปรับปรุงและพัฒนำเป็นหน่วยงำนต้นแบบส ำนักงำนสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มี
บริบทท่ีเป็นแบบอย่ำงเอื้อหรือสนับสนุนกำรเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
 6. สถำนศึกษำในส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำก ๒๒๕ เขต มีนโยบำยส่งเสริม
ควำมรู้และสร้ำงจิตส ำนึกและจัดกำรเรียนรู้กำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 7. สถำนศึกษำต้นแบบน ำขยะมำใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมำณขยะ จ ำนวน 15,000 โรงเรียน 
 8. มีสถำนศึกษำนวัตกรรมต้นแบบในกำรน ำ 3RS มำประยุกต์ใช้ในกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม จ ำนวน 6,000 โรงเรียน 
 9. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 225 เขต มีกำรท ำนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
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 ตัวชี้วัด 
 1. สถำนศึกษำในสังกัดมีนโยบำยและจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ ท่ีถูกต้องและสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำร
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมน ำไปปฏิบัติใช้ท่ีบ้ำนและชุมชน เช่น กำรส่งเสริมอำชีพท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม กำรลดใช้สำรเคมีจำกปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง ฯลฯ 
 2. สถำนศึกษำมีกำรน ำขยะมำใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงำนเพื่อลดปริมำณขยะ และมี
ส่งเสริมกำรคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมำณคำร์บอนท่ีโรงเรียนและชุมชน 
 3. สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรเรื่องกำรจัดกำรขยะแบบมีส่วนร่วมและกำรน ำขยะมำใช้ประโยชน์
รวมท้ังสอดแทรกในสำระกำรเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 4. นักเรียนเรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ มีกำรขยำยผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้
ด้ำนกำรลดใช้พลังงำน กำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  และตัวอย่ำงรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น โรงงำนอุตสำหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
 5. นักเรียน สถำนศึกษำมีกำรเก็บข้อมูลเปรียบเทียบกำรลดปริมำณคำร์บอนไดออกไซต์ ในกำร
ด ำเนินกิจกรรมประจ ำวันในสถำนศึกษำและท่ีบ้ำน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR 
CODE และ Paper less 
 6. ครู มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถพัฒนำส่ือ นวัตกรรม และด ำเนินกำรจัดท ำงำนวิจัยด้ำนกำร
สร้ำงส ำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมได้ 
 7. ครู และนักเรียนสำมำรถน ำส่ือนวัตกรรมท่ีผ่ำนกระบวนกำรคิดมำประยุกต์ใช้ในโรงเรียนกำร
จัดกำรเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันและชุมชนได้ตำมแนวทำงThailand ๔.๐ 
 8. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ สถำนศึกษำมีกำรปรับปรุงและพัฒนำบุคลำกร และสถำนท่ีให้
เป็นส ำนักงำนสีเขียวต้นแบบมีนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน 

 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 นโยบำยด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ เป็นนโยบำยจุดเน้นท่ีส ำคัญ 
เนื่องจำกเป็นนโยบำยท่ีกระจำยอ ำนำจกำรจัดกำรศึกษำให้สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระใน
กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ ครอบคลุมท้ังด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำร งบประมำณ ด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนท่ัวไป และปรับบทบำทภำรกิจ ของหน่วยงำนท้ังระดับส ำนักงำนท้ัง
ส่วนกลำง และระดับภูมิภำค โดยปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนทุกระดับต้ังแต่สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ และส ำนักงำนส่วนกลำง ให้มีควำมทันสมัย พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลำ หน่วยงำนส ำนักงำนเป็นหน่วยงำน ท่ีมีหน้ำท่ีสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพื่อให้
สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ น ำเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud 
Technology Big Data Technology แ ละ  Communication Technology เป็ น ต้ น  ม ำ ใช้ ใน ก ำร เพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนท้ังระบบ มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมท้ังปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต 
ควำมมัธยัสถ์ และเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำง
สะดวก รวดเร็ว 
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 เป้าประสงค ์
 1. สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำครอบคลุม  
ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนท่ัวไป 
 2. หน่วยงำนส่วนกลำง และส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ต้องปรับเปล่ียนให้เป็นหน่วยงำนให้มี
ควำมทันสมัย พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำเป็นหน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ี
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3. หน่วยงำนทุกระดับ มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหำรจัดกำรตำม
หลักธรรมำภิบำล 
 4. หน่วยงำนทุกระดับมีกระบวนกำร และกำรวิธีงบประมำณด้ำนกำรศึกษำ เพื่อเพิ่มคุณภำพและ
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรจัดสรรงบประมำณตรงสู่ผู้เรียน 
 5. หน่วยงำนทุกระดับ พัฒนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ 

 ตัวชี้วัด 
 1. สถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นอิสระ 
 2. สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และส ำนักงำนส่วนกลำง ได้รับกำรพัฒนำให้เป็น
หน่วยงำนท่ีมีควำมทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลำ เป็นหน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ีสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัด
กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพครอบคลุมทุกต ำบล 
 3. สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และส ำนักงำนส่วนกลำง น ำนวัตกรรม  และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและตัดสินใจ ท้ังระบบ 
 4. สถำนศึกษำ และหน่วยงำนในสังกัดทุกระดับมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
 5. สถำนศึกษำ หน่วยงำนในสังกัด ทุกระดับ ผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
 6. สถำนศึกษำทุกแห่งและหน่วยงำนในสังกัดมีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศวิชำกำร ผู้เรียน ครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนในสังกัด 
 7. สถำนศึกษำทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคลท่ีสำมำรถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่ำง ๆ น ำไปสู่กำร
วิเครำะห์เพื่อวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (Big DataTechnology) 
 8. สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และส ำนักงำนส่วนกลำง มีแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภำรกิจด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 9. สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีสำมำรถใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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 วิสัยทัศน์  (Vision) 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 เป็นองค์กำรท่ีมีสมรรถนะสูง1  
มุ่งมั่นพฒันำคุณภำพกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำนกำรศึกษำ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 พันธกิจ  (Mission)  
  1. บริหำรจัดกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ได้คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
  2. เสริมสร้ำงโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนในเขตพื้นท่ีบริกำรได้รับกำรศึกษำใน
รูปแบบท่ีเหมำะสมอย่ำงท่ัวถึง และมีคุณภำพ 
  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ และมีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ  
  4. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
  5. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนและคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะ
ในศตวรรษท่ี 21  
  6. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ และเป็นมืออำชีพ 

  7. บริหำรจัดกำรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  และมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 

 เป้าประสงค ์ (Goal) 

 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำม ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง มีจิต
สำธำรณะ มีควำมเป็นพลเมืองท่ีดี มีภูมิคุ้มกัน มีสุขภำวะท่ีดี ยึดมั่นในสถำบันหลักของชำติ 

 2. ผู้เรียนมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ สมรรถนะตรงตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

 3. ผู้เรียนมีทักษะด้ำนกำรคิด กำรแก้ปัญหำ ทักษะด้ำนกำรคิดสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม และ
ทักษะอำชีพ สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 4. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ มีทักษะท่ีเหมำะสมตำมสมรรถนะและมี
วัฒนธรรมกำรท ำงำนท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 5. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนอย่ำงท่ัวถึง และมีคุณภำพ 
 6. ผู้เรียนมีโอกำสเข้ำถึงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และใช้เป็นเครื่องมือ

ด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 7. สถำนศึกษำเข็มแข็ง จัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีผลงำนเป็นแบบอย่ำงได้ 

  8. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 มีกำรบริหำรจัดกำรท่ีมี
ประสิทธิภำพ ผู้รับบริกำรพึงพอใจ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ (Key Performance Indiacator : KPI) 

7. ทิศทางการพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษ7. ทิศทางการพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษ7. ทิศทางการพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1าประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1าประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1   
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  1. ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ท่ีสะท้อนควำมรักและธ ำรง
รักษำสถำบันหลักของชำติ และกำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เพิ่มขึ้น 
  2. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำม ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง 
มีจิตสำธำรณะ มีควำมเป็นพลเมืองท่ีดี ในระดับดีขึ้นไป 
  3. ร้อยละของผู้เรียนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะท่ีดี สำมำรถ
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีสุขท้ังด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
  4. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ มีสมรรถนะตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
  5. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพิ่มขึ้น 
  6. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนำกำรดำนรำงกำย อำรมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญำ  ตำมมำตรฐำนหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 
  7. ผู้เรียนระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ทุกกลุมสำระกำรเรียนรู
ระดับคุณภำพ 3 ขึ้นไป 
  8. คะแนนเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีคะแนนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ O-NET/NT  
สูงกว่ำค่ำเฉล่ียของประเทศ 
  9. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ ทักษะสมรรถนะ 
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพและสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น 
  10. จ ำนวนงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้/นวัตกรรมท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำเพิ่มข้ึน 
  11. ร้อยละของผู้เรียนได้รับโอกำสบริกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนท่ีมีคุณภำพ 
  12. ร้อยละของสถำนศึกษำใช้เทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอนทำงไกลเพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
  13. ร้อยละของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรและ
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และสถำนศึกษำในระดับดีมำกขึ้นไป 
  14. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 มีระบบเครือข่ำย
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำท่ีทันสมัย สนองตอบควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  15. ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีคุณภำพตำมเกณฑ์ประกันคุณภำพกำรศึกษำเพิ่มข้ึน 
  16. ระดับควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและกำรสร้ำง
สถำนศึกษำเข้มแข็ง 

  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1 องค์กำรที่มีสมรรถนะสูง ประกอบด้วยคุณลักษณะ 6 ประกำร ได้แก่ 1.กำรต้ังเป้ำหมำยที่ท้ำทำยและแสวงหำ

แนวทำงในกำรบรรลุเป้ำหมำย 2.กำรมีและแบง่ปันค่ำนิยมร่วมกันของบคุลำกรทั่วทัง้องค์กำร 3.กำรมุง่เน้นที่ยุทธศำสตร์        
4.กำรเป็นองค์กำรที่มีกำรปรับตัวและยืดหยุ่น 5.กำรมุง่เน้นที่ผลผลิตและผลลัพธ์ 6.วัฒนธรรมกำรท ำงำนที่โปร่งใสและเน้น
กำรลงมือท ำจริง 
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  กลยุทธ์ (Strategy) 

  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 
 
  กลยทุธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน 
  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำเพื่อเป็น
บุคคลแห่งกำรเรียนรู้ด้วยรูปแบบท่ีหลำกหลำยสู่มืออำชีพ  
  กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ และลดควำมเหล่ือม
ล้ ำทำงกำรศึกษำ 
  กลยุทธ์ที่ 5  กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

  
  
 
 

1. สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรอำคำรสถำนท่ีให้ใช้ประโยชน์ สูงสุด เหมำะสม กับบริบท 
สภำพแวดล้อมทำงด้ำนกำยภำพ และวิชำกำร ปลอดภัย ถูกต้องตำมหลักสุขลักษณะ เสริมสร้ำงบรรยำกำศ
ให้ผู้เรียน และบุคลำกรอยู่อย่ำงมีควำมสุข และเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

2.  สถำนศึกษำมีกำรวิเครำะห์หลักสูตร มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวช้ีวัด /ตัวบ่งช้ี ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 และหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 
2560 เพื่อพัฒนำ และประยุกต์ใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็นของสถำนศึกษำ และ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ มีกำรประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำทุกปีกำรศึกษำ 

3. สถำนศึกษำมีกำรวิเครำะห์ คัดกรองผู้เรียน และจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
(Individualized Education Program : IEP) บนพื้นฐำนควำมสำมำรถตำมศักยภำพควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคลของผู้เรียนท่ีมีควำมจ ำเป็นพิเศษ ตำมกระบวนกำรจัดกำรเรียนรวม ก่อนน ำข้อมูลลงในระบบ
บริหำรจัดกำร     เรียนรวม (Special Education Technology : SET) และระบบกำรจัดสอบทุกประเภท 

4. สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อม และกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวคิดโรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero Waste School) และมำตรฐำนส่ิงแวดล้อมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน (Environmental 
Education Sustainable Development: EESD)  

5. สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำ และด ำเนินกำรตำมระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตำม
กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ให้เป็นระบบ เหมำะสมกับบริบท และน ำผลกำร
ประเมินมำปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  

6. สถำนศึกษำใช้ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มุ ่งเน้นคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำร
ท ำงำน        ตำมหลักกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

8. นโยบายส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  เพ่ือพัฒนา8. นโยบายส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  เพ่ือพัฒนา8. นโยบายส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562คุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562คุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562   
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7.  สถำนศึกษำมีกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำงำน สถำนศึกษำ และ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

8.  สถำนศึกษำมีแผนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และสนองนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด  

9. กำรประเมินพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย เป็นไปตำมสภำพท่ีพึงประสงค์ ได้มำตรฐำนตำม
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 

9.1 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม                   
และสติปัญญำ ตำมมำตรฐำน และสภำพท่ีพึงประสงค์ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

แนวทางการด าเนินการ 
1. สถำนศึกษำวิเครำะห์หลักสูตร ตัวบ่งช้ี ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560  
2. สถำนศึกษำพัฒนำ ปรับปรุง หลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับกำรพัฒนำท้ัง 4 ด้ำน  

ปรับเปล่ียนกำรจัดกำรเรียนกำรเรียนรู้ให้ตอบสนองควำมต้องกำรผู้เรียน บริบทพื้นท่ี และสอดคล้องทักษะ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3. สถำนศึกษำพัฒนำผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญำ เพื่อท่ีจะเข้ำรับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้น 

4. สถำนศึกษำจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมท้ังใน และนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย          

5. สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบท่ีหลำกหลำย เช่น แนวคิดไฮสโคป                      
สะเต็มศึกษำ บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ฯลฯ 

6. สถำนศึกษำสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับกำรเล้ียงดูเด็ก
ปฐมวัยท่ีถูกต้องตำมหลักจิตวิทยำพัฒนำกำร 

7. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำปฐมวัยท่ีสำมำรถพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีควำมพร้อม เพื่อ
เตรียมตัว                สู่กำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 

10. กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT) ช้ันประถม 
ศึกษำศึกษำปีท่ี  1 

10.1 คะแนนเฉล่ียผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test)                
ช้ันประถมศึกษำศึกษำปีท่ี 1 เพิ่มข้ึนกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ หรือสูงกว่ำระดับประเทศ 

แนวทางการด าเนินการ 
1. สถำนศึกษำวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้  และตัวช้ีวัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ภำษำไทย  
2. ครูวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน และ

กำรเขียน เพื่อวำงแผนและพัฒนำผู้เรียน 
3. ครูใช้ส่ือ เทคนิค วิธีกำร จัดกำรเรียนรู้ท่ีเหมำะสมกับผู้เรียน เช่น กำรใช้ค ำศัพท์ใน

บัญชีค ำพื้นฐำน ชุดฝึก กำรสอนแบบแจกลูกสะกดค ำ กำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับกำรพัฒนำสมอง 
(BBL) หรือ กำรใช้ส่ือ DLTV, DLIT เป็นต้น 
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11. กำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)   
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3  

11.1 คะแนนเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียน
ระดับชำติ (NT) เพิ่มขึ้นกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ หรือสูงกว่ำระดับประเทศ 

แนวทางการด าเนินการ 
1. สถำนศึกษำวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวช้ีวัดตำมหลักสูตรแกนกลำง

กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
2. สถำนศึกษำมี/ใช้คลังข้อสอบมำตรฐำนตำมแนวทำงของส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน หรือข้อสอบท่ีมีมำตรฐำนของหน่วยงำนอื่นๆ 
3. ครูวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมผลกำรประเมินเพื่อวำงแผน และพัฒนำผู้เรียน 
4. ครูใช้ส่ือ เทคนิค วิธีกำร จัดกำรเรียนรู้ท่ีเหมำะสมกับผู้เรียน เช่น กำรใช้ค ำศัพท์ใน

บัญชีค ำพื้นฐำน ชุดฝึก กำรสอนแบบแจกลูกสะกดค ำ กำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับกำรพัฒนำสมอง 
(BBL) กำรจัดกิจกรรมท่ีสอดแทรกกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ให้นักเรียน บูรณำกำรกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนโดยใช้ส่ือ DLTV, DLIT เป็นต้น 

 

12.  กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O–NET) ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6                           
และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

12.1 คะแนนเฉล่ียของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
เพิ่มขึ้นกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ หรือสูงกว่ำระดับประเทศ 

แนวทางการด าเนินการ 
1. สถำนศึกษำวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนเพื่อจัดท ำแผนยกระดับ

คุณภำพกำรศึกษำ 
1.1 ผลกำรทดสอบ O-NET 3 ปีย้อนหลัง 
1.2 ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบมำตรฐำนปลำยปีของผู้เรียนท่ี

พัฒนำโดย สพฐ. หรือจำกหน่วยงำนอื่นๆ ท่ีได้มำตรฐำน  
1.3 ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนของสถำนศึกษำ 

2. ครูพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวชี้วัด
ท่ีต้องพัฒนำ 

3. สถำนศึกษำ ศึกษำรูปแบบและจ ำนวนข้อสอบ (Test Blueprint) ตำมท่ีสถำบัน
ทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ก ำหนด พร้อมท้ังจัดสอบ Pre O-NET และน ำผลมำจัด
กิจกรรมพัฒนำอย่ำงเข้ม เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรสอบ O-NET 

 

 13.  กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับช้ัน ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551  

13.1 ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน       
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ระดับคุณภำพ 3 ขึ้นไป 
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13.2 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลกำรประเมินคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ระดับดีขึ้นไป 

13.3 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์   
และเขียน ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ในระดับดีขึ้นไป 

13.4 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญในกำรเรียนรู้ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ผ่ำนเกณฑ์ของแต่ละสมรรถนะ 

แนวทางการด าเนินการ 
1. สถำนศึกษำพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ สอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น กำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21     
โดยเน้นพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และปรับเปล่ียนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ตอบสนองควำมต้องกำร
ผู้เรียนและบริบทพื้นท่ี 

2. สถำนศึกษำวิเครำะห์สภำพปัจจุบัน จุดเด่น จุดด้อย จำกผลกำรประเมินต่ำง ๆ    
เพื่อก ำหนดเป้ำหมำย และแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ เช่น 

2.1 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National 
Test : NT) ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 

2.2 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O–NET)ระดับช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3  

2.3 ผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกระดับช้ัน 
2.4 ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญในกำรเรียนรู้  
2.5 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
2.6 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน  

3. ครูผู้สอนวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด ระดับพฤติกรรมด้ำนควำมรู้ 
(K) ทักษะกระบวนกำร (P) เจตคติ (A) และสมรรถนะ (C) 

4. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) 
และสอดคล้องกับระดับพฤติกรรมตำมหลักสูตร 

5. สถำนศึกษำผลิต จัดหำ พัฒนำส่ือ เครื่องมือ อุปกรณ์ ในกำรเรียนรู้ ท่ี
หลำกหลำยของผู้เรียนและทันต่อกำรเปล่ียนแปลง  

6. สถำนศึกษำวัดผล ประเมินผล และน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ  

7. สถำนศึกษำท ำวิจัย และน ำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำงำนวิชำกำร 
8. สถำนศึกษำก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
9. สถำนศึกษำต้องประสำน ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน 

องค์กรเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคม
อื่น มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งเป็นเครือข่ำย และแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
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10. สถำนศึกษำมีกำรประเมินและรำยงำนกำรใช้หลักสูตรตำมแนวทำงกำร
บริหำรจัดกำรหลักสูตรและน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงพัฒนำ 

 

 14. จ ำนวนนักเรียน ครู และสถำนศึกษำ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติในด้ำนต่ำง ๆ 

14.1 นักเรียนร้อยละ 3 ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติในด้ำนต่ำง ๆ ระดับส ำนักงำน       
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำข้ึนไป 

14.2 ครูร้อยละ 25 ในโรงเรียนได้รับกำรยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในด้ำนต่ำง ๆ ระดับ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำข้ึนไป 

14.3 สถำนศึกษำได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติประเภทต่ำง ๆ อย่ำงน้อย 1 รำยกำร
จำกหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนอื่น 

แนวทางการด าเนินการ 
สถำนศึกษำสนับสนุน ส่งเสริม ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรของนักเรียน ครู และกำร

บริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ  เพื่อขอรับรำงวัลต่ำงๆ จำกหน่วยงำนต้นสังกัด หรือหน่วยงำนอื่น เช่น 
ผลที่เกิดกับนักเรียน เช่น 
 -  รำงวัลพระรำชทำน ประเภทนักเรียน 
 - เกียรติบัตรนักเรียนท่ีได้คะแนนเต็ม  100  จำกกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน 

(O-NET) ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และกำรสอบวัดควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียน
ระดับชำติ  (National Test : NT) ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 

 - รำงวัลสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท ำนองสรภัญญะ 
 - เกียรติบัตรนักเรียนท่ีได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมระดับชำติ 
    - ฯลฯ 

ผลที่เกิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น 

 - รำงวัลคุรุสดุดี 
 - รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. OBEC AWARDS 
 - รำงวัล MOE AWARDS 
 - รำงวัลเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนดีเด่น 
 - รำงวัลผู้บังคับบัญชำลูกเสือดีเด่น 
 - กำรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่สังคม ด้ำนคุรุชนคน คุณธรรม 
 - คุรุชนคนคุณธรรม 
 - รำงวัลเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนดีเด่น 
 - ครูผู้สอนดีเด่น จำกหน่วยงำนต่ำงๆ 
 - รำงวัลครูดีในดวงใจ - ฯลฯ 
ผลที่เกิดกับสถานศึกษา เช่น 

 - รำงวัลพระรำชทำน ประเภทสถำนศึกษำ 
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 - รำงวัลดีเด่น ประเภทโรงเรียนขนำดเล็ก ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 - รำงวัลโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน 
 - รำงวัลโรงเรียนต้นแบบอำหำรกลำงวัน 
 - รำงวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประเภทสถำนศึกษำ 
 - รำงวัลเชิดชูเกียรติเสมำ ป.ป.ส.  
 - รำงวัลโรงเรียนขนำดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
 - รำงวัลโรงเรียนต้นแบบสถำนศึกษำรักษำศีล 5 
 - รำงวัลกำรประกวดศำสนพิธีกรน้อย 
 - รำงวัลสถำนศึกษำปลอดภัย และสุขภำพอนำมัยดี 
 - รำงวัลโรงเรียนต้นแบบโครงกำรนักเรียนไทยสุขภำพดี 
 - รำงวัล อย.น้อย 
 - รำงวัลโรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดีหรือเป็นแบบอย่ำง 
 - รำงวัลสถำนศึกษำปลอดภัย และสุขภำพ อนำมัยดี 
 - รำงวัลสถำนศึกษำพอเพียง 
 - รำงวัลบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
 - รำงวัลโรงเรียน สพฐ. ใสสะอำดปรำศจำกคอรัปช่ัน  - ฯลฯ 

15. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสียในกำรบริหำรจัดกำร และกำร
ให้บริกำรของสถำนศึกษำ ด้ำนวิชำกำร  งบประมำณ  กำรบริหำรงำนบุคคล  และกำรบริหำรท่ัวไป 

15.1 ร้อยละ 80 ของครู กรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง มีควำมพึงพอใจต่อ
กำรบริหำรจัดกำร และกำรให้บริกำรของสถำนศึกษำในระดับดีขึ้นไป 

แนวทางการด าเนินการ 

1. สถำนศึกษำประเมินควำมพึงพอใจผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรบริหำร
จัดกำร และกำรให้บริกำรของสถำนศึกษำ ประกอบด้วย ครู คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและผู้ปกครอง 



 

 

ส่วนที่ 3ส่วนที่ 3  
รายละเอียดของแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256รายละเอียดของแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25633  

  

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ได้ก ำหนดกรอบแนวทำง วิธีกำร
ด ำเนินงำนมุ่งสู่เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และได้ด ำเนินกำรบริหำรงบประมำณ
ตำมแนวทำงพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยได้กำรจัดสรรงบประมำณตำมแผนบริหำรงบประมำณ 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 

ตารางที่ 10 แผนกำรบริหำรงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 
งบด ำเนินงำน (งบพื้นฐำน และงบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ ส ำหรับส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ) 

ท่ี รายการงบประมาณ 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
(บาท) 

ก. ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)     
1 ค่ำสำธำรณูปโภค 1,080,000   
2 ค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 275,000   
3 วัสดุส ำนักงำนและวัสดุคอมพิวเตอร์ 126,500   
4 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร /จัดท ำเอกสำร 88,000   
5 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะขนส่ง 150,000   
6 ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำตอบแทน ค่ำท่ีพักและยำนพำหนะ และอื่นๆ 1,500,000   
7 ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรตกแต่งและบ ำรุงสวน 20,000   
8 ค่ำซ่อมแซมอำคำรและส่ิงก่อสร้ำงของส ำนักงำนและโรงเรียนประสบภัย

ธรรมชำติ 
400,000 

  
9 ค่ำใช้จ่ำยตำมภำรกิจเร่งด่วน (อนุมัติตำมควำมจ ำเป็น) 600,000  
  รวม (ก) 4,239,500   
ข ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน (ค่าตอบแทน)    
1 ค่ำจ้ำง/ค่ำตอบแทนบุคลำกรปฏิบัติงำนให้ส ำนักงำน  รวม 12 อัตรำเดิม      

  
 - เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรประจ ำกลุ่ม วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรำ เดือนละ 15,000 บำท 
(1 ไตรมำส) 

225,000 
  

  
 - เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรประจ ำกลุ่ม วุฒิ ปวส. 3 อัตรำ เดือนละ 11,500 บำท 
(1 ไตรมำส) 

103,500 
  

111...   การจัดสรรแผนการจัดสรรแผนการจัดสรรแผนการบริหารงบประมาณ การบริหารงบประมาณ การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563   
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ท่ี รายการงบประมาณ 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
(บาท) 

  
 - พนักงำนบริกำร 2 อัตรำ และพนักงำนขับรถ 2 อัตรำ วุฒิกำรศึกษำ
ภำคบังคับ เดือนละ 9,000 บำท (4 ไตรมำส) 

432,000 
  

  รวม (ข) 760,500   

ค 
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
(ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)    

1 โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ.2563 หรือ ภำรกิจ
ของหน่วยงำน (พิจำรณำหลังได้รับงบประมำณท้ังปีจำก สพฐ.)  

4,227,350 
  

  รวม (ค) 4,227,350   
  รวมทั้งสิ้น (ก + ข + ค) 9,227,350   
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 สนองยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 และนโยบำย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 และ
นโยบำยอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ตารางที่ 11 รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 

นโยบาย สพฐ กลยุทธ์ 
สพป.สฎ.1 

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นโยบายที่ 1 
ด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือ
ควำมของ
มนุษย์และของ
ชำติ 

กลยุทธ์ที่ 1 
ส่งเสริม
กำรศึกษำเพ่ือ
เสริมสร้ำง
ควำมมั่นคง
ของมนุษย์และ
ของชำติ 

 

- - - 

นโยบายที่ 2 
ด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือ
เพ่ิม
ควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน
ของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน
และส่งเสริม
กำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือ
สร้ำง
ควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน 

1 นิทรรศกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชำติ (ภำคใต้) ครั้งที่ 69 ปีกำรศึกษำ 2562 

158,000 1. ส.ต.ต. ยุทธนำ บุญยะ
ตุลำนนท์ 
2. น.ส.เพ็ญรัตน์ สุทธิรักษ์ 
3. นำงนัยนำ เกิดศรี 

2 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) โดยใช้กระบวนกำร
Coaching & Mentoring  

228,600 1.นำงอรุณศรี  จงจิตต์   
2.นำงสำวนลิน  เล็กมำก   

3 บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย  
ปีงบประมำณ 2563 

88,200 1.นำงอรุณศรี  จงจิตต์ 
2.กลุ่มนิเทศฯ 

  4 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ
และภำษำท่ี 3 เพื่อกำรส่ือสำร  
(Communicative Language Teaching 
: CLT) ตำมกรอบอ้ำงอิงควำมสำมำรถ
ทำงภำษำของสหภำพยุโรป ( CEFR ) 

88,370 1.นำงอรัญญำ  มูสีสุทธิ์ 
2.ศึกษำนิเทศก์ประจ ำ
เครือข่ำย 

  5 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้
ภำษำไทยให้นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ 
อ่ำนคล่องเขียนคล่อง และกำรใช้
ภำษำไทยในกำรส่ือสำรได้  

175,720 น.ส.นิภำพร  ทิพย์แก้ว   

222...   รายละเอียดโครงการายละเอียดโครงการายละเอียดโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษารพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษารพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา    



 

 

 333888   
 

นโยบาย สพฐ กลยุทธ์ 
สพป.สฎ.1 

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นโยบายที่ 2 
ด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือ
เพ่ิม
ควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน
ของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน
และส่งเสริม
กำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือ
สร้ำง
ควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน 

6 กำรพัฒนำห้องสมุดเครือข่ำยและ
ส่งเสริมกำรอ่ำนตำมรอยพระจริยวัตร 
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ  กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำช
กุมำรี  

10,575 น.ส.นิภำพร  ทิพย์แก้ว  

7 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจ ำปี
กำรศึกษำ  2563  ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ    

687,000 1.ส.ต.ต.ยุทธนำ  บุณยะ
ตุลำนนท์  
2.น.ส.เพ็ญรัตน์  สุทธิรักษ์  
3.นำงนัยนำ เกิดศรี  

  8 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียน
รวมอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน  

343,240 นำงณธำอร ทองปรีชำ 

  9 กำรแข่งขันทักษะภำษำไทย เนื่องใน
สัปดำห์วันภำษำไทยแห่งชำติ ประจ ำปี 
2563 

47,150 น.ส.นิภาพร  ทิพย์แก้ว   

  10 พัฒนำศักยภำพครูผู้สอนในกำรประเมิน
สมรรถนะผู้เรียนระดับกำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน 

    384,800  น.ส.ณฐกร รักษ์ธรรม 

  11 นิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำและ
ควำมก้ำวหน้ำของครูผู้สอนภำษำอังกฤษ
ท่ีผ่ำนกำรพัฒนำตำมโครงกำรพัฒนำครู
แกนน ำภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค
(Boot Camp)  

26,400 1.นำงอรัญญำ  มูสีสุทธิ์ 
2.ศึกษำนิเทศก์ประจ ำ
เครือข่ำย 

นโยบายที่ 3 
ด้ำนกำร
พัฒนำและ
เสริมสร้ำง
ศักยภำพ
ทรัพยำกร
มนุษย์ 

กลยุทธ์ที่ 3 
ส่งเสริม 
สนับสนุนให้
ครูและ
บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
ได้รับกำร
พัฒนำเพ่ือเป็น
บุคคลแห่งกำร
เรียนรู้ด้วย
รูปแบบที่
หลำกหลำยสู่
มืออำชีพ 

12 กำรประชุมสัมมนำเพื่อช้ีแจงหลักเกณฑ์
และวิธีกำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะและเล่ือนวิทย
ฐำนะ หลักเกณฑ์  ว 21 

137,100 1.น.ส.กรรณิกำ  
ประสงค์จินดำ 
2.นำยพิชัย ภัทธิยธนี 

13 กำรพัฒนำสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำกำรพัฒนำสมรรถนะกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

520,000 1.นำยพิชัย  ภัทธิยธนี 
2.นำยสมชำย  คชไพร 

14 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
บรรจุใหม่  (ครูผู้ช่วย) 
 

320,000 1.นำยพิชัย  ภัทธิยธนี 
2.นำยสมชำย  คชไพร 



 

 

 333999   
 

นโยบาย สพฐ กลยุทธ์ 
สพป.สฎ.1 

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นโยบายที่ 4 
ด้ำนกำรสร้ำง
โอกำสในกำร
เข้ำถึงบริกำร
กำรศึกษำที่มี
คุณภำพ มี
มำตรฐำนและ
ลดควำม
เหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ 4 
กำรสร้ำง
โอกำสในกำร
เข้ำถึงบริกำร
กำรศึกษำที่มี
คุณภำพ และ
ลดควำม
เหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ 

15 พัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู้
ด้วยส่ือเทคโนโลยี 

  211,930  1.น.ส.นลิน  เล็กมำก   
2.นำงอรุณศรี  จงจิตต์ 

นโยบายที่ 5 
ด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือ
พัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 5 
กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 

16 พัฒนำส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ น่ำ
อยู ่เป็นองค์กรปลอดภัยยั่งยืน 

47,950 นำงดวงมณี  ฉิมพลี 

นโยบายที่ 6 
ด้ำนกำรปรับ
สมดุลและ
พัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ 5 
กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 

17 กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ระยะ 
3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สพป.สฎ.1 

38,335 กลุ่มนโยบำยและแผน 

18 ประชุมสัมมนำเพ่ือพัฒนำศักยภำพและ
ประสิทธิภำพส ำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในสังกัด สพป.สฎ.1 

191,400 นำงดวงมณี ฉิมพลี 

  19 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 สพป.สฎ.1 และ
สถำนศึกษำในสังกัด (ใช้งบเหลือจ่ำยปี 2562) 

- กลุ่มนโยบำยและแผน 

  20 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 สพป.สฎ.1 

62,600 กลุ่มนโยบำยและแผน 

  21 พัฒนำประสิทธิภำพกำรประกนัคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำเพื่อพร้อมรับกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก 

     
139,700  

น.ส.ณฐกร รักษ์ธรรม 

  22 ประชุมสัมมนำเพื่อเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำน 

109,060 นำงสุมณฑำ วงศ์วิเชียร  
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นโยบาย สพฐ กลยุทธ์ 
สพป.สฎ.1 

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นโยบายที่ 6 
ด้ำนกำรปรับ
สมดุลและ
พัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ 5 
กำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 

23 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงกำรรับรู้
ระบบกำรควบคุมภำยใน 

161,220 น.ส.พิมพ์มำดำ เรืองนุ้ย 

24 โครงกำรนิติกรสัญจร  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 

50,000 นำยสิงหนำถ คงทรัพย์ 

   รวมเป็นเงิน 4,227,350  
 

**หมำยเหตุ ไม่มีโครงกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 ในกลยุทธ์ที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ส่วนที่ 4 
การบริหารแผนสู่การปฏบิัติ 

  

 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สู่กำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 6 
ยุทธศำสตร์ เพื่อเป็นเครื่องมือและกรอบทิศทำงส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 เพื่อส่งมอบผลผลิตกำรให้บริกำรกำรศึกษำท่ีเช่ือมโยง
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ.2560 - 2564) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560-2579 แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อกำรน ำนโยบำย 5 นโยบำย ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ไปสู่กำรปฏิบั ติอย่ำงเป็นรูปธรรมตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยอย่ำงแท้จริง เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1ได้ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สู่กำรปฏิบัติตำมนโยบำย 6 นโยบำยของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ดังต่อไปนี้  

 
 
 
 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ได้ด ำเนินกำรในภำพรวมท้ัง
กำรบริหำรจัดกำร และกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  

2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำต้องแต่งต้ังคณะกรรมกำรในกำรพิจำรณำและบูรณำกำรกำร
ด ำเนินงำนและกำรจัดสรรงบประมำณตำมนโยบำย 6 นโยบำย โดยให้ผลกำรด ำเนินงำนสอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำและควำมต้องกำรจ ำเป็นตำมบริบทของเขตพื้นท่ี
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด  

3. สร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญของกำรจัดสรรงบประมำณตำมกลยุทธ์ จุดเน้น 
และนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนปีงบประมำณ พ.ศ.2563  ให้บุคลำกรใน
หน่วยงำนปฏิบัติได้รับทรำบและมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนื้อหำอย่ำงถูกต้องชัดเจนเพื่อกำรมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. ด ำเนินกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น และนโยบำย 6  
นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนปีงบประมำณ พ.ศ.2566  ตำมบริบทของส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ โดยกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ และจัดล ำดับควำมส ำคัญตำมควำมจ ำเป็นของปัญหำท่ี
ต้องได้รับกำรแก้ไข  

แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  22556633  
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5. ก ำหนดตัวช้ีวัดของโครงกำร/กิจกรรม ท่ีสอดคล้องกับประเด็นกลยุทธ์ภำยใต้นโยบำย 6 
นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 เพื่อกำรขับเคล่ือนสู่กำร
ปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  

6. ด ำเนินกำรบูรณำกำรโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณและกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน กำรก ำหนด
กลุ่มเป้ำหมำยต้องมีควำมชัดเจน ไม่ซ้ ำซ้อน โดยค ำนึงถึงกำรบริหำรงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด  

7. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนเพื่อเป็นกลไกส ำคัญ ในกำรด ำเนินกำรแปลงนโยบำย 
ประเด็นกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยก ำหนดโครงกำร/
กิจกรรม/งบประมำณ ท่ีจะน ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้ำประสงค์ท่ีชัดเจน  

8. ผู้บริหำรหน่วยงำนต้องให้ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ จุดเน้น และนโยบำย 5 
นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นกรอบในกำร
บริหำรกำรด ำเนินงำนและกำรใช้งบประมำณของหน่วยงำน  

9. ก ำหนดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์จุดเน้น และนโยบำย 6 
นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
ในแต่ละยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ กำรประเมินผลส ำเร็จและ
ผลกระทบของกำรด ำเนินงำนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง  

10. ก ำหนดให้มีกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ รวมท้ัง
มีระบบกำรก ำกับดูแลให้โปร่งใส และเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีมีประสิทธิภำพเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ี
ก ำหนด  

 

 

1.  ผู้บริหำรหน่วยงำนต้องให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำร ก ำกับ ดูแล โดยมุ่งหวังผลส ำเร็จ
ของภำรกิจงำน และกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้มีกำรระดมควำมคิดและวิธีกำรปฏิบัติงำนหลำกหลำย
ท่ีเอื้อต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  

2. กำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ จุดเน้น และนโยบำย 6 นโยบำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ต้องยึดหลักธรรมำภิบำล ยึดถือกำรปฏิบัติงำน
ตำมปฏิทินปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัด กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งกำร
บริหำรงบประมำณต้องค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน มีระบบกำร
ตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภำพเพื่อให้กำรขับเคล่ือนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดย
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำเพื่อทรำบปัญหำอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นเพื่อน ำมำปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำต่อไป  

3. ด ำเนินกำรในรูปของคณะกรรมกำรโดยเปิดโอกำสให้สถำนศึกษำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรพิจำรณำจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น และ
นโยบำย 5 นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

เงื่อนไขความส าเร็จเงื่อนไขความส าเร็จเงื่อนไขความส าเร็จ   
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    ภาคผนวกภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

ล าดับ แนวปฏบิัต ิ ระยะเวลา หมายเหต ุ
1 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 แจ้งนโยบาย ทิศทางการ

ด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5 กุมภาพันธ์ 2563  

2 ส่งข้อเสนอโครงการ ภายในวันท่ี 17 
กุมภาพันธ์ 2563 

 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
   - จัดท ากรอบค าเสนองบประมาณโครงการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิเคราะห์ความสอดคล้อง
โครงการตามแผนแม่บทแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะ 3 
ปี/มาตรฐานส านักงานเขตฯ/มาตรฐาน KRS/นโยบายและ
จุดเน้น 
   - พิจารณาจัดเรียงล าดับความส าคัญโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

19-20 กุมภาพันธ์ 2563  

4 จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  27 กุมภาพันธ์ 2563  
9 เสนอร่างแผนต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธ์านี มีนาคม 2563  
10 ติดตาม และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณการด าเนิน

โครงการ รอบ 6 เดือน  
(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

เมษายน 2563   

11 ติดตาม และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณการด าเนิน
โครงการ รอบ 9 เดือน  
(ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2563) 

กรกฎาคม 2563   

12 พิจารณาและปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี ครั้งท่ี 1 กรกฎาคม 2563  
13 ติดตาม และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณการด าเนิน

โครงการ รอบ 12 เดือน  
(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2562) 

15 กันยายน 2563   

14 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1 ตุลาคม 2563  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

7. ปัญหา/อุปสรรค
 ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 

8. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางาน 
 ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
     ลงช่ือ...........................................ผู้รายงาน 
                 (                              )       
        วันท่ี ........./............./............. 
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