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บทท่ี 1 
บทน า 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ ได้น ำกรอบแนวคิดจำกยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 
– 2579) นโยบำยของรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 – 2564) มำตรฐำนกำรศึกษำชำติ มำตรฐำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัดยะลำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2565 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลำ ประจ ำปี ๒๕๖๑ และนโยบำยของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  
มำก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัดยะลำ โดยมุ่งเน้นจัดกำรศึกษำทั้งในระบบ 
นอกระบบ และตำมอัธยำศัยให้มีคุณภำพเพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในจังหวัดยะลำให้ดี
ยิ่งขึ้น มุ่งสร้ำงสังคมให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืนและส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัย
พร้อมทั้งสนับสนุนให้เด็กเยำวชนและประชำชนมีค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร ส่งเสริมกีฬำและพลำนำมัย 
ยึดมั่นในจำรีตประเพณี ศำสนำและวัฒนธรรมตำมอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเพ่ือก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๖๕ บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติ เป็นเป้ำหมำย

กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณำกำรกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว โดยยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 
2580) เป็นยุทธศำสตร์ชำติฉบับแรกของประเทศไทย ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ซึ่งจะต้องน ำไปสู่
กำรปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว 
ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ภำยในช่วงเวลำดังกล่ำว เพื่อควำมสุขของคนไทยทุกคน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือให้ประเทศไทยสำมำรถยกระดับกำรพัฒนำให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง 

มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” จึงจ ำเป็นต้องก ำหนด
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศระยะยำว ที่จะท ำให้ประเทศไทยมีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงจำกปัจจัย ภำยในและภำยนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภำคเกษตรกรรม 
ภำคอุตสำหกรรม และ ภำคบริกำรของประเทศได้รับกำรพัฒนำยกระดับไปลู่กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม และพัฒนำกลไกที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้ำงและเพ่ิมศักยภำพในกำร
แข่งขันของ ประเทศ เพ่ือยกระดับฐำนรำยได้ของประชำชนในภำพรวมและกระจำยผลประโยชน์ไปลู่ภำคส่วนต่ำง 
ๆ ได้ อย่ำงเหมำะสม คนไทยได้รับกำรพัฒนำให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย ค ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภำพ
ในกำรคิดวิเครำะห์ สำมำรถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถเข้ำถึง บริกำรพื้นฐำน ระบบ
สวัสดิกำร และกระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยไม,มีใครถูกทิ้ง ไว้ข้ำงหลัง 

กำรพัฒนำประเทศในช่วงระยะเวลำของยุทธศำสตร์ชำติ จะมุ่งเน้นกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำง กำร
พัฒนำควำมมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในรูปแบบ “ประชำรัฐ”
โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ ทรัพยำกรมนุษย์ ยุทธศำสตร์
ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุล และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยแต่
ละยุทธศำสตร์มีเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำ ดังนี้ 



1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญ คือ ประเทศชำติมั่นคง 
ประชำชนมีควำมสุข เน้นกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย เอกรำช 
อธิปไตย และมีควำมสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชำติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ 
และทุกระดับควำมรุนแรง ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ ด้ำนควำมมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอำจจะ
เกิดข้ึนในอนำคต ใช้กลไกกำรแก้ไขปัญหำแบบบูรณำกำร ทั้งกับส่วนรำชกำร ภำคเอกชน ประชำสังคม และองค์กร
ที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้ำน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐำนของหลักธรรมำภิบำล เพ่ือเอ้ืออ ำนวย
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกำร ของยุทธศำสตร์ชำติด้ำนอื่น ๆ ให้สำมำรถขับเคลื่อนไปได้ตำมทิศทำงและเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 

2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ ที่มุ่งเน้น
กำรยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ บนพื้นฐำนแนวคิด ๓ ประกำร ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดย
มองกลับไปที่รำกเหง้ำทำงเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทำงทรัพยำกรธรรมชำติที่
หลำกหลำย รวมทั้งควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในด้ำนอ่ืน ๆ น ำมำประยุกต์ผสมผสำนกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปู
ทำงสู่อนำคต ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำง พ้ืนฐำนของประเทศในมิติต่ำง ๆ ทั้งโครงข่ำยระบบคมนำคมและขนส่ง 
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และกำรปรับสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมและบริกำรอนำคต และ (๓) “สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต” ด้วยกำรเพ่ิมศักยภำพของผู้ประกอบกำร 
พัฒนำคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด ผสมผสำนกับยุทธศำสตร์ที่
รองรับ อนำคต บนพื้นฐำนของกำรต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกภำครัฐ ให้
ประเทศไทยสำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และกำรจ้ำงงำนใหม่ ขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุน ในเวทีโลก ควบคู่
ไปกับกำรยกระดับรำยได้และกำรกินดีอยู่ดี รวมถึงกำรเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลำง และลดควำมเหลื่อมล้ ำของคนใน
ประเทศได้ในครำวเดียวกัน 

3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้ำหมำยกำร
พัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยคนไทย มีควำมพร้อมทั้ง
กำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่
จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสำร ภำษำอังกฤษและภำษำที่สำม และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำร
เรียนรู้และกำรพัฒนำตนเอง อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง 

4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
ให้ควำมส ำคัญกับกำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำคเอกชน ประชำสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มำร่วมขับเคลื่อน 
โดยกำรสนับสนุนกำรรวมตัวของประชำชนในกำรร่วมคิดร่วมท ำ เพ่ือส่วนรวม กำรกระจำยอ ำนำจและควำม
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหำรรำชกำรแผ่นดินในระดับท้องถิ่น กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรจัดกำร
ตนเอง และกำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรไทย ทั้งในมิติสุขภำพ เศรษฐกิจ สังคม และสภำพแวดล้อมให้เป็น
ประชำกรที่มีคุณภำพ สำมำรถพ่ึงตนเอง และท ำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นำนที่สุด โดยรั ฐให้
หลักประกันกำรเข้ำถึงบริกำรและ สวัสดิกำรที่มีคุณภำพอย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง 

5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มี
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้ำนสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกัน ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศอย่ำง
บูรณำกำร ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในกำรก ำหนดกลยุทธ์และแผนงำน และกำรให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วม



ในแบบทำงตรงให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ โดยเป็น กำรด ำเนินกำรบนพ้ืนฐำนกำรเติบโตร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็น
ทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงสมดุลทั้ง ๓ ด้ำน อันจะน ำไปสู่ควำม
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง 

6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยืดหลัก “ภำครัฐของประชำชนเพ่ือประชำชน และประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ แยกแยะบทบำท หน่วยงำนของรัฐที่ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับ
หรือในกำรให้บริกำรในระบบเศรษฐกิจที่มีกำรแข่งข้น มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมำภิบำล ปรับวัฒนธรรมกำร
ท ำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีควำมทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ท้นต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรน่ำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ ระบบกำรท ำงำนที่เป็น
ดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ และปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้ำง เชื่อมโยง
ถึงกันและเปิดโอกำสให้ ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก 
รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภำคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกผิงค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมมัธยัสถ์ และ
สร้ำง จิตส ำนึกในกำรปฏิเสธไม่ยอมรับกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงสิ้นเชิง นอกจำกนั้น กฎหมำยต้องมีควำม 
ชัดเจน มีเพียงเท่ำที่จ ำเป็น มีควำมทันสมัย มีควำมเป็นสำกล มีประสิทธิภำพ และน ำไปสู่กำรลด ควำมเหลื่อมล้ ำ
และเอ้ือต่อกำรพัฒนำ โดยกระบวนกำรยุติธรรมมีกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และกำร
อ ำนวยควำมยุติธรรมตำมหลักนิติธรรม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรไทยที่จะเข้ำสู่สังคมสูงวัยอย่ำงสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนำ

ฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยที่สัดส่วนผู้สูงอำยุจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๑๙.๘ ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด ในขณะที่จ ำนวน 
ประชำกรวัยแรงงำนได้เริ่มลดลงมำตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมำ ส่งผลให้เกิดกำรขำดแคลนแรงงำนในภำวะ ที่ผลิต
ภำพแรงงำนไทยก็ยังต่ ำ เนื่องจำกปัญหำคุณภำพแรงงำน ควำมล่ำช้ำในกำรพัฒนำเทคโนโลยี และปัญหำ กำร
บริหำรจัดกำรจึงเป็นข้อจ ำกัดในกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและศักยภำพกำรเจริญเติบโตทำง 
เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งกำรสร้ำงรำยได้และกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนด้วย ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำ 
คุณภำพคนพบว่ำยังมีปัญหำในแต่ละช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่พัฒนำกำร ไม่
สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำของเด็กวัยเรียนค่อนข้ำงต่ ำ กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะของ แรงงำนไม่
ตรงกับตลำดงำน ขณะที่ผู้สูงอำยุมีปัญหำสุขภำพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น ครอบครัว มีรูปแบบที่
หลำกหลำยและเปรำะบำงสูงส่งผลต่อกำรบ่มเพำะให้เด็กเติบโตอย่ำงมีคุณภำพ ประกอบกับ กำรเลื่อนไหลของ
วัฒนธรรมต่ำงชำติที่เข้ำมำในประเทศไทยผ่ำนสังคมยุคดิจิทัล ในขณะที่คนไทยจ ำนวน ไม่น้อยยังไม่สำมำรถคัด
กรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่ำงเหมำะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่ำนิยม ทัศนคติ และ พฤติกรรมในกำรด ำเนินชีวิต 
กำรพัฒนำในระยะต่อไปจึงต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำคน ให้มีควำมสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่ม
เด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนำให้มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีทักษะทำงสมอง ทักษะ กำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้
เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ ควบคู่กับกำรพัฒนำคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภำวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัย มีจิตส ำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะควำมรู้ และ ควำมสำมำรถปรับตัวเท่ำทันกับกำร
เปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐำนของกำรมีสถำบันทำงสังคม ที่ เข้มแข็งทั้ งสถำบันครอบครัว 
สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สถำบันชุมชน และภำคเอกชนที่ร่วมกัน พัฒนำทุนมนุษย์ให้มีคุณภำพสูง อีกทั้ง
ยังเป็นทุนทำงสังคมส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ  



วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่ำนิยมตำมบรรทัดฐำนที่ดีทำงสังคม 
- เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในกำรด ำรงชีวิตส ำหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
- เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
- เพ่ือเสริมสร้ำงสถำบันทำงสังคมให้มีควำมเข้มแข็งเอ้ือต่อกำรพัฒนำคนและประเทศ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้ำหมำยที่ ๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม 

ตัวชี้วัด ๑.๑ ประชำกรอำยุ ๑๓ ปีขึ้นไปมีกิจกรรมกำรปฏิบัติตนที่สะท้อนกำรมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด ๑.๒ คดีอำญำมีสัดส่วนลดลง 

เป้ำหมำยที่ ๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพ่ิมข้ึน 
๒.๑ เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรเต็มตำมศักยภำพ 
ตัวชี้วัด ๑ เด็กมีพัฒนำกำรสมวัยไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๕ 
๒.๒ เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญำและควำมฉลำดทำงอำรมณ์เพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด ๒ คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต ่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน 
ตัวชี้วัด ๓ เด็กร้อยละ ๗๐ มีคะแนน EQ ไม่ต ่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน 
๒.๓ วัยแรงงำนมีควำมรู้และทักษะเป็นไปตำมควำมต้องกำรของตลำดงำนและมี

ทักษะทำงกำรเงินเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ 
ตัวชี้วัด ๔ ผู้เรียนในระบบทวิภำคีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๓๐ ต่อปี 
ตัวชี้วัด ๕ ผู้ที่ได้รับกำรรับรองคุณวุฒิวิชำชีพและผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือ

แรงงำนแห่งชำติเพิ่มข้ึน 
ตัวชี้วัด ๖ กำรออมส่วนบุคคลต่อรำยได้พึงจับจ่ำยใช้สอยเพิ่มขึ้น 
๒.๔ ผู้สูงอำยุวัยด้นมีงำนท ำและรำยได้ที่เหมำะสมกับศักยภำพของผู้สูงอำยุ 
ตัวชี้วัด ๗ กำรมีงำนท ำของผู้สูงอำยุ (อำยุ ๖๐ - ๖๙ ปี) เพิ่มขึ้น 

เป้ำหมำยที่ ๓ คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลและมีควำมสำมำรถ เรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัด ๓.๑ ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชำไม่ต ่ำกว่ำ ๕๐๐ 
ตัวชี้วัด ๓.๒ กำรใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อกำรอ่ำนหำควำมรู้เพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด ๓.๓ กำรอ่ำนของคนไทยเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๘๕ 
ตัวชี้วัด ๓.๔ แรงงำนที่ขอเทียบโอนประสบกำรณ์และควำมรู้เพ่ือขอรับวุฒิ ปวช. 
และ ปวส. เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๒๐ ต่อปี 

เป้ำหมำยที่ ๔ คนไทยมีสุขภำวะที่ดีข้ึน 
ตัวชี้วัด ๔.๑ ประชำกรอำยุ ๑๕ - ๗๙ ปีมีภำวะน้ ำหนักเกินลดลง 
ตัวชี้วัด ๔.๒ กำรตำยจำกอุบัติเหตุทำงถนนต่ ำกว่ำ ๑๘ คน ต่อประชำกรแสนคน 
ตัวชี้วัด ๔.๓ ประชำชนเล่นกีฬำและเข้ำร่วมกิจกรรมนันทนำกำรเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด ๔.๔ อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยส ำเร็จต่อประชำกรแสนคนลดลง 
ตัวชี้วัด ๔.๕ กำรคลอดในผู้หญิงกลุ่มอำยุ ๑๔- ๑๙ ปี ลดลง 
ตัวชี้วัด ๔.๖ รำยจ่ำยสุขภำพทั้งหมดไม่เกินร้อยละ ๔ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ 
ตัวชี้วัด ๔.๗ ผู้สูงอำยุที่อำศัยในบ้ำนที่มีสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมเป็นร้อยละ ๒๐ 



เป้ำหมำยที่ ๕ สถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศเพ่ิมขึ้น
โดยเฉพำะสถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันทำงศำสนำ ชุมชน สื่อมวลชน 
และ ภำคเอกชน 
ตัวชี้วัด ๔.๑ ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีข้ึน 
ตัวชี้วัด ๔.๒ ประชำกรอำยุ ๑๓ ปีขึ้นไปมีกำรปฏิบัติตำมหลักค ำสอนทำงศำสนำ
เพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด ๔.๓ ธุรกิจที่เป็นวิสำหกิจเพ่ือสังคมเพ่ิมข้ึน 

แนวทางการพัฒนา 
1) ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรมที่พึง

ประสงค ์
2) พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ 
๓) ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพและให้ทุกภำคส่วนค ำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภำพ 
๕) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพภำครัฐและปรับระบบกำรเงินกำรคลังด้ำน

สุขภำพ 
๖) พัฒนำระบบกำรดูแลและสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมกับสังคมสูงวัย 
๗) ผลักดันให้สถำบันทำงสังคมมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศอย่ำงเข้มแข็ง 
แผนงานโครงการส าคัญ 
1) แผนงำนกำรลงทุนพัฒนำเพิ่มศักยภำพเด็กปฐมวัย 
สำระส ำคัญ มุ่งเน้นกำรสร้ำงเด็กปฐมวัยให้เป็นพลเมืองรุ่นใหม่ที่มีพัฒนำกำรที่สมวัย ทั้งทักษะ

ทำงสมองและทักษะทำงสังคม โดยสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรในเรื่อง  
๑) ก ำหนดนโยบำย/มำตรกำรที่เอ้ือให้ครอบครัวสำมำรถดูแลเด็กได้อย่ำงเต็มศักยภำพ โดยมีมำตรกำรจูงใจที่เอ้ือ
ให้ภำครัฐและภำคเอกชนจัดรูปแบบกำรท ำงำนที่ยืดหยุ่นต่อกำรเลี้ยงดูบุตร มีกำร จัดมุมนมแม่และอุปกรณ์จัดเก็บ
ที่ถูกสุขลักษณะ ๒) ยกระดับคุณภำพบุคลำกรและสถำนพัฒนำเด็ก ปฐมวัย โดยก ำหนดให้มีบุคลำกรครูและพ่ีเลี้ยง
ที่ส ำเร็จกำรศึกษำสำขำด้ำนปฐมวัยหรือด้ำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ กำรพัฒนำกำรเด็กในทุกสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 
ก ำหนดหลักสูตรกำรดูแลเด็กปฐมวัยที่ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก เชื่อมโยงกับกำรปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม จัดท ำ
กลไกกำรประกันคุณภำพที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันของ ประเทศในกำรประเมินสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ๓) กำรจัด
สภำพแวดล้อมภำยในชุมชน โดยมีกำรก ำหนด พ้ืนที่กิจกรรมสร้ำงสรรค์ทั้งในด้ำนวิทยำศำสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม 
ดนตรี กีฬำ แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรม พ้ืนที่ถีเขียวหรือสนำมเด็กเล่นภำยในชุมชนที่ปลอดภัยและเอ้ือต่อกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ รวมถึง จัดระบบสำธำรณูปโภคในชุมชนที่จะอ ำนวยควำมสะดวกให้ครอบครัวและเด็ก
สำมำรถออกมำท ำกิจกรรม ร่วมกันกับชุมชน ๔) ออกกฎหมำยเกี่ยวกับกำรลงทุนพัฒนำเด็กปฐมวัย โดยศึกษำและ
ผลักดัน พระรำชบัญญัติที่รองรับกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 

2) แผนงำนกำรยกระดับศูนย์ฟิกอบรมแรงงำนเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สำระส ำคัญ ยกระดับศูนย์ฟิกอบรมเพ่ือสร้ำงสมรรถนะแรงงำนตำมระบบคุณวุฒิ วิชำชีพและ

มำตรฐำนฟิมือแรงงำนเพ่ือสร้ำงแหล่งพัฒนำแรงงำนให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนอำชีพและ มำตรฐำนฝีมือแรงงำน
ให้กับแรงงำนที่ไม่ผ่ำนกำรทดสอบให้มีแหล่งอบรมเพ่ิมเติม และแรงงำนที่ต้องกำรพัฒนำ ทักษะเพ่ิมเติม รวมถึง
แรงงำนที่ต้องกำรเปลี่ยนสำยอำชีพ ให้มีควำมรู้ ทักษะ และคุณลักษณะได้มำตรฐำน ตรงตำมควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนโดยบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน ศูนย์พัฒนำ
ฝีมือแรงงำน ศูนย์ทดสอบ สถำนศึกษำ และสถำบันฟิกอบรมทั้งในและ นอกสถำนประกอบกำรที่มีศักยภำพ 



เพ่ือให้แรงงำนมีโอกำสในกำรพัฒนำทักษะ ตำมศักยภำพและควำม ต้องกำรของตนในลักษณะกำรเก็บหน่วยกิต
กำรเรียนรู้เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำตนเองได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3) แผนงำนกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมให้เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สำระส ำคัญ มุ่งเน้นกำรพัฒนำพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้ให้มีชีวิต ทันสมัย มีคุณภำพและได้มำตรฐำน 

สำกลเพ่ือดึงดูดให้คนทุกช่วงวัยเกิดควำมสนใจเข้ำไปเรียนรู้และมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรม มีกำรศึกษำและ
พัฒนำแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ ที่จะช่วยเพ่ิมพูนศักยภำพคนไทยให้สำมำรถรองรับกำร เปลี่ยนแปลงในอนำคต 
เช่น ห้องสมุดเสมือน (Virtual Library) ศูนย์ศึกษำบันเทิง (Edutainment Center) เป็นต้น กำรส่งเสริมกำรอ่ำน
กำรเรียนรู้ผ่ำนบริกำรห้องสมุดในภูมิภำคท่ีทันสมัย สร้ำงโอกำสให้กลุ่มเด็กเยำวชน สำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้อย่ำงมี
คุณภำพ สะดวกและรวดเร็ว จัดให้มีเครือข่ำยอุทยำนกำรเรียนรู้ในระดับจังหวัด และภูมิภำค รวมทั้งประสำนควำม
ร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยในชุมชนเพ่ือพัฒนำพิพิธภัณฑ์ท้องลิ่นให้เป็นพื้นที่ กำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์วัฒนธรรมด้วย
รูปแบบที่ทันสมัย 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
แนวคิดการจัดการศึกษา 
แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำ (Conceptual Design) ตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ยึดหลัก ส ำคัญใน

กำรจัดกำรศึกษำ ประกอบด้วย หลักกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือ
ควำมเท่ำเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญำของ เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 
และหลักกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนของ สังคม (All for Education) อีกท้ังยึดตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภำยในประเทศ (Local Issues) อำทิ คุณภำพ 
ของคนทุกช่วงวัย กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรของประเทศ ควำมเหลื่อมล ้ำของ กำรกระจำยรำยได้ และ
วิกฤตด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยน ำยุทธศำสตร์ชำติ (National strategy) มำเป็นกรอบควำมคิดส ำคัญในกำรจัดท ำ
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 

วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
จำกแนวคิดกำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้น แผนกำรศึกษำแห่งชำติฉบับนี้ จึงได้ก ำหนด 

วิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้ 
“คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิต อย่ำงเป็นสุข 

สอดคล้องกันหลักปรัชญำชองเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงชอง โลกศตวรรษท่ี ๒๑” 
โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำ ๔ ประกำร คือ ๑) เพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำร จัด

กำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ ๒) เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและ
สมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
และยุทธศำสตร์ชำติ ๓) เพ่ือพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสำมัคคี 
และร่วมมือผนึกก ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศ อย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และ ๔) เพ่ือน ำ
ประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดัก ประเทศท่ีมีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ ำภำยในประเทศลดลง 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมำยในกำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้น แผนกำรศึกษำ 
แห่งชำติได้วำงเป้ำหมำยไว้ ๒ ด้ำน คือ 

เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มี คุณลักษณะและ
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้ 

3Rs ได้แก่ กำรอ่ำนออก (Reading) กำรเขียนได้ (Writing) และกำรคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
8Cs ได้แก่ ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และทักษะในกำรแก้ปัญหำ (Critical Thinking 

and Problem Solving) ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้ำน



ควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรม ต่ำงกระบวนทัศน์ (Cross - cultural Understanding) ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำร
ท ำงำนเป็นทีม และภำวะผู้น ำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร สำรสนเทศ 
และกำรรู้เท่ำทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ และ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอำชีพ และทักษะ กำรเรียนรู้ 
(Career and Learning Skills) และควำมมีเมตตำ กรุณำ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ (Aspirations) ๕ ประกำร ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำย 
๕๓ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้ำหมำยและตัวชี้วัดที่ส ำคัญ ดังนี้ 

๑) ประชำกรทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำนอย่ำงทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัดที่
ส ำคัญ เช่น ประชำกรกลุ่มอำยุ ๖ - ๑๔ ปีทุกคนได้เข้ำเรียนในระดับประถมศึกษำและ มัธยมศึกษำตอนต้นหรือ
เทียบเท่ำที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ผู้เรียนพิกำรได้รับ กำรพัฒนำสมรรถภำพหรือบริกำรทำงกำรศึกษำ
ที่เหมำะสมทุกคน และประชำกรวัยแรงงำน มีกำรศึกษำเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

๒) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน อย่ำงเท่ำ
เทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคนได้รับ กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรศึกษำ ๑๕ ปี เป็นต้น 

๓) ระบบกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุขีดควำมสำมำรถ เต็มตำมศักยภำพ 
(Quality) มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น และคะแนนเฉลี่ย ผลกำรทดสอบโครงกำรประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (Programme for International Student Assessment: PISA) ของนักเรียนอำยุ ๑๕ 
ปีสูงขึ้น เป็นต้น 

๔) ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือกำรลงทุนทำงกำรศึกษำที่ คุ้มค่ำและ
บรรลุเป้ำหมำย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น ร้อยละของสถำนศึกษำขนำดเล็ก ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกลดลง มีระบบกำรบริหำรงำนบุคคล ครู และบุคลำกร ทำงกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพและเป็นไป
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ ทุกภำคส่วนสนับสนุนทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ เป็นต้น 

๕) ระบบกำรศึกษำที่สนองตอบและก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ บริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่ส ำคัญ เช่น อันดับควำมสำมำรถในกำรแช่งขันของ ประเทศด้ำนกำรศึกษำดี
ขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอำชีวศึกษำสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสำมัญศึกษำ และ จ ำนวนสถำบันอุดมศึกษำที่ติดอันดับ 
๒๐๐ อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมำย และเป้ำหมำยดังกล่ำวข้ำงต้น แผนกำรศึกษำแห่งชำติ จึงได้
ก ำหนดช่วงเวลำในกำรด ำเนินกำรในแต่ละเป้ำหมำยและตัวชี้วัด เป็น ๕ ช่วง ดังนี้ ระยะ เร่งด่วน ระยะ ๕ ปีแรก
ของแผน ระยะ ๕ ปีที่สองของแผน ระยะ ๕ ปีที่สำมของแผน และระยะ ๕ ปีสุดท้ำยของแผน 

ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย และตัวชี้วัด แผนกำรศึกษำแห่งชำติได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ ในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำภำยใต้ ๖ ยุทธศำสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี เพ่ือให้ แผนกำรศึกษำแห่งชำติบรรลุ
เป้ำหมำยตำมจุดมุ่งหมำย วิสัยทัศน์ และแนวคิดกำรจัดกำรศึกษำ ดังกล่ำวข้ำงต้น ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ มีเป้ำหมำย ดังนี้ 
๒.๑ คนทุกช่วงวัยมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ 

ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒.๒ คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่ พิเศษได้รับ

กำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ  
๒.๓ คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำ กำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิต รูปแบบใหม่ 



โดยได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ ดือ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำง ควำมมั่นคงของ
สถำบันหลักของชำติ และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ยกระตับ
คุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษ เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่
พิเศษ ทั้งที่เป็นพ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตำมแนวตะเข็บชำยแดน และพ้ืนที่เกำะแก่ง ชำยส่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ 
ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่มชนชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรจัดระบบกำรดูแล
และป้องกันภัยคุกคำมใน รูปแบบใหม่ อำทิ อำชญำกรรมและควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำง ๆ ยำเสพติด ภัยพิบัติจำก
ธรรมชำติ ภัยจำกโรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร์ เป็นต้น และมีแผนงำนและโครงกำรส ำคัญ เช่น โครงกำร ยกระตับ
คุณภำพกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่พิเศษ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้ำง ขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ มีเป้ำหมำย ดังนี้ 

๒.๑ ก ำลังคนมีทักษะที่ส ำคัญจ ำเป็นและมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของ ตลำดงำนและ
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

๒.๒ สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำผลิตบัณฑิตที่มีควำม เชี่ยวชำญและเป็นเลิศ
เฉพำะด้ำน  

๒.๓ กำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและ มูลค่ำเพ่ิมทำง
เศรษฐกิจ  

โดยได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ คือ ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในสำขำ ที่ตรงตำม
ควำมต้องกำรของตลำดงำนและกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริม กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่
มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะด้ำน ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมที่สร้ำง
ผลผลิตและมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ และมีแผนงำนและ โครงกำรส ำคัญ เช่น โครงกำรจัดท ำแผนผลิตและพัฒนำ
ก ำลังคนให้ตรงกับควำมต้องกำรของ ตลำดงำนในกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีเป้ำหมำย 
ดังนี้ 

๓.๑ ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของพลเมืองไทย และทักษะและ คุณลักษณะที่จ ำเป็น
ในศตวรรษท่ี ๒๑  

๓.๒ คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และสมรรถนะตำมมำตรฐำน กำรศึกษำและ
มำตรฐำนวิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ  

๓.๓ สถำนศึกษำทุกระดับกำรศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้ตำม หลักสูตรอย่ำงมี
คุณภำพและมำตรฐำน  

๓.๔ แหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน นวัตกรรม และสื่อกำรเรียนรู้มีคุณภำพและ มำตรฐำน และ
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่  

๓.๕ ระบบและกลไกกำรวัด กำรติดตำม และประเมินผลมีประสิทธิภำพ  
๓.๖ ระบบกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้มำตรฐำนระดับ สำกล  
๓.๗ ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำม มำตรฐำน  
โดยได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ คือ ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน และสื่ อกำร

เรียนรู้ต่ำง ๆ ให้มีคุณภำพ มำตรฐำน และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้1ด้ โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 
สร้ำงเสริมและปรับเปลี่ยนค่ำนิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และพัฒนำระบบ
และกลไกกำรติดตำม กำรวัด และประเมินผลผู้เรียน ให้มีประสิทธิภำพ และมีแผนงำนและโครงกำรที่ส ำคัญ เช่น 
โครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำ ท้องถิ่น เป็นต้น 



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ มีเป้ำหมำย 
ดังนี้ 

๔.๑ ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มี คุณภำพ  
๔.๒ กำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำส ำหรับ คนทุกช่วงวัย  
๔.๓ ระบบข้อมูลรำยบุคคลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือ

กำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำมประเมิน และรำยงำนผล 
โดยได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ คือ เพ่ิมโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึง กำรศึกษำที่มี

คุณภำพ พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย พัฒนำ ฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำที่มี
มำตรฐำน เชื่อมโยงและเข้ำถึงได้ และมีแผนงำนและโครงกำรส ำคัญ เช่น โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลรำยบุคคลทุก
ช่วงวัย ทั้งด้ำนสำธำรณสุข สังคม ภูมิสำรสนเทศ แรงงำน และกำรศึกษำ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มีเป้ำหมำย ดังนี้ 

๕.๑ คนทุกช่วงวัย มีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ น ำแนวคิดตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ  

๕.๒ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และกำรน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ กำรปฏิบัติ  

๕.๓ กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

โดยได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ คือ ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม  
มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง สู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 
ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ และพัฒนำองค์ควำมรู้ 
งำนวิจัย และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีแผนงำนและโครงกำร
ส ำคัญ เช่น โครงกำรน้อมน ำศำสตร์พระรำชำ สู่กำรพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพคนทุกช่วงวัย โครงกำรโรงเรียน
คุณธรรม โครงกำรโรงเรียนสีเขียว เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ มีเป้ำหมำย ดังนี้ 
๖.๑ โครงสร้ำง บทบำท และระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีควำมคล่องตัว ชัดเจน และ

สำมำรถตรวจสอบได้  
๖.๒ ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลส่งผลต่อ คุณภำพและ

มำตรฐำนกำรศึกษำ  
๖.๓ ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำร ของ

ประชำชนและพ้ืนที่  
๖.๔ กฎหมำยและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำรองรับ ลักษณะที่แตกต่ำ ง

กันของผู้เรียน สถำนศึกษำ และควำมต้องกำรก ำลังแรงงำนของประเทศ  
๖.๕ ระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำม เป็นธรรม สร้ำง

ขวัญก ำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ  
โดยก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ คือ ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจั ดกำรศึกษำ เ พ่ิม 

ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัด กำรศึกษำ ปรับปรุง
กฎหมำยเกี่ยวกับระบบกำรเงินเพ่ือกำรศึกษำ พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคล ของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ และมีแผนงำนและโครงกำรส ำคัญ เช่น โครงกำรเพ่ิม ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 



โครงกำรพัฒนำระบบจัดสรรงบประมำณเพ่ือ กำรศึกษำ และโครงกำรทดลองน ำร่องระบบกำรจัดสรรเงินผ่ำนด้ำน
อุปสงค์และอุปทำน เป็นต้น 

นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 
จำกค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี ที่จะแถลงต่อรัฐสภำ โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 

นำยกรัฐมนตรี ตำมมำตรำ 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ในวันที่ 25 กรกฎำคม 2562 ปรำกฏ
นโยบำยที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ ดังนี้ 

นโยบายหลัก 
ข้อ 2 กำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประเทศ และควำมสงบสุขของประเทศ 
2.2) ปลูกจิตส ำนึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีควำมเป็นชำติไทย กำรมี จิตสำธำรณะและกำรมีส่วน

ร่วมท ำประโยชน์ให้ประเทศ รักษำผลประโยชน์ของชำติ ควำมสำมัคคีปรองดองและควำมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ระหว่ำง
กันของประชำชน โดยสถำบันกำรศึกษำสอดแทรกกำรปลูกฝังวินัยของคนในชำติ หลักคิดที่ถูกต้อง สร้ำงค่ำ นิยม 
“ประเทศไทยส ำคัญที่สุด” กำรเคำรพกฎหมำยและกติกำของสังคม ปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยใน และภำยนอก
สถำนศึกษำให้เอื้อต่อกำรมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ 

2.5) แก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงจริงจังทั้งระบบ ด้วยกำรบังคับใช้ กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 
ปรำบปรำมแหล่งผลิตและเครือข่ำยผู้ค้ำยำเสพติด โดยเฉพำะผู้มีอิทธิพล และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่ำง
เด็ดขำด ป้องกันเส้นทำงกำรน ำเข้ำส่งออกโดยร่วมมือกับ ประเทศเพ่ือนบ้ำน กำรลดจ ำนวนผู้ค้ำและผู้เสพรำยใหม่ 
และให้ควำมรู้เยำวชนถึงภัยยำเสพติดอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งฟ้ืนฟู ดูแล รักษำผู้เสพผ่ำนกระบวนกำรทำงสำธำรณสุข 

ข้อ ๓ กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
3.2) ปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ควำมซื่อสัตย์ กำรมี

วินัย เคำรพกฎหมำย มีจิตสำธำรณะและกำรมีส่วนร่วม ท ำประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดี โดยส่งเสริม
ให้สถำบันกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม และชุมชนเป็นฐำนในกำรบ่มเพำะ ส่งเสริมให้ภำคเอกชนด ำเนินธุรกิจอย่ำง
มีธรรมำภิบำล ให้สื่อ มีบทบำทกระตุ้นและสร้ำงควำมตระหนักในค่ำนิยมที่ดี รวมถึงผลิตสื่อที่มีคุณภำพและมีควำม
รับผิดชอบ และเปิดพื้นท่ีสำธำรณะให้ประชำชนได้แสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

ข้อ 5 กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย 
5.2.3) สร้ำงกลไกสนับสนุนกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของ ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ โดยกำร

สร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเข้ำถึงเทคโนโลยี กำรวิจัย และนวัตกรรม กำรปรับปรุงกฎระเบียบให้เอ้ือต่อกำร
พัฒนำผู้ประกอบกำร กำรเข้ำถึงแหล่งเงิน กำรพัฒนำศูนย์ทดสอบหรือวิจัยและออกแบบที่ได้มำตรฐำนสำกล และ
กำรใช้สถำบันกำรศึกษำท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี มำสนับสนุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อเพ่ิมคุณค่ำให้กับสินค้ำและบริกำร 

5.2.4) พัฒนำระบบและกลไกภำครัฐและสภำพแวดล้อมให้มี ประสิทธิภำพในกำรสนับสนุน
ผู้ประกอบกำร โดยกำรจัดท ำแพลตฟอร์มที่เหมำะสมส ำหรับ กลุ่มผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม และ
กลุ่มวิสำหกิจเริ่มต้นในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม ของผลิตภัณฑ์ด้วยกำรใช้นวัตกรรม กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำน 
กำรตลำด และกำรบัญชี เพ่ิมประสิทธิภำพของระบบบ่มเพำะผู้ประกอบกำรและสถำบันเฉพำะทำงต่ำง ๆ ให้
สำมำรถ เป็นกลไกหลักที่ เข้มแข็งในกำรร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำและบ่มเพำะศักยภำพ 
ผู้ประกอบกำรในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ 

5.3.3) พัฒนำองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยเพิ่ม ทักษะกำรประกอบกำรและพัฒนำ
ควำมเชื่อมโยงของกลุ่มเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน และสหกรณ์ในทุกระดับ โดยเฉพำะด้ำนกำรตลำด กำรค้ำ
ออนไลน์ ระบบบัญชี เพ่ือขยำยฐำนกำรผลิตและ ฐำนกำรตลำดของสถำบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง มีควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน รวมทั้งกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรอัจฉริยะ เพ่ือกำรพัฒนำภำคเกษตรได้อย่ำงมั่นคง
ต่อไปในอนำคต 



5.4.5) ส่งเสริมให้เกิดกำรกระจำยรำยได้จำกธุรกิจท่องเที่ยว สู่ชุมชน โดยพัฒนำเครือข่ำย
วิสำหกิจให้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำควำมเชื่อมโยงระหว่ำงธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน และกำรพัฒนำ
เชื่อมโยงในเชิงกลุ่มพ้ืนที่ที่มีศักยภำพ รวมทั้งพัฒนำทักษะและองค์ควำมรู้ของท้องถิ่น ชุมชน และสถำบันกำรศึกษำ 
เพ่ือสนับสนุนให้มีส่วนร่วม ในกำรพัฒนำและท ำธุรกิจกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มำกขึ้น อำทิ กำรพัฒนำยุวมัคคุเทศก์ 

5.7.1) รักษำคลื่นควำมถี่และสิทธิในกำรเข้ำใช้วงโคจรดำวเทียม อันเป็นสมบัติของชำติให้เกิด
ประโยชน์แก่ประเทศชำติและประชำชน และลงทุนในอินเทอร์เน็ต เกตเวย์ และเทคโนโลยีสื่อสำรไร้สำยในระบบ 
5G เพ่ือให้กำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง รองรับกำรเชื่อมต่อจ ำนวนมำกและแอปพลิเคชัน
ต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีเสถียรภำพ เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ และสนับสนุนกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันทำงเศรษฐกิจ สนับสนุนนโยบำยด้ำนสังคม อำทิ กำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำ และกำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุข 
ตลอดจนสร้ำงโอกำสกำรพัฒนำอำชีพของประชำชน 

5.9.3) ส่งเสริมเยำวชนและบทบำทสตรีในกำรเป็น ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมยุค
ใหม่ โดยกำรสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรมผ่ำนกำรศึกษำ และกำรเพ่ิมช่องทำงในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยี แหล่งเงิน
และกำรระดมทุน เพ่ือกระตุ้นและเปิดโอกำสให้เยำวชนสำมำรถน ำเสนอแนวคิด พัฒนำแอปพลิเคชัน นวัตกรรม 
และด ำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง 

ข้อ 6 กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจและกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค 
6.1.1) พัฒนำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกอย่ำงต่อเนื่อง โดยพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่

ทันสมัยให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย พัฒนำพ้ืนที่โดยรอบให้เป็น เมืองมหำนครกำรบิน ศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์ของ
เอเชีย และเมืองอัจฉริยะที่มีควำมน่ำอยู่ และทันสมัยระดับนำนำชำติ ยกระดับภำคกำรเกษตรให้เชื่อมโยงกับ
อุตสำหกรรม พำณิชยกรรม คมนำคม ดิจิทัล วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และเร่งพัฒนำบุคลำกร รวมทั้งทบทวน
กฎระเบียบ เพ่ือรองรับและส่งเสริมอุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรม 

ข้อ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 
8.1) ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
8.1.1) จัดให้มีระบบพัฒนำเด็กแรกเกิดอย่ำงต่อเนื่อง จนถึงเด็กวัยเรียน ให้มีโอกำสพัฒนำตำม

ศักยภำพ เพ่ือสร้ำงคนไทยที่มีพัฒนำกำรเต็ม ตำมศักยภำพผ่ำนครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว เพ่ือส่ ง
ต่อกำรพัฒนำเด็กไทยให้มีคุณภำพสู่กำรพัฒนำในระยะถัดไปบนฐำนกำรให้ควำมช่วยเหลือที่ค ำนึงถึงศักยภำพ ของ
ครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมควำมพร้อมกำรเป็นพ่อแม่ ควำมรู้เรื่องโภชนำกำรและสุขภำพ กำรอบรมเลี้ยงดู กำร
ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยผ่ำนกำรให้บริกำรสำธำรณะที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะกำรยกระดับคุณภำพสถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มำตรฐำน และพัฒนำ ศักยภำพของบุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้
สำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ 

8.1.2) ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย โดยค ำนึงถึงพหุปัญญำที่หลำกหลำยของเด็กแต่ละคนให้
ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ ผ่ำนกำรออกแบบ กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทำงท่ีชัดเจน 

8.2) พัฒนำบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
8.2.1) ปรับรูปแบบกำรเรียนรู้และกำรสอนเพ่ือพัฒนำทักษะและอำชีพของคนทุกช่วงวัยส ำหรับ

ศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้ำงหลักสูตรกำรศึกษำ ให้ทันสมัย มีกำรน ำเทคโนโลยีและกำรเรียนรู้ผ่ำน
ประสบกำรณ์จริงเข้ำมำมีส่วนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และปรับระบบดึงดูด กำรคัดเลือก กำรผลิตและพัฒนำ
ครู ที่น ำไปสู่กำรมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สำมำรถออกแบบและจัดระบบกำรสร้ำงควำมรู้ สร้ ำงวินัย 
กระตุ้น และสร้ำง แรงบันดำลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็นให้มำก
ขึ้น ควบคู่กับหลักกำรทำงวิชำกำร 



8.2.2) จัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรท ำงำน เพ่ือพัฒนำสมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วน
ฐำนควำมรู้และระบบควำมคิดในลักษณะสหวิทยำกำร และตรงกับ ควำมต้องกำรของประเทศในอนำคต และเป็น
ผู้เรียนที่สำมำรถปฏิบัติได้จริงและสำมำรถก ำกับ กำรเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้ำนภำษำอังกฤษและ
ภำษำที่สำมที่สำมำรถสื่อสำร และแสวงหำควำมรู้ได้ มีควำมพร้อมทั้งทักษะควำมรู้ ทักษะอำชีพ และทักษะชีวิต
ก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 

8.3) พัฒนำอำชีวะ พัฒนำคุณภำพวิชำชีพ และพัฒนำแรงงำนรองรับอุตสำหกรรม 4.0 โดยกำร
จัดระบบและกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนเป็นระบบในกำรพัฒนำก ำลังคนที่มี
ทักษะขั้นสูงให้สำมำรถน ำควำมรู้และทักษะมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ รวมถึงกำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรม ซึ่งต้อง
ครอบคลุมกำรพัฒนำก ำลังคน ที่อยู่ในอุตสำหกรรมแล้ว ก ำลังคนที่ก ำลังจะเข้ำสู่อุตสำหกรรม และเตรียมกำร
ส ำหรับผลิตก ำลังคนในสำขำที่ขำดแคลน เพ่ือรองรับอุตสำหกรรมและเทคโนโลยีในอนำคต รวมทั้งเร่งรัด และ
ขยำยผลระบบคุณวุฒิวิชำชีพ กำรยกระดับฝีมือแรงงำนในกลุ่มอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพ และอุตสำหกรรมที่ใช้
แรงงำนเข้มข้น 

8.4) ดึงดูดคนเก่งจำกทั่วโลกเข้ำมำร่วมท ำงำนกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถสูง 
สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นน ำในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีควำมสำมำรถระดับสูง จำกทั่วโลกโดยเฉพำะคนไทย เพ่ือ
กลับมำเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงและถ่ำยทอดประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญให้แก่บุคลำกรในองค์กร ซึ่งจะ
ช่วยกระตุ้นให้เกิดกำรสร้ำงธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ โดยในระยะแรกให้ควำมส ำคัญ
กับกำรดึงดูดนักวิจัย ผู้ เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศมำร่วมวิจัยและพัฒนำเทคโนโล ยีชั้นแนวหน้ำในสำขำ
อุตสำหกรรมเป้ำหมำย รวมทั้งมีพ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีควำมสำมำรถพิเศษที่มีศักยภำพสูงได้ท ำงำนร่วมกัน หรือร่วมกับ
เครือข่ำยอ่ืน ๆ เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ 

8.5) วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ 
8.5.1) ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม เพ่ือขจัดควำมเหลื่อมล้ ำและควำมยำกจน ยกระดับ

คุณภำพชีวิตของประชำชน โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำ นวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่สำมำรถช่วย
แก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงโอกำส ส ำหรับผู้ด้อยโอกำส และยกระดับคุณภำพชีวิตผู้สูงวัย ควบคู่ไปกับกำร
พัฒนำทุนมนุษย์ให้พร้อม ส ำหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสำหกรรม 4.0 ตำมควำมเหมำะสมได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดย
ระยะแรกจะให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนสุขภำพของประชำชน อย่ำงครบวงจร ทั้งระบบ
ยำ วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

8.5.2) ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือ
สร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน สำมำรถตอบสนองต่อ ควำมเปลี่ยนแปลง และสร้ำงควำมเป็นเลิศของประเทศ
ในอนำคต โดยมุ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำ นวัตกรรมเพ่ือน ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ก ำหนดวำระกำรวิจัย
แห่งชำติ ส่งเสริมควำมร่วมมือและกำรเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ำยทั้งภำครัฐ ภำคกำรศึกษำ ชุมชน และภำคเอกชน ใน
ทุกสำขำกำรผลิตและบริกำร สร้ำงสภำพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและ กำรพัฒนำนวัตกรรมให้
เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณำกำรกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกับกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ 

8.5.3) สร้ำงเครือข่ำยกำรท ำวิจัยระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ ปฏิรูป และบูรณำกำรระบบกำรเรียน
กำรสอนกับระบบงำนวิจัยและพัฒนำ ให้เอ้ือต่อกำรเพ่ิมศักยภำพ ด้ำนนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือสนับสนุนกำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวที กำรค้ำโลก ส่งเสริมกระบวนกำรกำรท ำงำนของภำครัฐและ
ภำคเอกชนในกำรวิจัยและพัฒนำ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีกำรบูรณำกำรกำร
ท ำงำนกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบกำรศึกษำกับภำคปฏิบัติจริงในภำคธุรกิจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
กำรสร้ำงนักวิจัยมืออำชีพและนวัตกรที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและยกระดับงำนวิจัย สู่กำรเพ่ิม ศักยภำพด้ำน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 



8.6) ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะทุกช่วงวัย 
8.6.1) มุ่งเน้นกำรพัฒนำโรงเรียนควบคู่กับกำรพัฒนำครู เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัด

กำรศึกษำในทุกระดับบนพ้ืนฐำนกำรสนับสนุนที่ค ำนึงถึง ควำมจ ำเป็นและศักยภำพของสถำบันกำรศึกษำแต่ละ
แห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมำตรฐำนขั้นต่ ำของ โรงเรียนในทุกระดับ และสร้ำงระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อน
ควำมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภำระงำนที่ไม่จ ำเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบ
ฐำนข้อมูล เพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ โดยกำรเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่ำง 
หน่วยงำนต่ำง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงกำรพัฒนำตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนำช่องทำงให้ภำคเอกชนมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

8.6.2) พัฒนำแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกำรน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสร้ำงสรรค์ที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน ออนไลน์แบบเปิดที่หลำกหลำย เพ่ือส่งเสริม
กำรเรียนรู้ด้วยตนเองตำมควำมสนใจและเหมำะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนำแหล่งเรียนรู้และอุทยำนกำรเรียนรู้
ส ำหรับเยำวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย 

8.6.3) ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ โดยบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยจัด
กำรศึกษำกับกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกำสและกลุ่มเด็กนอกระบบ
กำรศึกษำ ปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของ
สถำนศึกษำ จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยง จับคู่ระหว่ำงโรงเรียนขนำดใหญ่ที่มีคุณภำพกำรศึกษำดีกับโรงเรียนขนำดเล็ก
เพ่ือยกระดับคุณภำพ กำรศึกษำ และกำรส่งเสริมให้ภำคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรออกแบบ
กำรศึกษำในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีควำมสำมำรถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหำหนี้สินทำง
กำรศึกษำ โดยกำรปรับโครงสร้ำงหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ และทบทวนรูปแบบกำรให้กู้ยืมเพ่ือ
กำรศึกษำที่เหมำะสม 

8.6.4) พัฒนำทักษะอำชีพทุกช่วงวัย โดยก ำหนดระบบที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำทักษะและเพ่ิม
ประสิทธิภำพของทุกช่วงวัย อำทิ กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ ให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพ โดย
มีกลไกกำรวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนควำมรู้และ ประสบกำรณ์หน่วยกำรเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมเยำวชนที่มี
ศักยภำพด้ำนกีฬำให้สำมำรถพัฒนำไปสู่นักกีฬำอำชีพ กำรก ำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรจัดให้มีร ะบบที่
สำมำรถรองรับ ควำมต้องกำรพัฒนำปรับปรุงทักษะอำชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนสำยอำชีพ ให้ตรง
กับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนที่อำจจะเปลี่ยนไปตำมแนวโน้มควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีในอนำคต 

8.6.5) ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกกำรปลูกฝังวินัย และอุดมกำรณ์ที่ถูกต้องของคน
ในชำติ หลักคิดที่ถูกต้องด้ำนคุณธรรม จริยธรรม กำรมีจิตสำธำรณะ กำรเคำรพกฎหมำย และกติกำของสังคมเข้ำ
ไปในทุกสำระวิชำและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมกลไกสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันครอบครัวในทุก
มิติอย่ำงเป็นระบบและ มีประสิทธิภำพ ปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำให้เอ้ือต่อกำรมี
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐำนที่ดีทำงสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดกำร
มีส่วนร่วมของประชำชนในกำรขับเคลื่อนประเทศ 

8.7) จัดท ำระบบปริญญำชุมชนและกำรจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบหลักสูตรระยะ
สั้นตำมควำมสนใจ พัฒนำทักษะต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน และทักษะอำชีพของคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่
และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำ เป็นรูปแบบธนำคำรหน่วยกิต ซึ่งเป็นกำรเรียนเก็บหน่วยกิตของ
วิชำเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถ เรียนข้ำมสำขำวิชำและข้ำมสถำบันกำรศึกษำ หรือท ำงำนไปพร้อมกัน หรือเลือก
เรียนเฉพำะหลักสูตรที่สนใจ เพ่ือสร้ำงโอกำสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสำมำรถพัฒนำตนเองทั้งในด้ำน
กำรศึกษำและกำรด ำรงชีวิต 



ข้อ 9 กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคม 
9.4) สร้ำงหลักประกันทำงสังคมที่ครอบคลุมด้ำนกำรศึกษำ สุขภำพ กำรมีงำนท ำที่เหมำะสมกับ

ประชำกรทุกกลุ่ม มีกำรลงทุนทำงสังคมแบบมุ่งเป้ำหมำย เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยำกจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกำส
โดยตรง จัดให้มีระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ หลังพ้นวัยท ำงำน ปฏิรูประบบภำษีให้ส่งเสริมควำมเสมอภำคทำงสังคม 
สร้ำงควำมเสมอภำค ทำงกำรศึกษำผ่ำนกลไกกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ และยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ ผ่ำนกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุ้มครองแรงงำนทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับ ควำม
ปลอดภัยและมีสุขอนำมัยที่ดีในกำรท ำงำน ได้รับรำยได้ สวัสดิกำร และสิทธิประโยชน์ ที่เหมำะสมแก่กำรด ำรงชีพ 

นโยบายเร่งด่วน 
ข้อ 2 กำรปรับปรุงระบบสวัสดิกำรและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
โดยปรับปรุงระบบบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพของประชำชน อำทิ ผู้สูงอำยุและคนพิกำร 

ที่มีรำยได้น้อย ผู้ยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำส และพิจำรณำขยำยควำมครอบคลุมไปยังกลุ่มมำรดำตั้งครรภ์  เด็กแรกเกิด 
และเด็กวัยเรียนที่ครอบครัวมีปัญหำทำงเศรษฐกิจ และเร่งรัดกำรพัฒนำระบบบริกำร สุขภำพ เพ่ือลดควำมเหลื่อม
ล้ ำของคุณภำพกำรบริกำรในแต่ละระบบ ลดภำระกำรเดินทำง ไปสถำนพยำบำลของประชำชน และลดควำม
แออัดในโรงพยำบำลขนำดใหญ่ พัฒนำโรงพยำบำล ส่งเสริมสุขภำพต ำบล อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
(อสม.) ระบบกำรแพทย์ทำงไกล และภูมิปัญญำแพทย์แผนไทย เพ่ือให้ประชำชนที่อยู่ในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงหน่วย
บริกำรสำธำรณสุขได้อย่ำงทั่วถึง รวดเร็ว และได้รับกำรบริกำรอย่ำงมีคุณภำพ 

ข้อ 6 กำรวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนำคต 
โดยต่อยอด อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและวำงรำกฐำนกำรพัฒนำภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภำพ 

เศรษฐกิจ หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดกำรลงทุนของภำคเอกชนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก เขต
เศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และกำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ทันสมัย รวมทั้งวำงรำกฐำนกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีสื่อสำรไร้สำยในระบบ 5G ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำทักษะของ ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม 
และชุมชน ในกำรเข้ำถึงตลำดในประเทศและตลำดโลก ผ่ำนแพลตฟอร์มพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกำรใช้
ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสำรสมัยใหม่ ในกำรให้บริกำรสำธำรณสุขและกำรศึกษำทำงไกล กำรสร้ ำง
ผู้ประกอบกำรอัจฉริยะทั้งในส่วนผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 
พร้อมทั้งส่งเสริมกำรใช้ปัญญำประดิษฐ์ เพ่ือเป็นฐำนในกำรขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญำประดิษฐ์ในอนำคต 

ข้อ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
โดยสร้ำงแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบกำรเรียนรู้มุ่งสู่ระบบกำร

เรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี ด้ำนวิศวกรรม คณิตศำสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภำษำต่ำงประเทศ ส่งเสริม
กำรเรียน ภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษำ กำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพในทุกต ำบล ส่งเสริม
กำรพัฒนำหลักสูตรออนไลน์ของสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ เพ่ือแบ่งปันองค์ควำมรู้ของสถำบันกำรศึกษำสู่สำธำรณะ 
เชื่อมโยงระบบกำรศึกษำกับภำคปฏิบัติจริงในภำคธุรกิจ สร้ำงนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภำพด้ำน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ำย
สังคมออนไลน์ของคนไทย เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ควำมปลอดภัย อำชญำกรรมทำงไซเบอร์ 
และสำมำรถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในกำรกระจำยข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง กำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์ และควำม
สำมัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินชีวิต 



แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๔๖๔)  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น สำมำรถท่องจ ำและน ำสิ่งที่จ ำไป 'ฟิกคิดวิเครำะห์ คิด

สังเครำะห์ คิดในเชิงสร้ำงสรรค์ และแก่ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้อง กับทักษะที่
จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภท ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
มำตรฐำน มีจิตส ำนึกประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้ง สำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสำมัคคีปรองดอง 

กลยุทธ์ 
๑.๑) พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนำผู้เรียน ใน

รูปแบบที่หลำกหลำย สอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
๑.๒) พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ 

ให้ทันสมัย สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรและกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
๑.๓) ส่งเสริมกำรพัฒนำเนื้อหำสำระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ เพ่ือกำรผลิต สื่อ

กำรเรียนกำรสอน ต ำรำเรียนที่มีคุณภำพ รวมทั้งต ำรำเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๔) ปรับปรุงระบบทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนกำร 

จัดกำรเรียนกำรสอน 
๑.๕) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นพลเมืองและพลโลก ตำมหลักปรัชญำของ 

เศรษฐกิจ พอเพียงในระบบกำรศึกษำอย่ำงเข้มข้น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
มีกำรผลิตครูได้สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภท มีครูครบตำม

เกณฑ์ มีครูประจ ำชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตำมสำขำวิชำที่สอน ผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู มี
จรรยำบรรณของวิชำชีพ รวมทั้งมีคณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีสมรรถนะตำมมำตรฐำน วิชำชีพ 
สำมำรถใช้ศักยภำพในกำรสอนได้อย่ำงเต็มที่และขวัญก ำลังใจที่ดีในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

กลยุทธ์ 
๒.๑) วำงแผนกำรผลิต และพัฒนำครู คณำจำรย์ อย่ำงเป็นระบบให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร 

ในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ / ประเภทกำรศึกษำ 
๒.๒) ปรับระบบกำรผลิตครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
๒.๓) เร่งรัดพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ รวมทั้งครูประจ ำกำรที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น 

และครูในสำขำวิชำที่ขำดแคลน 
๒.๔) สร้ำงขวัญก ำลังใจ สร้ำงแรงจูงใจให้กับครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๒.๕) พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มี

ประสิทธิภำพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของการพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
มีกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำ และด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภำพ เพ่ิม

จ ำนวนบัณฑิตในสำขำวิชำชีพที่ขำดแคลน มีสมรรถนะ มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน ตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ และสำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกล ประชำชนได้รับกำร'ฟิกอำชีพตำมควำมถนัด และควำมสนใจ รวมทั้ง



มีผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพำณิชย์ กำรให้กำรรักษำพยำบำล และกำร
พัฒนำควำมเป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรศึกษำของภูมิภำค 

กลยุทธ์ 
๓.๑) เร่งผลิตและพัฒนำก ำลังคนสำขำที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ อำทิ ด้ำนวิทยำศำสตร์ 

เทคโนโลยี แพทย์ และพยำบำล 
๓.๒) เร่งผลิตและพัฒนำสมรรถนะก ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำให้ทันกับควำมเปลี่ยนแปลงของ 

เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
๓.๓) ส่งเสริมภำพลักษณ์กำรอำชีวศึกษำ เร่งปรับค่ำนิยม และวำงรำกฐำนทักษะอำชีพให้แก่

ผู้เรียน ตั้งแต่วัยกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
๓.๔) ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษอย่ำงต่อเนื่องทุกระดับ 
๓.๕) เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกระบวนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน โดยสร้ำงเครือข่ำยควำม

ร่วมมือ ตำมรูปแบบประชำรัฐ ทั้งระหว่ำงองค์กรภำยในและต่ำงประเทศ 
๓.๖) ส่งเสริมงำนวิจัยและนวัตกรรมที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผู้เรียนทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมกันในทุกระดับและประเภทกำรศึกษำ 

ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และสำมำรถเรียนรู้จำก แหล่งเรียนรู้ได้
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สถำนศึกษำในภูมิภำค/ชนบท ได้รับกำรยกระดับคุณภำพในกำร ให้บริกำร เด็กพิกำรและ
ด้อยโอกำสได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งสำมำรถเทียบโอนผลกำร
เรียนและทักษะประสบกำรณ์เพ่ือขอรับวุฒิกำรศึกษำเพ่ิมข้ึนได้ 

กลยุทธ์ 
๔.๑) ประกันโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียนในทุก

พ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมต้องกำรพิเศษ 
๔.๒) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ และกำรเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับควำมสนใจ 

และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
๔.๓) เร่งสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ให้เกิดผลเป็น

รูปธรรม อย่ำงกว้ำงขวำง 
๔.๔) จัดหำทุนและแหล่งทุนทำงกำรศึกษำ 
๔.๔) เร่งพัฒนำแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพมีควำม 

หลำกหลำย และสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ผู้เรียน สถำนศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภทกำรศึกษำเข้ำถึงทรัพยำกร 

และระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ มีองค์ควำมรู้เทคโนโลยี เพ่ือกำรศึกษำ
เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลำงในกำรจัดเก็บรวบรวมสื่อกำรเรียน กำรสอนแบบดิจิทัล
ที่ทันสมัย และระบบฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำของประเทศท่ีถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน 

กลยุทธ์ 
๔.๑) พัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย และ

ไม่ซ้ ำซ้อน ให้ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 



๔.๒) พัฒนำกระบวนกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำของประเทศ ระบบ กำร
รำยงำนผล ของฐำนข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ ให้เป็นอกภำพ เป็นปัจจุบัน 
และมีมำตรฐำนเดียวกัน 

๔.๓) ผลิตและพัฒนำโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถำนศึกษำ 
และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ น ำมำใช้เพิ่มคุณภำพกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ 

๕.๔) จัดหำอุปกรณ์/ทรัพยำกรพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับผู้เรียนอย่ำงเ พียงพอ 
ทั่วถึง และเหมำะสมกับกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ระบบบริหำรจัดกำรมีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรงำนกำรศึกษำมำกยิ่งขึ้น มีควำมโปร่งใส และ

เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริกำร โครงสร้ำงของกระทรวงได้รับกำรปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพโดยกำร กระจำยอ ำนำจ
ลงไปสู่ส่วนภูมิภำคและสถำนศึกษำ และมีกลไกกำรส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำร สนับสนุนทรัพยำกร
เพ่ือกำรศึกษำ สถำนศึกษำทุกระดับทุกประเภทมีธรรมำภิบำลในกำรบริหำร รวมทั้ง ผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภำพเพ่ือไปประกอบอำชีพ ในท้องถิ่นได้ 

กลยุทธ์ 
๖.๑ ปรับปรุงกลไกกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล โดยเน้นด้ำน 

คุณธรรม ควำมโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลำง และในพื้นที่ระดับภำค/จังหวัด 
๖.๒ พัฒนำระบบบริหำรงำนงบประมำณ/กำรเงินให้มีประสิทธิภำพ 
๖.๓ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตอบสนองกำรสร้ำงอำชีพและเพ่ิมคุณภำพชีวิต ลดวำมเหลื่อมล้ ำ 

สร้ำงควำมสมำนฉันท์ และเสริมสร้ำงควำมม่ันคงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
๖.๔ เร่งส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งสนับสนุน 

ทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
๖.๕ เสริมสร้ำงภำพลักษณ์หน่วยงำนให้เกิดควำมร่วมมือ และสร้ำงเครือข่ำย/ควำมเป็นภำคี

หุ้นส่วน กับองค์กรทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
๖.๖ ส่งเสริมและขยำยผลให้สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมพร้อม พัฒนำเป็น 

สถำนศึกษำนิติบุคคลในก ำกับ 

มาตรฐานการศึกษา 
1) มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ  ประกอบด้วย ๓ มำตรฐำน  ดังนี้  คือ 

มำตรฐำนที่ ๑  คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐำนะพลเมืองและพลโลก 
มำตรฐำนที่ ๒  แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ 
มำตรฐำนที่ ๓  แนวทำงกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ / สังคมแห่งควำมรู้ 

2) มำตรฐำนของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  (สมศ.)   
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมิน สมศ. รอบ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ประกอบด้วย ๗ ด้ำน 20 

ตัวบ่งชี้ คะแนนของตัวบ่งชี้ละ ๕ คะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้  
2.1) ด้ำนคุณภำพศิษย์ (20 คะแนน)  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนเป็นคนดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิด 



ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนมีทักษะชีวิต  
2.2) ด้ำนคุณภำพครู/อำจำรย์ (20 คะแนน)  

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ครู/อำจำรย์เป็นคนดี มีควำมสำมำรถ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ครู/อำจำรย์สร้ำงสรรค์ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภำพ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ครู/อำจำรย์มีผลงำนที่น ำไปใช้ประโยชน์  
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ครู/อำจำรย์ได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์  

2.๓) ด้ำนกำรบริหำรและธรรมำภิบำล ของสถำนศึกษำ (20 คะแนน)  
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  
ตัวบ่งชี้ที่ 10 กำรด ำเนินงำนของผู้อ ำนวยกำร 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน 

2.๔) ด้ำนควำมสัมพันธ์กับชุมชน/ สังคม (10 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓ กำรให้ควำมร่วมมือที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ กำรให้ควำมร่วมมือกับชุมชน/สังคมที่ส่งผลต่อสถำนศึกษำ 

2.๕) ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม (๑o คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕ กำรส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖ กำรพัฒนำสุนทรียภำพ 

2.๖) ด้ำนอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ (10 คะแนน)  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗ อัตลักษณ์ผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘ เอกลักษณ์สถำนศึกษำ 

2.๗) ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม (10 คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑9 มำตรกำรส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ 20 มำตรกำรส่งเสริม (ภำยนอกสถำนศึกษำ) 

มาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มี ๑๖ มำตรฐำน 70 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย  
มำตรฐำนที่ ๑ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส ำคัญ  
มำตรฐำนที่ ๒ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีคุณธรรม จริยธรรม มีภำวะผู้น ำ และมีควำมสำมำรถในกำร  

บริหำรจัดกำรศึกษำ  
มำตรฐำนที่ ๓ สถำนศึกษำจ ำนวนผู้เรียน มีทรัพยำกร และสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้

เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
มำตรฐำนที่ ๔ สถำนศึกษำด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน  
มำตรฐำนที่ ๕ สถำนศึกษำจัดท ำและบริหำรหลักสถำนศึกษำเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
มำตรฐำนที่ ๖ สถำนศึกษำสนับสนุนกำรใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น  
มำตรฐำนที่ ๗ สถำนศึกษำจัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
มำตรฐำนที่ ๘ สถำนศึกษำพัฒนำตำมนโยบำย และแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำที่เป็นมำตรฐำน

กำรเสริมเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้น  
มำตรฐำนที่ ๙ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์  



มำตรฐำนที่ ๑o ผู้เรียนมีควำมรู้และสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรสู่ประชำคมอำเซียน  
มำตรฐำนที่ ๑๑ ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมี

เจตคติที่ดีต่อ อำชีพสุจริต  
มำตรฐำนที่ ๑๒ ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  
มำตรฐำนที่ ๑๓ ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเอง

อย่ำงต่อเนื่อง ตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
มำตรฐำนที่ ๑๔ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภำพกำย สุขภำพจิตที่ดี และมีสุนทรียภำพ  
มำตรฐำนที่ ๑๕ สถำนศึกษำบรรลุผลตำมเป้ำหมำย ปรัชญำ วิสัยทัศน์และจุดเน้น  
มำตรฐำนที่ ๑๖ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และผู้เรียนมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดยะลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดยะลา 
จังหวัดยะลำ มุ่งเน้นพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้เยำวชน และ

ประชำกรยะลำได้เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชำกรยะลำทุกกลุ่มทุกวัย มีคุณภำพ มีควำม
พร้อมทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ มีจิตส ำนึกของควำมเป็นไทยมีควำมเป็นพลเมืองที่ดีตระหนัก และรู้คุณค่ำ
ของขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงำม มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและตอบสนอง ต่อทิศทำงกำร
พัฒนำจังหวัดและประเทศ จึงได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดยะลำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ - 
๒๕๖๕ ขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนซึ่งมีสำระส ำคัญดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ยะลำ เมืองแห่งกำรศึกษำ ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีศักยภำพ  

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยมีกรอบของวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
“ยะลา เมืองแห่งการศึกษา” หมำยถึง จังหวัดยะลำมีหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่หลำกหลำย 

สำมำรถ พัฒนำผู้เรียนอย่ำงเป็นกระบวนกำรด้วยรูปแบบวิธีกำรที่หลำกหลำย เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนำตนเองตำม
ศักยภำพ พัฒนำอย่ำงรอบด้ำนเพ่ือควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่ำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์ และสังคม เสริมสร้ำง
ให้เป็น ผู้มีศีลธรรมจริยธรรม ระเบียบ วินัย ปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกของกำรท ำประโยชน์เพ่ือสังคม สำมำรถ
จัดกำร ตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงมีควำมสุข อีกท้ังกำรจัดบริกำรทำงกำรศึกษำได้ทุกระดับทุกประเภท ทั้ง
ในระบบ และนอกระบบ ตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเลีย 

“บุคคลแห่งศตวรรษที่ ๒๑” หมำยถึง ทักษะของคนในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้
ตลอดชีวิต คือ กำรเรียนรู้ 3R X 8C 

3R คือ Reading (อ่ำนออก), (W)Riting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) 
8C ได้แก่ Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 

และทักษะในกำรแก้ปัญหำ) Creativity and Innovation (ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-
cultural Understanding (ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจควำมต่ำงวัฒนธรรม ต่ำงกระบวนทัศน์) Collaboration, 
Teamwork and Leadership (ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรท ำงำนเป็นทีม และภำวะผู้น ำ) Communications, 
Information, and Media Literacy (ทักษะด้ำนกำรสื่อสำรสำรสนเทศ และรู้เท่ำทันสื่อ) Computing and ICT 
Literacy (ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร)  Career and Learning Skills 
(ทักษะอำชีพ และทักษะกำรเรียนรู้) Compassion (มีคุณธรรม มีเมตตำ กรุณำ มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนส ำคัญของทักษะขั้นต้นทั้งหมดและเป็นคุณลักษณะที่เด็กไทยจ ำเป็นต้องมี)  



“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หมำยถึง กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมแนว
พระรำชด ำริ ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ ๙ แนวทำงกำรพัฒนำที่ตั้งบนพ้ืนฐำน
ของทำงสำยกลำง และควำมไม่ประมำท ค ำนึงถึงควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในตัวเอง 
ตลอดจนใช้ควำมรู้และคุณธรรม เป็นพ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิต ที่ส ำคัญจะต้องมี “สติ ปัญญำ และ ควำมเพียร” ซึ่ง
จะน ำไปสู่“ควำมสุข” ในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงแท้จริง 

พันธกิจ (Mission) 
๑) เสริมสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
๒) พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ด ำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่ำงมีควำมสุขตำม

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓) พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีทักษะกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง 

ของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ มีศักยภำพในกำรแข่งขัน 
๔) ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในทุกสังกัด 
๕) พัฒนำคุณภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำร สู่เมืองแห่งกำรศึกษำ ยึดพื้นที่เป็นฐำน 

(Area based Education) 
เป้าประสงค์หลัก (Corporate Goal) 
๑) ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต  
๒) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ด ำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่ำงมีควำมสุขตำมหลักปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓) ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีทักษะกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 

ในศตวรรษท่ี ๒๑ มีศักยภำพในกำรแข่งขัน 
๔) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณภำพ มีควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนวิชำชีพ 
5) หน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรที่มีคุณภำพมำตรฐำน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
๑) กำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
๒) กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรแข่งขัน  
๓) กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
๔) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงกำรศึกษำ  
5) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๖) กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ประกอบด้วย ๕ ยุทธศำสตร์ ๓๓ กลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับประเทศ

กลุ่มอำเซียน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งในระบบ นอกระบบและตำมอัธยำศัย ให้ได้

มำตรฐำนในทุกระดับชั้น 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของผู้บริหำร  ครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำระบบเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำและสื่อนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 



กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำหลักของอำเซียนแก่บุคลำกรทุกภำคส่วน  ประชำชน ผู้น ำ
และองค์กรชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนและส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมด้ำนสำธำรณสุขมูลฐำนให้ครอบคลุมทุกด้ำน 
กลยุทธ์ที่ 8 วำงแผนกำรจัดระบบเพื่อรองรับกำรเข้ำมำของแรงงำนและนักท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 9 ก ำหนดมำตรกำรตรวจเยี่ยมแหล่งเสื่อมโทรมที่มีควำมเสี่ยงด้ำนสุขภำพและยำเสพ

ติดอย่ำงจริงจัง 
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนำขีดควำมสำมำรถของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนำเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำสอ่ืนๆ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนงบประมำณก่อสร้ำงและปรับปรุงระบบคมนำคมให้ได้มำตรฐำน 
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้มีกำรใช้พลังงำนทำงเลือก 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน จัดให้มีศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จของด่ำนศุลกำกร 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคและกำรเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยวเดิมและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว

ใหม่ให้เป็นระบบและมีคุณภำพ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้ประกอบกำรบุคลำกรและประชำชน เพ่ือสนับสนุนกำรท่องเที่ยวทุกภำค

ส่วนด้ำนภำษำและกำรให้บริกำร 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้ำงระบบฐำนกำรจัดกำรเก็บภำษีจำกกำรท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 4 จัดตั้งศูนย์บริกำรนักท่องเที่ยวที่ได้มำตรฐำนและพัฒนำข้อมูลข่ำวสำร ระบบสำรสนเทศ 

และกำรประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำและส่งเสริมแหล่งเงินทุนส ำหรับเกษตรกร และผู้ประกอบกำรทั้งภำค 

อุตสำหกรรมและเกษตรกรรม 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำระบบกำรจดทะเบียนกำรค้ำ กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงด้ำนกำรค้ำ กำรลงทนุ 

และกฎระเบียบพิธีศุลกำกร 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมกำรจัดตั้งศูนย์จัดเก็บ ส่งและกระจำยสินค้ำ 
กลยุทธ์ที่ 8 จัดท ำผังเมืองรวมเพ่ือเป็นทิศทำงในกำรพัฒนำพ้ืนที่กำรค้ำและกำรลงทุน 
กลยุทธ์ที่ 9 เร่งรัดและปรับปรุงระบบโปรแกรมแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งส่งเสริมกำรสร้ำงตรำสัญลักษณ์

ของสินค้ำ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและเน้นกำรคดัแยกขยะในระดับครัวเรือน 
กลยุทธ์ที่ 2 วำงระบบก ำจัดน้ ำเสียรวมในเขต อปท. 
กลยุทธ์ที่ 3 ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำร

ดูแลรักษำทรัพยำกรต้นน้ ำและบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวด 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 



ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนสถำบันกำรศึกษำเป็นหน่วยงำนหลักในกำรถ่ำยทอด อัตลักษณ์

ของชุมชน อัตลักษณ์อำเซียน และเผยแพร่วัฒนธรรมจำรีตประเพณีของประเทศ
เพ่ือนบ้ำน 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรรวมกลุ่มของประชำชนที่มีวิถีชีวิตที่แสดงถึงอัตลักษณ์  
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 3 จัดให้มีพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้ำนหรือหอจดหมำยเหตุ  หอสมุดท้องถิ่นเพ่ือเผยแพร่
ประวัติศำสตร์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นในรูปแบบต่ำงๆ 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระหว่ำงไทยและประเทศสมำชิก
อำเซียน 

นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
1) นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา สังคม วัฒนธรรม สังคมสงเคราะห์ และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
- จะให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้ำนศำสนำทุก

ศำสนำ กำรส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น เพ่ือบรรลุสู่ควำมเป็น  “บ้ำนเมืองน่ำอยู่” และกำร “เชิดชู
คุณธรรม” เพ่ือท ำให้จังหวัดยะลำเป็น “สังคมแห่งควำมสมำนฉันท์และกำรเอ้ืออำทร” 

- ส่งเสริมและสนับสนุนจำรีตประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
- สนับสนุนกำรปฏิรูปกำรศึกษำตำมนโยบำยของรัฐบำล เจตนำรมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและ

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 
- ให้มีกำรจัดตั้งกองทุนเกี่ยวกับกำรศึกษำให้กับนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยได้ศึกษำถึง

ระดับปริญญำตรี ในแต่ละเขตพ้ืนที่ อบจ. 24 เขต ๆ ละ 1 ทุน 
- สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำภำษำที่สอง เพ่ือสำมำรถสื่อสำรรองรับธุรกิจกำรค้ำชำยแดน และ

ภำคบริกำร 
- กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศแก่เยำวชน สนับสนุนส่งเสริมบุคคลผู้ท ำควำมดีแก่สังคม 
- กำรจัดให้มีสุสำนและฌำปนสถำน 

2) นโยบายด้านการกีฬา และนันทนาการ 
- ส่งเสริมกิจกรรมกีฬำระดับชุมชนและโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมสุขภำพ และเป็นจุดเริ่มต้นของ

กำรพัฒนำสู่กีฬำเพ่ือสุขภำพ และกีฬำเพ่ือควำมเป็นเลิศยิ่งขึ้น โดยสนับสนุนบทบำทของภำคเอกชนให้มีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำกีฬำ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำระดับประเทศ และระดับนำนำชำติอย่ำงเป็นระบบ 
เพ่ือสร้ำงเกียรติภูมิแก่ประเทศ และควำมภูมิใจของประชำชน ตลอดจนส่งเสริมและปลูกฝังค่ำนิยมที่ดีต่อกีฬำ 

- จัดให้มีและบ ำรุงสถำนที่ส ำหรับกำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสำธำรณะ 
- สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมนันทนำกำร 

 3) ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
- สนับสนุนและส่งเสริมในกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ภำยใต้นโยบำยเร่งด่วน โดย

หลักกำรป้องกันน ำหน้ำกำรปรำบปรำม ผู้เสพต้องได้รับกำรรักษำ ผู้ค้ำต้องได้รับกำรลงโทษ 
 4) ด้านสาธารณสุข 

- สนับสนุนกำรสร้ำงสุขภำพของประชำชน โดยเน้นหลักกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 



- สนับสนุนนโยบำยกำรประกันสุขภำพและคุ้มครองด้ำนสุขภำพของประชำชนให้ได้มำตรฐำน 
- สนับสนุนกำรควบคุมและป้องกันโรคและสิ่งเสพติด ที่ก่อให้เกิดปัญหำกระทบต่อสังคมอย่ำง

จริงจังในเชิงรุก 
 5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  นโยบำยในกำรฟ้ืนฟูสภำพและคุณภำพกำรป้องกันกำรเสื่อมโทรมหรือกำรสูญสิ้นไป กำรน ำ
กลับมำใช้ใหม่ ซึ่งทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ให้เอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิต เกิดควำมสมดุลใน
กำรพัฒนำ และเป็นรำกฐำนในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและและสังคมของประเทศอย่ำงยั่งยืน ดังนี้ 

- บริหำรและจัดกำรสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแบบ
บูรณำกำร ในกำรก ำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม และกำรดูแลระบบน้ ำเสียรวม โดยยึดหลักธรรมำภิบำลและกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนและชุมชนท้องถิ่น 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและชุมชน ในกำรควบคุมและก ำจัด 
มลภำวะที่มีผลต่อสุขภำพอนำมัย สวัสดิภำพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 

- สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของคนไทย ส ำหรับกำร
แสวงกำรบริกำรจัดกำร กำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกร ธรรมชำติทุกแหล่ง 
รวมถึงกำรน ำสิ่งของหรือเศษวัสดุเหลือใช้กลับมำใช้ใหม่ 

1.1 วิสัยทัศน์ 
“จัดกำรศึกษำทุกระบบเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต น้อมน ำหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

สร้ำงสังคมกำรเรียนรู้ สู่ประชำคมอำเซียน” 

1.2 พันธกิจ 
1) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัยให้มีคุณภำพ 
2) ส่งเสริมและน้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงกับกำรจัดกำรศึกษำทุกระบบ 
3) ส่งเสริมกำรศึกษำทุกระบบให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยำวชน กีฬำและนันทนำกำรให้มีคุณภำพ 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จำรีตประเพณี และภูมิ

ปัญญำท้องถิ่น 
6) ส่งเสริมคุณค่ำอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและกำรเรียนรู้อัตลักษณ์ของประเทศอำเซียน 
7) ส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส ผู้เสียโอกำสและผู้พิกำรให้สำมำรถด ำรงชีวิต อย่ำง

มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี 
8) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชน ส่วนรำชกำร ภำคเอกชน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ กำรศึกษำของ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 



1.3 เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค ์

(Goals) 
ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline Data) 

ค่าเป้าหมาย (Targets) 
ปี 61 - 65 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

1. กำรจดักำรศึกษำในระบบ 
นอกระบบ และตำมอัธยำศัย
มีคุณภำพ  

- ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ผู้บริหำร ในท้องถิ่นโดยเฉลีย่มี
จ ำนวนเหมำะสมกับจ ำนวน
นักเรียนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 90 
- เด็ก เยำวชนและประชำชน              
ในจังหวัดยะลำ ไดร้ับกำรศึกษำ
ได้มำตรฐำน ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 
90 

- ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ผู้บริหำร ในท้องถิ่นโดยเฉลีย่มี
จ ำนวนเหมำะสมกับจ ำนวนนักเรยีน
ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 90 
- เด็ก เยำวชนและประชำชนใน
จังหวัดยะลำ ไดร้ับกำรศึกษำได้
มำตรฐำน ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 75 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 75  ร้อยละ 80  ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

2. น้อมน ำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้กับกำร
จัดกำรศึกษำทุกระบบ  

เด็ก เยำวชนและประชำชนมีกำร
น ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
มำใช้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 

ร้อยละ 75 ของเด็ก เยำวชนและ
ประชำชน ในจังหวัดยะลำมีกำรน ำ
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 75  ร้อยละ 80  ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

3. กำรศึกษำทุกระบบเป็น
สังคมแห่งกำรเรียนรู ้

เด็ก เยำวชนและประชำชนได้รับ
กำรศึกษำในระดับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 

ร้อยละ 75 ของเด็ก เยำวชนและ
ประชำชน ในจังหวัดยะลำไดร้ับ
กำรศึกษำในระดับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 75  ร้อยละ 80  ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

4. เด็ก เยำวชน และ
ประชำชนในท้องถิ่นมีสุขภำพ
ร่ำงกำยแข็งแรงและมีทักษะ
ด้ำนกำรกีฬำ และ
นันทนำกำร ใช้เวลำว่ำงให้
เป็นประโยชน์ มีทักษะชีวิต 

เด็ก เยำวชน และประชำชนใน
ท้องถิ่นมีร่ำงกำยแข็งแรงและมี
ทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
90 

ร้อยละ 75 เด็ก เยำวชนและ
ประชำชน ในจังหวัดยะลำ มีร่ำงกำย
แข็งแรงและมีทักษะชีวิต 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 75  ร้อยละ 80  ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

5. เด็ก เยำวชน และ
ประชำชนในท้องถิ่นมีควำม
ภำคภูมิใจและยึดมั่นในศำสนำ 
ศิลปะ วัฒนธรรม 

เด็ก เยำวชนและประชำชนมสี่วน
ร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 

ร้อยละ 75 ของ เด็ก เยำวชนและ
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
วัฒนธรรมในท้องถิ่นจังหวัดยะลำ 
 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 75  ร้อยละ 80  ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 



เป้าประสงค ์
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline Data) 

ค่าเป้าหมาย (Targets) 
ปี 61 - 65 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

ขนบธรรมเนยีม จำรตีประเพณี
และภมูิปัญญำท้องถิ่น 
6. เด็ก เยำวชน และ
ประชำชนในท้องถิ่นมีควำม
ภูมิใจในอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่นและรู้จักอัตลักษณ์
ของประเทศอำเซียน 

เด็ก เยำวชน และประชำชนใน
ท้องถิ่นภูมิใจและรู้จัก อัตลักษณ์
ในอำเซียน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
90 

ร้อยละ 75 ของ เด็ก เยำวชน และ
ประชำชนในท้องถิ่นภูมิใจและรูจ้กั 
อัตลักษณ์ในอำเซียน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 75  ร้อยละ 80  ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

7.  เด็ก สตรี  ผู้สูงอำยุ  
ผู้ด้อยโอกำส ผู้เสียโอกำสและ
ผู้พิกำรสำมำรถด ำรงชีวิต
อย่ำงมีเกียรติและมีศักดิ์ศร ี

เด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส ผู้
เสียโอกำสและผู้พิกำร ได้รับรับ
สวัสดิกำรบริกำรสำธำรณะ
สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีเกียรติ
และมีศักดิ์ศรไีม่น้อยกว่ำ           
ร้อยละ 90 

ร้อยละ 75 ของ เด็ก สตรี  ผู้สูงอำยุ  
ผู้ด้อยโอกำส ผู้เสียโอกำสและผู้พิกำร
ในท้องถิ่นได้รับรับสวสัดิกำรบริกำร
สำธำรณะสำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมี
เกียรติและมีศักดิ์ศร ี

ร้อยละ 90 ร้อยละ 75  ร้อยละ 80  ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

8. ประชำชน ส่วนรำชกำร 
ภำคเอกชน เข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำกำรศึกษำของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั
ยะลำ 

ประชำชนส่วนรำชกำร 
ภำคเอกชนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
90 เข้ำมำมสี่วนร่วมในกำร
พัฒนำกำรศึกษำ  

ร้อยละ 75 ของประชำชน ส่วน
รำชกำร ภำคเอกชนเข้ำมำมสี่วนรว่ม
ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 75  ร้อยละ 80  ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

 



 
 

 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

1. ตัวชี้วัด : 
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำร ในจังหวัดยะลำมีคุณภำพ ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 95 

2. ขอบเขตความหมาย : 
ครู หมำยควำมว่ำ บุคลำกรวิชำชีพซึ่งท ำหน้ำที่หลักทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ ในสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 

4. ค่าเป้าหมาย (ปี 2561-2565) : ร้อยละ 95 

5. วิธีการค านวณ : 
 ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำร x 100 
 ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำร ทั้งจังหวัดยะลำ 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 75 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีงบประมำณละ 1 ครั้ง 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

1. ตัวชี้วัด : 
เด็ก เยำวชนและประชำชนในจังหวัดยะลำได้รับกำรศึกษำได้มำตรฐำนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 95 

2. ขอบเขตความหมาย : 
มำตรฐำน หมำยควำมว่ำ มำตรฐำนกำรศึกษำชำติ มำตรฐำนกำรศึกษำท้องถิ่น 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 

4. ค่าเป้าหมาย (ปี 2561-2565) : ร้อยละ 95 

5. วิธีการค านวณ : 
 เด็ก เยำวชน และประชำชน x 100 
 เด็ก เยำวชน และประชำชนจังหวัดยะลำ 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 75 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีงบประมำณละ 1 ครั้ง 



 
 

 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

1. ตัวชี้วัด : 
เด็ก เยำวชนและประชำชนมีกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95 

2. ขอบเขตความหมาย : 
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง หมำยควำมว่ำ  กำรพัฒนำตำมหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงชี้แนวทำงกำรด ำเนินชีวิตให้แก่ปวงชนชำวไทย           

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 

4. ค่าเป้าหมาย (ปี 2561-2565) : ร้อยละ 95 

5. วิธีการค านวณ : 
 เด็ก เยำวชน และประชำชน x 100 
 เด็ก เยำวชน และประชำชนจังหวัดยะลำ 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 75 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีงบประมำณละ 1 ครั้ง 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

1. ตัวชี้วัด : 
เด็ก เยำวชนและประชำชนได้รับกำรศึกษำในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95 

2. ขอบเขตความหมาย : 
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน หมำยควำมว่ำ กำรศึกษำก่อนระดับอุดมศึกษำ 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 

4. ค่าเป้าหมาย (ปี 2561-2565) : ร้อยละ 95 

5. วิธีการค านวณ : 
 เด็ก เยำวชน และประชำชน x 100 
 เด็ก เยำวชน และประชำชนจังหวัดยะลำ 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 75 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีงบประมำณละ 1 ครั้ง 



 
 

 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

1. ตัวชี้วัด : 
เด็ก เยำวชน และประชำชนในท้องถิ่นมีร่ำงกำยแข็งแรงและมีทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95 

2. ขอบเขตความหมาย : 
ทักษะชีวิต  หมำยควำมว่ำ ควำมสำมำรถของบุคคลอันประกอบด้วย กำรมีควำมรู้ มีเจตคติท่ีดี และมีทักษะ
ที่สำมำรถจะจัดกำรกับปัญหำด้ำนใด ด้ำนหนึ่งของตนเองได้ 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 

4. ค่าเป้าหมาย (ปี 2561-2565) : ร้อยละ 95 

5. วิธีการค านวณ : 
 เด็ก เยำวชน และประชำชน x 100 
 เด็ก เยำวชน และประชำชนจังหวัดยะลำ 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 75 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีงบประมำณละ 1 ครั้ง 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

1. ตัวชี้วัด : 
เด็ก เยำวชนและประชำชนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95 

2. ขอบเขตความหมาย : 
วัฒนธรรม  หมำยควำมว่ำ วิถีแห่งกำรด ำรงชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ นับตั้งแต่กำรด ำรงชีวิติในแต่ละวัน 
กำรกิน กำรอยู่ ในจังหวัดยะลำ 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 

4. ค่าเป้าหมาย (ปี 2561-2565) : ร้อยละ 95 

5. วิธีการค านวณ : 
 เด็ก เยำวชน และประชำชน x 100 
 เด็ก เยำวชน และประชำชนจังหวัดยะลำ 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 75 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีงบประมำณละ 1 ครั้ง 



 
 

 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

1. ตัวชี้วัด : 
เด็ก เยำวชน และประชำชนในท้องถิ่นภูมิใจและรู้จักอัตลักษณ์ในอำเซียน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95 

2. ขอบเขตความหมาย : 
อัตลักษณ์ หมำยถึง ผลผลิตของผู้เรียนตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ในจังหวัดยะลำ 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 

4. ค่าเป้าหมาย (ปี 2561-2565) : ร้อยละ 95 

5. วิธีการค านวณ : 
 เด็ก เยำวชน และประชำชน x 100 
 เด็ก เยำวชน และประชำชนจังหวัดยะลำ 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 75 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีงบประมำณละ 1 ครั้ง 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

1. ตัวชี้วัด : 
เด็ก สตรี  ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส ผู้เสียโอกำสและผู้พิกำร ได้รับรับสวัสดิกำรบริกำรสำธำรณะสำมำรถ
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95 

2. ขอบเขตความหมาย : 
ผู้ด้อยโอกำส หมำยควำมว่ำ ผู้มีรำยได้น้อย ผู้เสียโอกำส ผู้พิกำรในจังหวัดยะลำ 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 

4. ค่าเป้าหมาย (ปี 2561-2565) : ร้อยละ 95 

5. วิธีการค านวณ : 
 เด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส ผู้เสียโอกำส ผู้พิกำร x 100 
 เด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส ผู้เสียโอกำส ผู้พิกำร จังหวัดยะลำ 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 75 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีงบประมำณละ 1 ครั้ง 



 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

1. ตัวชี้วัด : 
ประชำชน ส่วนรำชกำร และภำคเอกชนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95 เข้ำมำมสี่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

2. ขอบเขตความหมาย : 
กำรศึกษำ หมำยควำมว่ำ กระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือควำมเจริญงอกงำมของบุคคลและสังคมฯ 

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 

4. ค่าเป้าหมาย (ปี 2561-2565) : ร้อยละ 95 

5. วิธีการค านวณ : 
 ประชำชน ส่วนรำชกำร และภำคเอกชน x 100 
 ประชำชน ส่วนรำชกำร และภำคเอกชน จังหวัดยะลำ 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : ร้อยละ 75 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีงบประมำณละ 1 ครั้ง 



บทท่ี 2 
ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนท่ีผ่านมา 

ในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ยะลำ มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ไว้ว่ำ   

“จัดกำรศึกษำทุกระบบเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต  น้อมน ำหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
สร้ำงสังคมกำรเรียนรู้  สู่ประชำคมอำเซียน” 

โดยก ำหนดพันธกิจ ไว้จ ำนวน 8 พันธกิจ คือ 
1) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัยให้มีคุณภำพ 
 2) ส่งเสริมและน้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงกับกำรจัดกำรศึกษำทุกระบบ 
 3) ส่งเสริมกำรศึกษำทุกระบบให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 4) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยำวชน กีฬำและนันทนำกำรให้มีคุณภำพ 
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จำรีตประเพณี 

และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 6) ส่งเสริมคุณค่ำอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและกำรเรียนรู้อัตลักษณ์ของประเทศอำเซียน 
 7) ส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส ผู้เสียโอกำสและผู้พิกำรให้สำมำรถ

ด ำรงชีวิต อย่ำงมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี 
8) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชน ส่วนรำชกำร ภำคเอกชน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ 

กำรศึกษำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

และมีเป้ำประสงค์จ ำนวน 8 เป้ำประสงค์ คือ  
1) กำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัยมีคุณภำพ 
 2) น้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้กับกำรจัดกำรศึกษำทุกระบบ 
 3) กำรศึกษำทุกระบบเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 4) เด็ก เยำวชน และประชำชนในท้องถิ่นมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงและมีทักษะด้ำนกำรกีฬำ 
และนันทนำกำร ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ มีทักษะชีวิต 
 5) เด็ก เยำวชน และประชำชนในท้องถิ่นมีควำมภำคภูมิใจและยึดมั่นในศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
6) เด็ก เยำวชน และประชำชนในท้องถิ่นมีควำมภูมิใจในอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและรู้จักอัตลักษณ์ 
ของประเทศอำเซียน 
7) เด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส ผู้เสียโอกำสและผู้พิกำรสำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีเกียรติ          

และมีศักดิ์ศร ี
8) ประชำชน ส่วนรำชกำร ภำคเอกชน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำขององค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
ซ่ึงจำกผลกำรจัดกำรศึกษำที่ผ่ำนมำสำมำรถสรุปผลกำรจัดกำรศึกษำโดยกำรจัดกิจกรรม/

โครงกำรในแต่ละยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำประสงค์และตอบสนองตำมพันธกิจที่ตั้งไว้ ดังนี้



1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.1 กลยุทธ์พัฒนาและปรับปรุงการศึกษาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับอาเซียนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานในทุกระดับช้ัน 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
1. ทุนกำรศึกษำยะลำรักในหลวง เพื่อให้เด็กนักเรียน นักศึกษำ 

ผู้ด้อยโอกำสได้มีทุนกำรศึกษำใน
หลักสูตรระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิตในเรื่องของกำรศึกษำ
ของเด็กผู้ด้อยโอกำสและเด็ก
ยำกจน 

นักเรียน นักศึกษำ ผู้ด้อยโอกำส มี
ทุนกำรศึกษำในหลกัสูตรระดับ
กำรศึกษำที่สูงกว่ำกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนและพัฒนำคุณภำพชีวิตใน
เรื่องของกำรศึกษำของเด็ก
ผู้ด้อยโอกำสและเด็กยำกจน 

นักเรียนโรงเรียนล ำพะยำฯ 
นักศึกษำ ผู้ด้อยโอกำส 
ใน 8 อ ำเภอ ในเขต 
จังหวัดยะลำ จ ำนวน 10 
คน 

นักศึกษำ ผู้ด้อยโอกำส 
ใน 8 อ ำเภอ ในเขต 
จังหวัดยะลำ จ ำนวน 8 คน 

นักศึกษำ ผู้ด้อยโอกำส 8 อ ำเภอ ใน
เขตพื้นที่จังหวัดยะลำ จ ำนวน 8 คน
นักเรียนโรงเรียนล ำพะยำประชำนุ
เครำะห์ไม่มีผู้ประสงค์ขอรับทุน 

2. ส่งเสริมศักยภำพกำรจัด
กำรศึกษำของท้องถิ่น (ค่ำ
ปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียน
ยำกจน) 

เพื่อส่งเสริมนักเรียนโรงเรียนล ำพะ
ยำฯ ที่ยำกจนได้มีปัจจัยพื้นฐำนที่
จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต และเพิ่ม
โอกำสทำงกำรศึกษำเป็นกำร
ช่วยเหลือเด็กยำกจนระดับช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 1-3 ให้มีโอกำส
ได้รับกำรศึกษำที่สูงขึ้น 

นักเรียนโรงเรียนล ำพะยำฯ ที่
ยำกจนมีปัจจัยพื้นฐำนที่จ ำเป็นต่อ
กำรด ำรงชีวิต และเพิ่มโอกำสทำง
กำรศกึษำเป็นกำรช่วยเหลือเด็ก
ยำกจนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-
3 ให้มีโอกำสได้รับกำรศึกษำที่
สูงขึ้น 

นักเรียนโรงเรียนล ำพะยำฯ 
ที่ยำกจนมีโอกำสได้รับ 
กำรศึกษำที่สูงขึ้น 100% 

นักเรียนโรงเรียนล ำพะยำฯ 
ที่ยำกจนได้รับ 
กำรศึกษำที่สูงขึ้น 100% 

นักเรียนโรงเรียนล ำพะยำฯ ที่ยำกจน
มีปัจจัยพื้นฐำนที่จ ำเป็นต่อกำร
ด ำเนินชีวิตสำมำรถพัฒนำตนเองได้ 
ในระดับกำรศึกษำที่สูงขึ้นมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ดีขึ้น 
100% 

3. แข่งขันทักษะวิชำกำร ระดับ
จังหวัด ระดับภำคและ
ระดับประเทศ 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดง
ศักยภำพทำงด้ำนควำมรู้
ควำมสำมำรถและควำมคิด
สร้ำงสรรค์ 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เลือก
เรียนตำมควำมถนัดและควำม
สนใจ 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้น ำ
ควำมรู้ที่เรียนไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

1. ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดง
ศักยภำพทำงด้ำนควำมรู้
ควำมสำมำรถและควำมคิด
สร้ำงสรรค์ 

2. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เลือกเรียน
ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ 

3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้น ำควำมรู้
ที่เรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

นักเรียนโรงเรียนล ำพะยำฯ นักเรียนได้รับกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถของตนเองให้
มีประสิทธิภำพ 

นักเรียนได้น ำควำมรู้ที่เรียนไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ ร้อยละ 85 



โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
4. ประชำสัมพันธ์กำรจัดกำรศึกษำ

ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ยะลำ 

1. เพื่อประชำสัมพันธ์ผลงำนกำร
จัดกำรศึกษำ และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นกำรเพิ่มศักยภำพและขีด
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรศึกษำ
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ยะลำ 
2. เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
และเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์และ
สร้ำงเครือข่ำยควำมสัมพนัธ์อันดี
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ยะลำกับหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน
และประชำชน 
3. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและนักเรียนได้เรียนรู้
และเพิ่มประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำ
ตนเองให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของกำรจัดกำรศึกษำ 

1. ไดป้ระชำสัมพันธ์ผลงำนกำรจัด
กำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น
ของจังหวัดยะลำ 
2. ไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ เกิด
เครือข่ำยทำงกำรศึกษำกับ
หน่วยงำนภำครัฐ เอกชนและ
ประชำชน 
3. ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้
พัฒนำตนเองให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงในกำรจัดกำรศึกษำ 

นักเรียน ครู และผู้เข้ำร่วม
โครงกำรได้รับทรำบกำรจัด
กำรศึกษำของ อบจ.ยะลำ 
ร้อยละ 80 

นักเรียน ครู และผู้เข้ำร่วม
โครงกำร หน่วยงำนภำครัฐ 
เอกชนและประชำชนได้รับ
ทรำบกำรจัดกำรศึกษำของ 
อบจ.ยะลำ จำกกำรเข้ำร่วม
จัดนิทรรศกำร ร่วม
แสดงผลงำนทำงวิชำกำร 
ร่วมแข่งขันทักษะทำง
วิชำกำรระดับจังหวัด 
ระดับประเทศ ร้อยละ 80 

1. ได้ประชำสัมพันธ์ผลงำนกำรจัด
กำรศึกษำของ อบจ.ยะลำ ให้
หน่วยงำนภำยนอกได้รับทรำบ 
2. ข้ำรำชกำรครู นักเรียนประชำชน 
องค์กรภำครัฐ ภำคเอกชน และ
หน่วยงำนภำยนอกมีทัศนคติ ควำม
เช่ือมั่น ควำมศรัทธำและให้ควำม
ร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำของ อบจ.
ยะลำ 

5. ส่งเสริมกำรศึกษำเพื่อควำม
ปรองดองสมำนฉันท์สร้ำงสันติ
สุข 

1. เพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ของโรงเรียนทั้งในระบบ นอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ให้
สำมำรถจัด 
กำรศึกษำเชิงบูรณำกำรร่วมกับทุก
ภำคส่วนทั้งภำครัฐองค์กำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้อย่ำงมีระบบถูกต้อง
และมีประสิทธิภำพสูงสุด 
2. เพื่อสร้ำงจุดเน้นในกำรใช้
กระบวนกำรกำรจัดกำรศึกษำเป็น

1. ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ สังคมทุกภำคส่วนเกิดควำม
ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรเปิด
เสรีทำงกำรศึกษำ 
2. เกิดภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ทำงกำรศึกษำในระดับจังหวัดเพื่อ
เป็นฐำนสู่ควำมปรองดอง
สมำนฉันท์ในจังหวัด 
3. เกิดกำรบริหำรจัดกำรเชิงบูรณำ
กำรร่วมกับทุกภำคส่วน 

ผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และผู้ที่
เกี่ยวข้องใน พื้นที่ จ.ยะลำ
ที่เข้ำร่วมกำรสัมมนำทำง
วิชำกำรได้มีเวทีส่วนร่วมใน
กำรก ำหนดทิศทำงกำรจัด
กำรศึกษำใน จ.ยะลำ ร้อย
ละ 80 

ผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ หน่วยงำน
ภำครัฐ ภำคเอกชน ได้
แลกเปลี่ยนเชิงบูรณำกำร
จัดกำรศึกษำในกำรก ำหนด
ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำใน 
จังหวัดยะลำ ร้อยละ 80 

ผู้บริหำร ครู อำจำรย์ บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเกิดภำคีเครือข่ำยควำม
ร่วมมือทำงกำรศึกษำในระดับจังหวัด
เชิงบูรณำกำรและสำมำรถน ำข้อสรุป
และข้อเสนอแนะที่ได้มำก ำหนด
นโยบำย/ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรจัด
กำรศึกษำใน จ.ยะลำ 



โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
ฐำนเพื่อสร้ำงควำมสันติสุขให้เกิด
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
3. เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง อบจ.
ยะลำกับหน่วยงำนภำยนอก 

6. ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นำรี 

1. เพื่อให้นักเรียนได้เข้ำร่วม
กิจกรรมลูกเสือ -เนตรนำรี ในระดับ
โรงเรียน  จังหวัด ระดับภำค และ
ระดับประเทศ 
2. เพื่อให้นักเรียนได้น ำกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนำรี มำพัฒนำจิตใจ
และปรับปรุงพัฒนำตนเอง 

1. นักเรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรม
ลูกเสือ -เนตรนำรี ในระดับโรงเรียน  
จังหวัด ระดับภำค และ
ระดับประเทศ 
2. นักเรียนได้น ำกิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนำรี มำพัฒนำจิตใจและ
ปรับปรุงพัฒนำตนเอง 

นักเรียน โรงเรียนล ำพะยำ
ฯ 

1. นักเรียนได้รับกำรฝึก
และเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนำรี 
2. นักเรียนสำมำรถน ำ
ควำมรู้ ทักษะจำกกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนำรีมำ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

นักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ ทักษะมำ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน ร้อยละ 
85 

7. โครงกำรพัฒนำกิจกำรนักศึกษำ
วิชำทหำร 

1. เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยของ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัด
กำรศึกษำและกำรจัดกิจกรรมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย 
2. เพื่อตอบสนองสิทธิพ้ืนฐำนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย 
3. เพื่อให้เป็นไปตำมหลักสูตร
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เรื่อง 
กิจกรรมในเครื่องแบบของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย 
4. เพื่อให้นักเรียนมีควำมจงรักภักดี
ต่อสถำบันชำติ ศำสนำและ
พระมหำกษัตริย์ 

1. เป็นไปตำมนโยบำยของ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัด
กำรศึกษำและกำรจัดกิจกรรมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย 
2. ตอบสนองสิทธิพ้ืนฐำนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย 
3. เป็นไปตำมหลักสูตรกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน เรื่อง กิจกรรมใน
เครื่องแบบของ นศท. 
4. นักเรียนมีควำมจงรักภักดีต่อ
สถำบันชำติ ศำสนำและ
พระมหำกษัตริย์ 
5. นักเรียนมีสุขภำพที่แข็งแรง 
สุขภำพจิตที่แจ่มใสมีระเบียบวินัย
และมีจิตสำธำรณะ 

นักศึกษำวิชำทหำรระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย 
โรงเรียนล ำพะยำฯ 

1. นักเรียนได้ฝึกนักศึกษำ
วิชำทหำรตำมควำม
ต้องกำร 
2. นักเรียนสำมำรถน ำ
ทักษะจำกกำรฝึก นศท. มำ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 
3. นักเรียนสำมำรถน ำ
ทักษะควำมรู้จำกกำรเป็น 
นศท.มำพัฒนำให้ก้ำวหน้ำ
สู่กำรน ำไปประกอบอำชีพ
ได้ 

นักเรียนที่เข้ำรับกำรฝึกทุกคนผ่ำน
กิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำรทุก
ระดับช้ัน 



โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
5. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภำพที่
แข็งแรง สุขภำพจิตที่แจ่มใสมี
ระเบียบวินัยและมีจิตสำธำรณะ 
6. เพื่อให้นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม
นักศึกษำวิชำทหำรในระดับจังหวัด 
ระดับภำค และระดับประเทศ 

6. นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม
นักศึกษำวิชำทหำรในทุกระดับ 

8. โครงกำรพัฒนำทักษะทำง
วิชำกำร 

1. เพื่อพัฒนำทักษะ กำรคิด 
วิเครำะห์สังเครำะห์เชิงวิชำกำร 
ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้เรียนรู้
กระบวนกำรแสวงหำควำมรู้ และ
ทักษะทำงวิชำกำรทีเ่พิ่มขึ้น 
3. เพื่อเพิ่มควำมรู้และทักษะใน
ด้ำนวิชำกำรที่สำมำรถน ำไปปรับ 
ประยุกต์ใช้ในกำรศึกษำทั้งใน
ปัจจุบันและในอนำคต 
4. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
สำมำรถน ำประสบกำรณ์ที่ได้รับ ไป
ใช้ในกำรพัฒนำตนเองให้เต็มตำม
ศักยภำพ 

1. ได้พัฒนำศักยภำพกำรคิด 
วิเครำะห์ สังเครำะห์ทำงวิชำกำร 
และกิจกรรมสันทนำกำร 
2. สำมำรถน ำควำมรู้ และทักษะ
ทำงวิชำกำรที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
3. สำมำรถร่วมสร้ำงสังคมได้อย่ำง
ยั่งยืน 

นักเรียน ครู จำกโรงเรียน
ในสังกัด อบจ.ยะลำ และ
โรงเรียนในสังกัด สพม.15 
ในเขตจังหวัดยะลำ และ
โรงเรียนมัธยมในสังกัด สช.
ยะลำ จ ำนวน 150 คน 

นักเรียน ครู เกิดกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ
ด้ำนวิชำกำร ได้พัฒนำ
ทักษะด้ำนควำมคิด กำร
วิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ 
ร้อยละ 85 

นักเรียน ครู เกิดกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทักษะด้ำนวิชำกำรและได้
พัฒนำตนเองในด้ำนต่ำง ๆ โดยเฉพำะ 
ได้พัฒนำทักษะด้ำน ด้ำนควำมคิด 
กำรวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ ร้อยละ 
85 

9. โครงกำรพัฒนำเสริมสร้ำงโอกำส
ทำงกำรศึกษำให้แก่เด็ก เยำวชน 
“กิจกรรมประชุมเชิงวิชำกำร
กำรเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือผู้พิกำร
และผู้ด้อยโอกำส” 

1. เพื่อพัฒนำบุคลำกรที่เข้ำร่วม
โครงกำรเกิดทักษะและแนวคิดใน
กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงโอกำสใน
กำรช่วยเหลือผู้พิกำรและ
ผู้ด้อยโอกำสในจังหวัดยะลำ 
2. เพื่อให้เกิดกำรขยำยผลองค์
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรดูแลช่วยเหลือผู้
พิกำรและผู้ด้อยโอกำส 

1. บุคลำกรเกิดทักษะ แนวคิด ใน
กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงโอกำสใน
กำรช่วยเหลือผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส 
2. เกิดกำรขยำยผลองค์ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรดูแลช่วยเหลือผู้พิกำร
และผู้ด้อยโอกำส 
3. ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำร
ช่วยเหลือผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส 

ประธำนกรรมกำร 
คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์
กำรเรียนรู้ส ำหรับผู้พิกำร 
ผู้ด้อยโอกำส ประจ ำอ ำเภอ 
8 อ ำเภอ ในจังหวัดยะลำ 
อสม.หมู่บ้ำน เจ้ำหน้ำที่ท่ี
เกี่ยวข้อง 100 คน 

ประธำนกรรมกำร 
คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์
กำรเรียนรู้ส ำหรับผู้พิกำร 
ผู้ด้อยโอกำส ประจ ำอ ำเภอ 
8 อ ำเภอ ในจังหวัดยะลำ 
อสม.หมู่บ้ำน เจ้ำหน้ำที่ท่ี
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 85 
ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำร

1. ประธำนกรรมกำร คณะกรรมกำร
บริหำรศูนย์กำรเรียนรู้ส ำหรับผู้พิกำร 
ผู้ด้อยโอกำส ในจังหวัดยะลำ ร้อยละ 
85 เกิดกำรขยำยผลองค์ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรดูแลผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส 
และเกิดภำคีเครือข่ำยในกำร
ช่วยเหลือผู้พิกำร มีกำรแลกเปลี่ยน
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ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
3. เพื่อให้ภำคีเครือข่ำยในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือผู้พิกำร
และผู้ด้อยโอกำส 
4. เพื่อให้บุคลำกรที่เข้ำร่วม
โครงกำรสำมำรถน ำควำมรู้ 
ประสบกำรณ์ที่เหมำะสมในกำร
ช่วยเหลือผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส
ในจังหวัดยะลำ 

4. บุคลำกรน ำควำมรู้ และ
ประสบกำรณ์ช่วยเหลือผู้พิกำรและ
ผู้ด้อยโอกำส 

ช่วยเหลือผู้พิกำรและ
ผู้ด้อยโอกำส ตลอดจนเกิด
ภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ระหว่ำงสหวิชำชีพในกำร
ช่วยเหลือผู้พิกำร 
ผู้ด้อยโอกำสใน จ.ยะลำ 

เรียนรู้เพิ่มประสบกำรณ์ เกิดมุมมอง
ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
2. บุคลำกรเกิดกำรพัฒนำคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำให้สอดคล้อง
กับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ
และสังคมในกำรช่วยเหลือผู้พิกำร 
ผู้ด้อยโอกำส 

10. โครงกำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐำนในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
(SBMLD) 

- กิจกรรมประชุม อบรม 
สัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ศึกษำดูงำนของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง 

- กิจกรรมพัฒนำอัจฉริยภำพ
ด้ำนดนตรี นำฏศิลป์ ศิลปะ 

- กิจกรรมอบรมอำชีพระยะสั้น
แก่นักเรียนและชุมชน 

- กิจกรรมสืบสำนภูมิปัญญำ
สมุนไพรท้องถิ่น 

- กิจกรรมอบรมภำษำอำเซียน
แก่นักเรียนและชุมชน 

1. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีควำม
คล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
2.เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนเข้ำมำมี
บทบำทในกำรจัดกำรศึกษำของ
โรงเรียนอย่ำงแท้จริง 
3.เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนำ
ท้องถิ่นด้วยกำรจัดกำรศึกษำตลอด
ชีวิตทั้งใน ระบบ นอกระบบ และ
กำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัย 

1. ให้โรงเรียนมีควำมคล่องตัวใน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน 
2.คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น
พื้นฐำนเข้ำมำมีบทบำทในกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียนอย่ำงแท้จริง 
3. โรงเรียนได้พัฒนำท้องถิ่นด้วย
กำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิตทั้งใน 
ระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัย 

นักเรียน  ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
และประชำชนในเขตพื้นที่
ใกล้เคียงต ำบลล ำพะยำ 

1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู 
บุคลำกรฯ และกรรมกำร
สถำนศึกษำ มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำรจัด
กำรศึกษำโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐำน 
2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู 
บุคลำกรฯ และกรรมกำร
สถำนศึกษำ ได้รับกำร
พัฒนำ 
3. โรงเรียนจัดกำรศึกษำ
ตลอดชีวิตทั้งใน ระบบ 
นอกระบบ และกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัย 

นักเรียน  ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำคณะกรรมกำรสถำนศึกษำและ
ประชำชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงต ำบล
ล ำพะยำ ได้รับกำรพัฒนำร้อยละ 85 

11. โครงกำรส่งเสริมสวัสดิกำร
นักเรียน 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภำพ
อนำมัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
2. เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบำภำระ
ผู้ปกครองของนักเรียน 

1. นักเรียนมีสุขภำพอนำมัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 
2. แบ่งเบำภำระผู้ปกครองของ
นักเรียน 

นักเรียนโรงเรียนล ำพะยำฯ 1. นักเรียนมีสุขภำพ
อนำมัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
2. ช่วยเหลือแบ่งเบำภำระ
ผู้ปกครองของนักเรียน 

สำมำรถแบ่งเบำภำระผู้ปกครองของ
นักเรียนได้ ร้อยละ 90 



โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
3. เพื่อสร้ำงแรงจูงใจผู้เรียนให้มี
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงมี
คุณภำพและทั่วถึง 

3. สร้ำงแรงจูงใจผู้เรียนให้มี
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงมี
คุณภำพและทั่วถึง 

3. สร้ำงแรงจูงใจผู้เรียนให้
มีกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
อย่ำงมีคุณภำพและทั่วถึง 

12. พัฒนำศักยภำพกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ 

     

12.1 โครงกำรปรับปรุง
หลักสูตรสถำนศึกษำ 

1. เพื่อพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
ให้เหมำะสมกับบริบทของผู้เรียน
และท้องถิ่น 
2. เพื่อพัฒนำให้หลักสูตร
สถำนศึกษำมีรำยวิชำและกิจกรรม
ที่หลำกหลำยให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตำมควำมสนใจ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ครูผู้สอนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มี
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
หลักสูตร และสำมำรถน ำไปใช้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
4. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท ำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ควำมถนัดและควำมสำมำรถของ
ผู้เรียนตลอดทั้งกำรน ำแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ในกำร
เรียนกำรสอน 

1. โรงเรียนพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำให้เหมำะสมกับบริบท
ของผู้เรียนและท้องถิ่น 
2. โรงเรียนพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำให้มีรำยวิชำและ
กิจกรรมที่หลำกหลำยให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตำมควำมสนใจ 
3. โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ครูผู้สอนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มี
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
หลักสูตร และสำมำรถน ำไปใช้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
4. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดท ำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ควำมถนัดและควำมสำมำรถของ
ผู้เรียนตลอดทั้งกำรน ำแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ในกำร
เรียนกำรสอน 

ครูและบุคลำกรโรงเรียนล ำ
พะยำฯ 

1. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถำนศึกษำที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้เรียน
และท้องถิ่น 
2. คณะครูสำมำรถจัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 
3. นักเรียนมีทักษะพื้น
ฐำนควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำร
น ำไปใช้ในอนำคต 
4. คณะครูสำมำรถน ำ
หลักสูตรไปใช้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ครูและบุคลำกรน ำหลักสูตรไปใช้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ร้อยละ 85 

12.2 โครงกำรรณรงค์เพื่อ
ป้องกันปัญหำเด็กกลุ่มเสี่ยงใน 
โรงเรียน 
1) รณรงค์เพื่อป้องกันยำเสพติด 
 - กำรรณรงค์ฯ 

1. เพื่อให้ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ นักเรียนได้ท ำกิจกรรม
ร่วมกัน 

1. ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
นักเรียนได้ท ำกิจกรรมร่วมกัน 
2. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด โรคเอดส์ และอบำยมุข 

นักเรียน ครู บุคลำกรฯ 
ของโรงเรียนล ำพะยำฯ 

นักเรียน ครู บุคลำกรฯ มี
ควำมรู้ในเรื่องโทษภัยของ
ยำเสพติดและโทษของ
อบำยมุข โรคทำง

นักเรียนมีควำมรู้ยำเสพติด โรคเอดส์ 
และอบำยมุข ร้อยละ 80 



โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
 - จัดนิทรรศกำร 
 - เชิญวิทยำกรให้ควำมรู้ 
 - จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ 
2) ให้ควำมรู้เรื่องเพศสัมพันธ์
โรคเอดส์ อบำยมุขและกำร
ทะเลำะวิวำท 

2. เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด โรคเอดส์ และ
อบำยมุข 
3. เพื่อรณรงค์ไม่ให้มีกำรเล่นกำร
พนันสื่อลำมกอนำจำร กำรทะเลำะ
วิวำท รวมถึงกำรละเมิดทำงเพศ 

3. รณรงค์ไม่ให้มีกำรเล่นกำรพนัน
สื่อลำมกอนำจำร กำรทะเลำะวิวำท 
รวมถึงกำรละเมิดทำงเพศ 

เพศสัมพันธ์ และสำมำรถ
ให้ค ำปรึกษำแก่เพื่อนได้ 

12.3 โครงกำรพัฒนำแหล่ง
เรียนรู้ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษำแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 
2. เพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย 
3. เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภำพ
ภำยในโรงเรียน 

1. นักเรียนได้ศึกษำแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 
2. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย 
3. มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภำพภำยใน
โรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภำยใน
โรงเรียนจ ำนวน 3 จุด 

1. นักเรียนสำมำรถใช้
ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้
ภำยในโรงเรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้น 

ภำยในโรงเรียนมีแหล่งเรียนที่มี
คุณภำพและสอดคล้องกับบริบทของ
หลักสูตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 85 

12.4 โครงกำรพัฒนำห้องสมุด 
- กิจกรรมอ่ำนยำมเช้ำ 
- กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน 
- กิจกรรมจัดซื้อ สื่อวัสดุ

อุปกรณ์ และหนังสือ
ส ำหรับพัฒนำห้องสมุด 

1. เพื่อส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน 
2. เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนของนักเรียนให้ดีขึ้น 
3. เพื่อพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนให้มี
ควำมเหมำะสมที่จะใช้เป็นแหล่ง
ศึกษำหำควำมรู้ 
4.เพื่อพัฒนำสื่อเทคโนโลยี 
สำรสนเทศและนวัตกรรมที่
เหมำะสม ต่อกำรศึกษำค้นคว้ำใน
ห้องสมุด 

1. นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียนดีขึ้น 
3. ห้องสมุดโรงเรียนมีควำม
เหมำะสมที่จะใช้เป็นแหล่งศึกษำหำ
ควำมรู้ 
4. มีสื่อเทคโนโลยี สำรสนเทศและ
นวัตกรรมที่เหมำะสม ต่อกำรศึกษำ
ค้นคว้ำในห้องสมุด 

ห้องสมุดมีสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ และหนังสือ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85 

1. นักเรียนโรงเรียนล ำพะ
ยำฯ ทุกคนได้รับกำร
พัฒนำคุณภำพ กำรฟัง 
กำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน 
2. นักเรียนได้เข้ำมำใช้
บริกำรห้องสมุดทุกวัน 

นักเรียนร้อยละ 80  ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถของตนเอง และมีนิสัย
รักกำรอ่ำนมำกขึ้น 

12.5 ค่ำใช้จ่ำยอินเตอร์เนต
โรงเรียน 

เพื่อให้นักเรียนใช้อินเตอร์เนตใน
กำรพัฒนำควำมรู้ ทันต่อเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

นักเรียนมีอินเตอร์เนตใช้ในกำร
ค้นหำควำมรู้ และทันต่อเทคโนโลยี
สมัยใหม่ทำงกำรศึกษำ 

นักเรียน ครู บุคลำกร 
ร้อยละ 100 มี
อินเตอร์เนตใช้ในกำร
พัฒนำควำมรู้ 

นักเรียน ครู บุคลำกรใน
โรงเรียนมีอินเตอร์เนตใช้
ค้นคว้ำและพัฒนำควำมรู้ 
ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ร้อยละ 100 

นักเรียน ครู บุคลำกรใน ร.ร.มี
อินเตอร์เนตใช้ค้นคว้ำและพัฒนำ
ควำมรู้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ร้อย
ละ 100 



โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
13. โครงกำรตลำดนัดวิชำกำรเพื่อ

กำรแนะแนว 
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนช้ัน ป.6 
ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง
และชุมชนเข้ำเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อ
ประกอบกำรตัดสินใจเรียนต่อใน
ระดับช้ัน ม. 1 
2. เพื่อแนะแนวและประชำสัมพันธ์
กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนให้แก่
โรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง 

1. ส่งเสริมให้นักเรียนช้ัน ป.6 ของ
โรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงและ
ชุมชนเข้ำเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อ
ประกอบกำรตัดสินใจเรียนต่อใน
ระดับช้ัน ม. 1 
2. แนะแนวและประชำสัมพันธ์กำร
จัดกำรศึกษำของโรงเรียนให้แก่
โรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง 

นักเรียนระดับช้ัน ป.6 ใน
เขตพื้นที่ใกล้เคียงและ
ชุมชน จ ำนวน 300 คน 

นักเรียนตัดสินใจศึกษำต่อ
ที่โรงเรียนล ำพะยำฯ ร้อย
ละ 70 

นักเรียนตัดสินใจศึกษำต่อที่โรงเรียน
ล ำพะยำฯ ร้อยละ 60 

14. โครงกำรเปิดโลกทัศน์สู่กำร
เรียนรู้ 

1. เพื่อสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ตรง
ให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจำกกำร
เรียนในห้องเรียน 
2. เพื่อให้นักเรียนสำมำรถน ำ
ควำมรู้ และประสบกำรณ์ที่ได้จำก
กำรทัศนศึกษำมำใช้ในกำรเรียน
และกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันได้ 

1. สร้ำงเสริมประสบกำรณ์ตรง
ให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจำกกำร
เรียนในห้องเรียน 
2. นักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ และ
ประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรทัศน
ศึกษำมำใช้ในกำรเรียนและกำร
ด ำเนินชีวิตประจ ำวันได้ 

ครู บุคลำกร และนักเรียน 
โรงเรียนล ำพะยำฯ 

นักเรียนได้รับ
ประสบกำรณ์จริงจำกกำร
เรียนรู้นอกห้องเรียน 
2. นักเรียนสำมำรถน ำ
ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำร
ด ำรงชีวิตประจ ำวันได้
อย่ำงมีควำมสุข 

นักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ และ
ประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรทัศนศึกษำ
มำใช้ในกำรเรียนและกำรด ำเนินชีวิต
ได้อย่ำงมีควำมสุข ร้อยละ 90 

15. โครงกำรนิเทศภำยใน 1. เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้
มีประสิทธิภำพ 
2. เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
3. เพื่อสร้ำงขวัญก ำลังใจครูผู้สอน 
4. เพื่อให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรเรียน
กำรสอนแก่ครู บุคลำกร 
5. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำง
เรียนรู้ให้สูงขึ้น 

1. พัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มี
ประสิทธิภำพ 
2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
3. สร้ำงขวัญก ำลังใจครูผู้สอน 
4. ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรเรียนกำร
สอนแก่ครู บุคลำกร 
5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงเรียนรู้ให้
สูงขึ้น 

ครู และบุคลำกร โรงเรียน
ล ำพะยำฯ 

 นิเทศห้องเรียน ม.1- 6 อย่ำงน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง/ห้องเรียน 

16. โครงกำรพัฒนำระบบงำน
ประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 

1. เพื่อด ำเนินกำรระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่อง 
2. เพื่อรองรับกำรประเมินภำยใน
และภำยนอก 

1. ด ำเนินกำรระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่อง 
2. รองรับกำรประเมิน ภำยในและ
ภำยนอก 

ผู้บริหำร  ครู บุคลำกร 
นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1. ผู้บริหำร  ครู บุคลำกร 
นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมี
ควำมตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของระบบ
ประกันคุณภำพภำยใน 

สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพที่
มีประสิทธิภำพและผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินคุณภำพทั้งภำยในและ
ภำยนอก ร้อยละ 95 



โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
3. เพื่อรำยงำนและเผยแพร่ผลกำร
ด ำเนินงำนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4. เพื่อน ำผลกำรประเมินทั้งภำยใน
และภำยนอกไปปรับปรุงพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง 
5. เพื่อผดุงรักษำระบบประกัน
คุณภำพภำยในของโรงเรียนที่
พัฒนำขึ้น 
6. เพื่อพัฒนำครูและบุคลำกรให้มี
ควำมเข้ำใจในระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในอย่ำงถูกต้อง 

3. รำยงำนและเผยแพร่ผลกำร
ด ำเนินงำนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4. น ำผลกำรประเมินทั้งภำยในและ
ภำยนอกไปปรับปรุงพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง 
5. ผดุงรักษำระบบประกันคุณภำพ
ภำยในของโรงเรียนที่พัฒนำขึ้น 
6. พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำม
เข้ำใจในระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในอย่ำงถูกต้อง 

2. ระบบประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำมี
คุณภำพและมี
ประสิทธิภำพและสำมำรถ
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก 
3. โรงเรียนรำยงำนและ
เผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำน
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกปี 
4. ผู้บริหำร ครู บุคลำกร 
นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
ระบบกำรประกันคุณภำพ
ที่ถูกต้อง 

17. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศ 
- กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้ง 8 

กลุ่มสำระ 
- กิจกรรมเสียงตำมสำย เช่น 

ดีเจน้อย 
- กิจกรรมโครงงำน 
- กิจกรรมสอนเสริมเติม

ควำมรู้ 

1. เพื่อพัฒนำนักเรียนให้มี
ศักยภำพในกำรเรียน 
2. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนสูง 

1. นักเรียนมีศักยภำพในกำรเรียน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนสูง 

นักเรียนโรงเรียน 
ล ำพะยำฯ 

นักเรียนมีศักยภำพในกำร
เรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนสูง 

นักเรียนโรงเรียนล ำพะยำฯ มีคุณภำพ
ในสำระกำรเรียนรู้ ร้อยละ 80 

18. กำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับ
อนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 
- จัดกำรเรียนกำรสอน 
- เครื่องแบบนักเรียน 

เพื่อให้ ร.ร.ล ำพะยำประชำนุ
เครำะห์มีงบประมำณที่เพียงพอใน
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (รำย
หัว) และมีมำตรฐำนกำรศึกษำ
เดียวกัน 

ร.ร.ล ำพะยำประชำนุเครำะห์มี
งบประมำณที่เพียงพอในกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (รำยหัว) และ
ได้มำตรฐำนกำรศึกษำชำติ 

นักเรียน ร.ร.ล ำพะยำฯ
ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร้อย
ละ 95 

นักเรียน ร.ร.ล ำพะยำฯ 
ร้อยละ 90 ได้รับกำร
จัดสรรงบประมำณกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ร.ร.ล ำพะยำฯ มีงบประมำณเพียงพอ
ในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(รำยหัว)และได้
มำตรฐำนกำรศึกษำชำติ 



โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
- หนังสือเรียน 
- อุปกรณ์กำรเรียน 
- กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

19. โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้
ด้ำนพลังงำน 
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
- คก.โลกสีเขียว (กิจกรรม

โรงเรียนสวยด้วยมือเรำ/ 5 
ส.)(กิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติหุบเขำ
ล ำพะยำ) 

- คก.เศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อให้นักเรียน ผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกรฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม และสร้ำงจิตส ำนึกให้
รักและหวงแหนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ 
2. เพื่อให้โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่มี
ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำด 
สวยงำม เป็นแบบอย่ำงแก่ชุมชน 
และเอื้อต่อกำรเรียนกำรสอน 

1. นักเรียน ผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกรฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม และมีจิตส ำนึก รักและ
หวงแหนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ 
2. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่มีควำม
เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำด 
สวยงำม เป็นแบบอย่ำงแก่ชุมชน 
และเอื้อต่อกำรเรียนกำรสอน 

ผู้บริหำร นักเรียน ครูและ
บุคลำกรฯ 

1. ครู บุคลำกรฯ นักเรียน 
เห็นคุณค่ำของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม มีจิตใจในกำร
อนุรักษ์และพัฒนำ
สิ่งแวดล้อม 
2. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่
ดี สะอำด สวยงำม เป็น
แบบอย่ำงแก่ชุมชน 

นักเรียนมีควำมรู้ด้ำนพลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80 

1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
1. อบรมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ

ส ำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดยะลำ (อุดหนุน 
สนง.ส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดยะลำ) 

1. เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรเรียน
กำรสอนเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีคุณภำพเอื้อต่อกำรเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัยสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับนโยบำยของกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น 

1. ไดพ้ัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำร
สอนเด็กปฐมวัยให้มีคุณภำพเอื้อต่อ
กำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
2. ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กมีทักษะ
ในกำรจัดท ำหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัย 
3. ผู้ดูแลเด็กสำมำรถผลิตสื่อกำร
เรียนกำรสอนใช้เองได้ 

ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดยะลำ ผู้น ำ
เครือข่ำย ประธำนชมรม 
รองประธำนชมรมผู้ดูแล
เด็ก จ ำนวน 200 คน 
เจ้ำหน้ำที่ สนง.ส่งเสริมกำร

ร้อยละ 80 ของผู้ที่เข้ำร่วม
โครงกำร ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพ เพิ่มพูนทักษะ 
องค์ควำมรู้และ
ประสบกำรณ์อย่ำงต่อเนื่อง 

1. ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กของ อปท. มี
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กให้มีประสิทธิภำพมำก
ขึ้น 
2. สำมำรถจัดท ำแผนกำรจัด
กำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของรัฐ ชุมชน 



โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
2. เพื่อพัฒนำครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กให้มีทักษะในกำรจัดท ำ
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กของ อปท.และ
สำมำรถน ำองค์ควำมรู้จำกกำรท ำ
หลักสูตรประยุกต์ใช้กับเด็กปฐมวัย
เพื่อให้กำรเรียนกำรสอนมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
3. ส่งเสริมและพัฒนำทักษะแก่
ผู้ดูแลเด็กในกำรผลิตสื่อกำรเรียน
กำรสอนใช้เองและกำรใช้สื่อกำร
เรียนกำรสอนในกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัย 

ปกครองท้องถิ่น จ.ยะลำ 
จ ำนวน 15 คน 

3. ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กสำมำรถ
จัดท ำสื่อกำรสอนปฐมวัยใช้เองได้ 
4. เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง 

2. โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูและ
บุคลำกรฯ 
- กิจกรรมกำรเข้ำร่วม

ประชุมสัมมนำ 
- กิจกรรมกำรศึกษำดูงำน 
- กิจกรรมอบรมสถำนศึกษำ

พอเพียง 
- อบรมประกันคุณภำพ 
- อบรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1. เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน 
2. เพื่อส่งเสริมบุคลำกรให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
3. เพื่อให้ครูและบุคลำกรน ำควำมรู้
ที่ได้รับจำกกำรศึกษำดูงำนมำ
พัฒนำปรับปรุงกำรท ำงำนและจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

1. ครูมีควำมรู้และประสบกำรณ์
น ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
2. ครูและบุคลำกรมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 
3. ครูและบุคลำกรน ำควำมรู้ที่
ได้รับจำกกำรศึกษำดูงำนมำพัฒนำ
ปรับปรุงกำรท ำงำนและจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอน 

ครูและบุคลำกรโรงเรียนล ำ
พะยำฯ 

1. ครูและบุคลำกรมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
2. ครูและบุคลำกรได้รับ
กำรพัฒนำ 
3. ครูและบุคลำกรมีขวัญ
ก ำลังใจและมี
ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 

ครูและบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำร้อย
ละ 85 



1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.3 กลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
1. โครงกำรพัฒนำกระบวนกำร

เรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ(IDP) 
- อบรม  
- ค่ำสื่อ IDP 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียน
ภำษำอังกฤษเพื่อน ำไปใช้ในกำร
ติดต่อสื่อสำรได้ 
2. เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนภำษำอังกฤษให้สำมำรถใช้
สื่อสำรในชีวิตประจ ำวันได้ 
3. เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรศึกษำ
หำควำมรู้ในระดับที่สูงขึ้นของ
นักเรียน 
4. เพื่อพัฒนำแหล่งเรียนรู้สื่อ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงด้ำน
ภำษำอังกฤษ 

1. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียน
ภำษำอังกฤษเพื่อน ำไปใช้ในกำร
ติดต่อสื่อสำรได้ 
2. พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษให้สำมำรถใช้สื่อสำร
ในชีวิตประจ ำวันได้ 
3. เป็นเครื่องมือในกำรศึกษำหำ
ควำมรู้ในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียน 
4. พัฒนำแหล่งเรียนรู้สื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทำงด้ำน
ภำษำอังกฤษ 

นักเรียนโรงเรียนล ำพะยำฯ 
ร้อยละ 75 มีวัสดุ สื่อกำร
สอนภำษำอังกฤษและ
นักเรียนสำมำรถสื่อสำร
ภำษำอังกฤษใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 

1. นักเรียนมีวัสดุ สื่อกำร
เรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ
และเพียงพอ 
2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้นอย่ำง
น้อย ร้อยละ 80 
3. นักเรียนพึงพอใจ และ
สำมำรถพูดสื่อสำร
ภำษำอังกฤษพื้นฐำนใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 
4. ครูและบุคลำกรใน
โรงเรียนสำมำรถสื่อสำร
ด้วยภำษำอังกฤษอย่ำงง่ำย
ในชีวิตประจ ำวันได้ 

นักเรียนสำมำรถน ำภำษำอังกฤษไปใช้
ในชีวิตประจ ำวันได้ ร้อยละ 75 

2. โครงกำรส่งเสริมกำรใช้สื่อ
นวัตกรรมอย่ำงคุ้มค่ำ 

1. เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ มีสื่อนวัตกรรมที่
ทันสมัยใช้อย่ำงเพียงพอในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
2. เพื่อให้ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำใช้สื่อนวัตกรรมอย่ำงคุ้มค่ำ 

1. นักเรียน ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ มีสื่อนวัตกรรมที่
ทันสมัยใช้อย่ำงเพียงพอ 
2. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ใช้สื่อนวัตกรรมอย่ำงคุ้มค่ำ 

มีสื่อ และนวัตกรรมที่
ทันสมัยและเพียงพอ 

1. นักเรียน ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มี
สื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัยใช้
งำนอย่ำงเพียงพอในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
2. ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำใช้สื่อ
นวัตกรรมอย่ำงคุ้มค่ำ 

มีระบบจัดหำ จัดเก็บ ใช้และ
บ ำรุงรักษำอย่ำงคุ้มค่ำทั่วถึง ร้อยละ 
85 

3. โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร 

1. เพื่อให้โรงเรียนมีเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพียงพอต่อควำม
ต้องกำรในกำรเรียนกำรสอนและ

1. โรงเรียนมีเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพียงพอต่อควำมต้องกำรในกำร

นักเรียน ครู บุคลำกรฯ
โรงเรียนล ำพะยำฯ 

โรงเรียนมีกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ

นักเรียน ครูและบุคลำกรได้ประโยชน์
ในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ร้อยละ 95 



โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
- ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต 

และจัดท ำเว็บไซด์ 
- จัดท ำเทคโนโลยีและ

สำรสนเทศ 
- พัฒนำควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี

และสำรสนเทศ 

กำรบริหำรจัดกำรในกำรพัฒนำ
โรงเรียน  
2. เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศสำมำรถ
สืบค้นข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำกำร
เรียนรู้และพัฒนำตนเองได้ 
3. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตที่สำมำรถพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนระบบ
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำและกำร
บริหำรจัดกำรได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
4. เพื่อให้โรงเรียนจัดหำเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรเรียนกำรสอน
และกำรบริหำรจัดกำร 

เรียนกำรสอนและกำรบริหำร
จัดกำรในกำรพัฒนำโรงเรียน  
2. นักเรียน ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศสำมำรถ
สืบค้นข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำกำร
เรียนรู้และพัฒนำตนเองได้ 
3. โรงเรียนมีระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตที่สำมำรถพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนระบบ
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำและกำร
บริหำรจัดกำรได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
4. โรงเรียนจัดหำเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรเรียนกำรสอน
และกำรบริหำรจัดกำร 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และบริหำรจัดกำร 

1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.4 กลยุทธ์พัฒนาทักษะการใช้ภาษาหลักของอาเซียนแก่องค์กร ประชาชนทุกภาคส่วน 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
1. โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำนภำษำสู่

อำเซียน 
1. เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมได้รับควำมรู้
และเข้ำใจภำษำมลำยู (ยำวี) และ
สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ มีทักษะ
ในกำรใช้ภำษำทั้ง 3 ด้ำน กำรเขียน 
กำรฟัง กำรพูดเพิ่มขึ้น 
2. เพื่อฟื้นฟูภำษำมลำยู (ยำวี) ใน
สังคมจังหวัดชำยแดนใต้ให้เข้มแข็ง

1. ผู้เข้ำอบรมได้รับควำมรู้และ
เข้ำใจภำษำมลำยู (ยำวี) และ
สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้  
2. สำมำรถใช้ภำษำมลำยูสื่อสำรกับ
ประเทศอำเซียนได้ 
3. ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของ
จังหวัดชำยแดนใต้ 

ครู/อำสำสมัครที่สอนใน
โรงเรียนตำดีกำ บุคลำกร
ในหน่วยงำนภำครัฐเอกชน
และประชำชน จ ำนวน 
500 คน ร้อยละ 85 

ร้อยละ 85 ของผู้เข้ำร่วม
โครงกำรสำมำรถอ่ำนออก 
เขียนได้ และได้รับควำมรู้
ควำมเข้ำใจในภำษำ
อำเซียนดียิ่งขึ้น 

ร้อยละ 85 ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
สำมำรถอ่ำนออก เขียนได้และได้รับ
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในภำษำอำเซียนดี
ยิ่งขึ้น และสำมำรถใช้ภำษำมลำยู
สื่อสำรกับประเทศอำเซียน 



โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
และสำมำรถน ำไปใช้สื่อสำรกับ
ประเทศประชำคนอำเซียนได้เป็น
อย่ำงดี 
3. เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด
ชำยแดนใต้ 

2. โครงกำรภำษำพำเพลิน 
- กิจกรรมภำษำอังกฤษ 
- กิจกรรมภำษำมลำยู 

1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักควำมหมำย
ของค ำศัพท์ภำษำอังกฤษและภำษำ
มลำยู 
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในกำรฟัง 
พูดภำษำอังกฤษและภำษำมลำยู 
3. เพื่อส่งเสริมนักเรียนมีควำม
มั่นใจ ในกำรใช้ภำษำอังกฤษและ
ภำษำมลำยู 
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
แสวงหำควำมรู้เพื่อเป็นฐำน
กำรศึกษำในระดับที่สูง 

1. นักเรียนรู้จักควำมหมำยของ
ค ำศัพท์ภำษำอังกฤษและภำษำ
มลำยู 
2. นักเรียนมีทักษะในกำรฟัง พูด
ภำษำอังกฤษและภำษำมลำยู 
3. นักเรียนมีควำมมั่นใจ ในกำรใช้
ภำษำอังกฤษและภำษำมลำยู 
4. นักเรียนรู้จักแสวงหำควำมรู้เพื่อ
เป็นฐำนกำรศึกษำในระดับที่สูง 

นักเรียนโรงเรียนล ำพะยำฯ 1. นักเรียนโรงเรียนล ำพะ
ยำฯ มีควำมรู้พื้นฐำน
ภำษำอังกฤษและภำษำ
มลำยู 
2. นักเรียนโรงเรียนล ำพะ
ยำฯ สำมำรถสื่อสำร
ภำษำอังกฤษและภำษำ
มลำยูพื้นฐำนในกำร
สนทนำในชีวิตประจ ำวันได้ 
3. นักเรียนโรงเรียนล ำพะ
ยำฯ มีควำมพร้อมด้ำน
ภำษำอำเซียน สำมำรถ
พัฒนำตนเองที่น ำไปสู่กำร
พึ่งตนเองและมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดี 

นักเรียนโรงเรียนล ำพะยำฯ มีทักษะ
กำรฟัง พูด และเข้ำใจ ควำมหมำย
ของค ำศัพท์ ประโยคภำษำอังกฤษ
และภำษำมลำยู ร้อยละ 70 



1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.5 กลยุทธ์สนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
1. โครงกำรส่งเสริมกีฬำนักเรียน 

- กิจกรรมที ่1 แข่งขันกีฬำ
นักเรียน อปท.รอบคัดเลือก
ระดับภำคใต้  ครั้งที่  32 

- กิจกรรมที่ 2 แข่งขันกีฬำ
นักเรียน อปท.รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ครั้งที่  32 

- กิจกรรมที่ 3 กำรแข่งขันกีฬำ
นักเรียนเพื่อพัฒนำสุขภำพ
นักเรียน 

- กิจกรรมที่ 4 แข่งขันกีฬำ
นักเรียนในเขตเทศบำลนคร
ยะลำ 

- กิจกรรมที่ 5 แข่งขันกีฬำ
นักศึกษำวิชำทหำร 

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำมี
ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำสู่ควำม
เป็นเลิศตำมควำมถนัดอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ 
2. เพื่อสร้ำงผลงำนกำรแข่งขันและ
ช่ือเสียงแก่นักเรียนโรงเรียนล ำพะ
ยำฯ 
3. เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนมี
ควำมก้ำวหน้ำด้ำนกำรกีฬำใน
อนำคต 
4. เพื่อส่งเสริมเด็กในอนำคต
ทำงด้ำนกีฬำ 
5. เพื่อให้รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์ ไม่ฝักใฝ่อบำยมุขและสิ่ง
เสพติดทั้งปวง 

1. ส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถ
พิเศษด้ำนกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศตำม
ควำมถนัดอย่ำงเต็มศักยภำพ 
2. สร้ำงผลงำนกำรแข่งขันและ
ช่ือเสียงแก่นักเรียนโรงเรียนล ำพะ
ยำฯ 
3. สนับสนุนให้โรงเรียนมี
ควำมก้ำวหน้ำด้ำนกำรกีฬำใน
อนำคต 
4. ส่งเสริมเด็กในอนำคตทำงด้ำน
กีฬำ 
5. เพื่อให้รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์ ไม่ฝักใฝ่อบำยมุขและสิ่ง
เสพติดทั้งปวง 

นักเรียน ครู และบุคลำกร
โรงเรียนล ำพะยำฯ 

1. นักเรียนรู้จักใช้ทักษะที่
เรียนมำให้เกิดประโยชน์ 
2. นักเรียนมีควำมรักควำม
สำมัคคีในกำรเล่นกีฬำ 
3. เห็นคุณค่ำของกำรเล่น
กีฬำ 

นักเรียนได้รับกำรพัฒนำ 90 % 

2. แข่งขันกีฬำหน่วยงำนสัมพันธ์
กิจกรรมกำรแข่งขันฟุตบอล
อำวุโส อบจ.ยะลำหน่วยงำน
สัมพันธ ์

1. เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภำพ
พลำนำมัยและสุขภำพจิตที่ดี มี
ขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 
2. เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี 
ควำมสัมพันธ์ท่ีดีของบุคลำกรใน
หน่วยงำนและเพื่อเช่ือมควำม
สัมพันธไมตรีเสริมสร้ำงควำมรัก
ควำมสำมัคคีและมีน้ ำใจเป็น
นักกีฬำ สร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ีดีต่อ

1. บุคลำกรมีสุขภำพแข็งแรง มี
ก ำลังใจในกำรท ำงำน 
2. เกิดควำมสำมัคคี ควำมสัมพันธ์
ที่ดี มีน้ ำใจนักกีฬำ 
3. สร้ำงสัมพันธ์ท่ีดีต่อหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 

1. บุคลำกรภำยใน อบจ.
ยะลำ 
2. บุคลำกรหน่วยงำน
ภำยนอกทั้งภำครัฐเอกชน
และประชำชนร้อยละ 85 
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ 

1. บุคลำกรในหน่วยงำนมี
กิจกรรมร่วมกัน มีควำม
สำมัคคี มีควำมสัมพันธ์อัน
ดีระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ได้ประสำนกำรด ำเนินงำน 
2. สุขภำพแข็งแรง มีควำม
พร้อมในกำรท ำงำน 
3. สร้ำงขวัญก ำลังใจให้แก่
บุคลำกรหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ที่ปฏิบัติงำน 

1. บุคลำกรภำยในหน่วยงำนมี
กิจกรรมร่วมกัน มีควำมสำมัคคี มี
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ได้ประสำนกำรด ำเนินงำน 
2. สุขภำพแข็งแรง มีควำมพร้อมใน
กำรท ำงำน  
3. สร้ำงขวัญก ำลังใจให้แก่บุคลำกร
หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำน 



โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงำนภำยนอกได้แลกเปลี่ยน
ควำมคิดประสำนกำรด ำเนินงำน 

3.รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ 1. เพื่อให้เด็กพิเศษและเด็กด้อย
โอกำส ได้รับกำรพัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย 
อำรมณ์ สังคม สติปัญญำ  
2. เพื่อให้เด็กพิเศษ และเด็กด้อย
โอกำสได้มีเวทีในกำรแสดงออกถึง
ควำมสำมำรถร่วมกับ พ่อ แม่ 
ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
กำรดูแลเด็กพิเศษและเด็กด้อย
โอกำส 

1. เด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกำส 
ได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ
ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม 
สติปัญญำ  
2. เด็กพิเศษ และเด็กด้อยโอกำสได้
มีเวทีในกำรแสดงออกถึง
ควำมสำมำรถ 

เด็กพิเศษ/เด็กด้อย 
โอกำสใน จ.ยะลำ 
ร้อยละ 85 มีควำม 
พึงพอใจที่ได้รับ 
สวัสดิกำรจำกภำครัฐ 

เพื่อให้เด็กพิเศษและเด็ก
ด้อยโอกำส ร้อยละ 85 ใน
จังหวัดยะลำ ได้รับกำร
พัฒนำเต็มตำมศักยภำพทั้ง
ทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ 
สังคม สติปัญญำ และมีเวที
ในกำรแสดงออกถึง
ควำมสำมำรถร่วมกับ พ่อ 
แม่ ผู้ปกครอง 

เด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกำสร้อยละ 
85 ในจังหวัดยะลำได้รับกำรพัฒนำ
เต็มตำมศักยภำพทั้งทำงร่ำงกำย 
อำรมณ์ สังคม สติปัญญำ และมีเวที
ในกำรแสดงออกถึงควำมสำมำรถ
ร่วมกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 

4. แข่งขันกีฬำ อบจ.คัพภำคใต้ 1. เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีของ
บุคลำกรในหน่วยงำน 
2. เพื่อเช่ือมควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 
อบจ.ในเขตภำคใต้ เกิดกำร
ประสำนงำนในกำรพัฒนำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี 
3. ส่งเสริมให้บุคลำกรมีสุขภำพ
พลำนำมัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มี
สุขภำพจิตที่ดีเข้มแข็งอดทน มี
น้ ำใจเป็นนักกีฬำ 
4. เพื่อประชำสัมพันธ์ อบจ.ยะลำ 

1. เกิดสร้ำงควำมสำมัคคีของ
บุคลำกรในหน่วยงำน 
2. มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำง อบจ.ใน
เขตภำคใต้ เกิดกำรประสำนงำนใน
กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ดี 
3. ส่งเสริมให้บุคลำกรมีสุขภำพ
พลำนำมัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มี
สุขภำพจิตที่ดีเข้มแข็งอดทน มี
น้ ำใจเป็นนักกีฬำ 
4. เพื่อประชำสัมพันธ์ อบจ.ยะลำ 

ผู้บริหำร/ ส.อบจ./
ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง
พนักงำนจ้ำง อบจ.ยะลำ 
ร้อยละ 85 เข้ำร่วม
โครงกำร 

ผู้บริหำร/ ส.อบจ./
ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง
พนักงำนจ้ำง อบจ.ยะลำ 
ร้อยละ 85 มีสุขภำพ
แข็งแรง สมบูรณ์ เกิดควำม
สำมัคคีกันระหว่ำง
หน่วยงำนที่เข้ำร่วม
โครงกำร 

1. เกิดควำมสำมัคคี และควำม
ร่วมมือที่ดี ระหว่ำงบุคลำกรใน
หน่วยงำน ซึ่งเป็นแบบอย่ำงที่ด ี
2. ได้พบปะแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ทัศนคติ 
ควำมรู้ระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด 
3. บุคลำกรในหน่วยงำนมีสุขภำพ
พลำนำมัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 

5. ส่งเสริมกำรแข่งขันกีฬำเด็ก
เยำวชนและประชำชน 
- กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำ

บำสเกตบอลจังหวัดยะลำ 

1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ สู่
ควำมเป็นนักกีฬำอำชีพในอนำคต 

 เด็ก เยำวชน ประชำชนใน
จังหวัดยะลำ ร้อยละ 85 
เข้ำร่วมกิจกรรมกีฬำ
ร่วมกัน 

เด็ก เยำวชน ประชำชนใน
จังหวัดยะลำ ร้อยละ 85 
เข้ำร่วมกิจกรรมกีฬำ
ร่วมกัน 

1. เด็ก เยำวชน ประชำชน หันมำเล่น
กีฬำตำมควำมถนัดของตนเอง 
2. เด็ก เยำวชน ประชำชนมีร่ำงกำย
แข็งแรงสมบูรณ์เกิดทักษะด้ำนกีฬำสู่



โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
- กิจกรรมกำรแข่งขันเซปัก

ตะกร้อสมำนแนท์สำนสัมพันธ์
ชุมชน 

- กิจกรรมกำรแข่งขันฟุตบอล
เด็กและเยำวชน อบจ.ยะลำ 

2. เพื่อกระตุ้นให้เด็ก เยำวชน 
ประชำชนหันมำสนใจดูแลสุขภำพ 
เล่นกีฬำตำมควำมถนัดของตนเอง 
3. เพื่อส่งเสริมควำมสมำนฉันท์ท่ีดี 
โดยใช้กีฬำเป็นสื่อระหว่ำงเด็ก 
เยำวชน และประชำชน ให้เกิด
ควำมสงบสุขในพื้นที่จังหวัดยะลำ 

ควำมเป็นนักกีฬำอำชีพต่อไป มีน้ ำใจ
เป็นนักกีฬำ 
3. เกิดควำมรักสำมัคคีในพื้นที่จังหวัด
ยะลำ 

1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.6 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
1. มหกรรมตำดีกำสัมพันธ์ 

- กิจกรรมมหกรรมตำดีกำ
สัมพันธ์จังหวัดยะลำ 

- กิจกรรมมหกรรมตำดีกำ
สัมพันธ ์5 จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ 

1. เพื่อพัฒนำทักษะทำงวิชำกำร
และทักษะด้ำนกีฬำให้แก่เด็กและ
เยำวชน 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้สอน
ของศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำ
มัสยิด (ตำดีกำ) ใน 5 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ได้ท ำกิจกรรม
ร่วมกัน 
3. เพื่อฝึกให้เด็กและเยำวชนได้
เรียนรู้กำรอยู่ร่วมกันในสังคม 
4. เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจอันดี
ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและ
สถำบันกำรศึกษำ 

1. เกิดทักษะทำงวิชำกำรและ
ทักษะด้ำนกีฬำให้แก่เด็กและ
เยำวชน 
2. ผู้เรียนและผู้สอนของศูนย์
กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำ
ดีกำ) ใน 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้
ได้ท ำกิจกรรมร่วมกัน 

เด็ก เยำวชน และครูจำก
ศูนย์กำรศึกษำอิสลำม
ประจ ำมัสยิด(ตำดีกำ) ร้อย
ละ 85 เข้ำร่วมงำนและได้
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 

เด็ก เยำวชน และครูจำก
ศูนย์กำรศึกษำอิสลำม
ประจ ำมัสยิด(ตำดีกำ) ร้อย
ละ 85 ได้เข้ำร่วมงำนและ
ได้แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์กำรอยู่
ร่วมกันในสังคม 

เด็ก เยำวชน และครูจำกศูนย์
กำรศึกษำอิสลำมประจ ำมัสยิด (ตำดี
กำ) ใน จ.ยะลำ ร้อยละ 85 ได้เข้ำ
ร่วมงำนและได้แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์กำรอยู่ร่วมกันในสังคม 
ท ำให้เกิดทักษะทำงวิชำกำร ด้ำนกีฬำ
และส่งผลให้เกิดควำมเข้ำใจอันดี
ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและ
สถำบันกำรศึกษำ 



โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
2. โครงกำรอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรม
(โรงเรียนล ำพะยำประชำนุ
เครำะห์) 

1. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
ภูมิปัญญำอันดีงำมของท้องถิ่น 
2. เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกให้ผู้เรียนรัก
ชำติศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และ
ภูมิใจในเอกลักษณ์ของชำติ 
3. เพื่อสำนสัมพันธ์ชุมชน 

1. อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิ
ปัญญำอันดีงำมของท้องถิ่น 
2. สร้ำงจิตส ำนึกให้ผู้เรียนรักชำติ
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และภูมิใจ
ในเอกลักษณ์ของชำติ 
3. สำนสัมพันธ์ชุมชน 

นักเรียน ครู บุคลำกรฯ 
และประชำชน 

1. ร่วมกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีอัน
ดีงำมของท้องถิ่น 
2. นักเรียนมีจิตส ำนึกรัก
ชำติศำสนำ
พระมหำกษัตริย์ และมี
ควำมภำคภูมิใจ 
3. ประชำชนให้ควำม
ร่วมมือในกำรจัดกิจกรรม 

นักเรียน ครู บุคลำกรฯ และ
ประชำชนร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น ร้อย
ละ 95 

3. โครงกำรส่งเสริมอนุรักษ์
นำฏศิลป์ไทย (โรงเรียนล ำพะยำ
ประชำนุเครำะห์) 

1. เพื่อสืบสำนอนุรักษ์วัฒนธรรม
กำรแสดงนำฏศิลป์ไทย และ
ประเพณีท้องถิ่นของภำคใต้ 
2. เพื่อเยำวชนซึ่งเป็นนักเรียนได้
เกิดควำมภำคภูมิใจในเอกลักษณ์
ของควำมเป็นไทยของท้องถิ่น
ตนเองให้คงอยู่สืบไป 
3. เพื่อให้นักเรียนได้เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมโดยกำรแสดง
ควำมสำมำรถบนเวที และสร้ำง
ช่ือเสียงแก่โรงเรียน 

1. นักเรียนสืบสำนอนุรักษ์
วัฒนธรรมกำรแสดงนำฏศิลป์ไทย 
และประเพณีท้องถิ่นของภำคใต้ 
2. นักเรียนเกิดควำมภำคภูมิใจใน
เอกลักษณ์ของควำมเป็นไทยของ
ท้องถิ่นตนเองให้คงอยู่สืบไป 
3. นักเรียนได้เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมโดยกำรแสดง
ควำมสำมำรถบนเวที และสร้ำง
ช่ือเสียงแก่โรงเรียน 

นักเรียน ครูและบุคลำกรฯ 
ของโรงเรียนล ำพะยำฯ 

นักเรียนเกิดควำม
ภำคภูมิใจ อนุรักษใ์น
วัฒนธรรมกำรแสดง
นำฏศิลป์ไทย 
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และสำมำรถน ำไปเผยแพร่
ให้แก่เยำวชนรุ่นหลังต่อไป 

นักเรียนสำมำรถพัฒนำศักยภำพด้ำน
กำรแสดงและอนุรักษ์นำฏศิลป์ไทย 
ร้อยละ 80 

4. โครงกำรอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม 

1. เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่นให้
คงอยู่ตลอดไป 
2. เพื่อส่งเสริมให้ เด็ก เยำวชน 
ประชำชนมีคุณธรรม จริยธรรม 
3. เพื่อปลูกจิตส ำนึกให้รักใน
ศำสนำวัฒนธรรม ประเพณี 

1. ไดอ้นุรักษ์ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
2. เด็ก เยำวชน ประชำชนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
3. เกิดจิตส ำนึกให้รักในศำสนำ
วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 

ร้อยละ 80 ของเด็ก 
เยำวชน ประชำชนได้
ร่วมกันอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ท้องถิ่นภูมิปัญญำท้องถิ่น
สืบต่อไป 

เด็ก เยำวชน ประชำชนใน
จังหวัดยะลำ ร้อยละ 80 
เกิดควำมหวงแหนและ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นสืบต่อไป 

1. เด็ก เยำวชน ประชำชนเกิดควำม
รักในขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง 
2.เกิดกำรสืบสำนขนบธรรมเนียม 
ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นคงอยู่ตอ่ไป 



โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
ตลอดจนภูมิปัญญำท้องถิ่นให้คงอยู่
ตลอดไป 

5.โครงกำรวิถีมุสลิมกับอัตลักษณ์
ท้องถิ่นในประชำคมอำเซียน
ประจ ำปี 2559 
- โครงกำรทดสอบกำรอ่ำน 

อัลกุรอำน 
- โครงกำรสัมมนำกำรจัด

กำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยำวชน 
ประชำชนมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
อัลกุรอำนเกิดกำรเรียนรู้ในวิถี  
อัลอิสลำม 
2. เพื่อคัดเลือกเยำวชนและ
ประชำชนจำก 14 จังหวัดภำคใต้ 
เป็นตัวแทนเข้ำร่วมกำรทดสอบ
ระดับประเทศในกำรอ่ำนอัลกุรอำน 
3. เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์สืบ
สำนภูมิปัญญำในกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
4. เพื่อยกระดับและพัฒนำ
ศักยภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของประชำชนใน
ท้องถิ่น 
5. เพื่อสร้ำงภำคีเครือข่ำยควำม
ร่วมมือด้ำนกำรศึกษำระหว่ำง
องค์กรภำครัฐเอกชน 

1. เยำวชน ประชำชนที่เป็นตัวแทน 
14 จังหวัดภำคใต้ เข้ำร่วมทดสอบ
กำรอ่ำนคัมภีร์อัลกุรอำน
ระดับประเทศ 
2. เด็ก เยำวชน ประชำชน มี
ควำมรู้ในอัตลักษณ์ท้องถิ่นตำม
หลักศำสนำอิสลำม 
3. เกิดกำรบูรณำกำรทุกภำคส่วน
ด้ำนกำรศึกษำ 

1. เด็ก เยำวชน และ
ประชำชนทั่วไปเข้ำร่วมงำน 
2. เยำวชน และประชำชน
ตัวแทน 14 จังหวัด สมัคร
เข้ำร่วมทดสอบกำรอ่ำน 
อัลกุรอำน 
3. ผู้บริหำร ครูนักเรียน 
บุคลำกรจำกสถำบัน
ปอเนำะ 
4. คก.อิสลำมประจ ำ
จังหวัดยะลำผู้น ำศำสนำ
ผู้แทนองค์กร 

1. เด็ก เยำวชน และ
ประชำชนที่นับถือศำสนำ
อิสลำมใน จ.ยะลำ ร้อยละ 
85 เข้ำร่วมงำนและเกิด
เลื่อมใสศรัทธำ ยึดมั่นใน
หลักกำรทำงศำสนำ 
2. เกิดกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และแนวคิดใหม่ใน
กำรพัฒนำศักยภำพ
กำรศึกษำเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ท้องถิ่น 

1. เด็ก เยำวชน และประชำชนที่นับ
ถือศำสนำอิสลำมใน จ.ยะลำ ร้อยละ 
85 เข้ำร่วมงำนและเกิดเลื่อมใส
ศรัทธำ ยึดมั่นในหลักกำรทำงศำสนำ 
2. เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรุ้และ
แนวคิดใหม่ในกำรพัฒนำศักยภำพ
กำรศึกษำเรียนรู้ที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ท้องถิ่น 
3. มีภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรศึกษำแบบ
บูรณำกำรกำรเรียนรู้ที่เหมำะสม 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน
และท้องถิ่น 
4. เยำวชน ประชำชนที่เป็นตัวแทน 
14 จังหวัดภำคใต้เข้ำร่วมกำร
ทดสอบกำรอ่ำนคัมภีร์อัลกุรอำน
ระดับประเทศ 

6. ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมท ำนุ
บ ำรุงศำสนำ 
- กิจกรรมปฏิบัติธรรมน ำสุข 
- กิจกรรมวันธรรมสวนะ 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ 
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้
เด็กเยำวชนในกำรน้อมน ำ
หลักธรรมทำงพุทธศำสนำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรด ำรงชีวิต 

1. ได้ท ำกิจกรรมวันส ำคัญทำง
ศำสนำ 
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้
เด็กเยำวชนในกำรน้อมน ำ
หลักธรรมทำงพุทธศำสนำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรด ำรงชีวิต 

เด็ก เยำวชน และ
ประชำชนข้ำรำชกำร 
พนักงำนจ้ำงลูกจ้ำง 
ผู้เกี่ยวข้องในเขต จ.ยะลำที่
นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 
75 

1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ตระหนักถึงควำมส ำคัญใน
กำรปฏิบัติตำมค ำสอนของ
ศำสนำพุทธ 
2. สำมำรถน ำหลักธรรมมำ
ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และใช้
ในชีวิตประจ ำวัน 

1. ข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำง ลูกจ้ำง 
ประชำชนในจังหวัดยะลำมีโอกำสได้
เข้ำวัดฟังธรรม 
2. สำมำรถน ำหลักค ำสอนทำงศำสนำ
มำประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติงำนและ
ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 



โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
3. เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้
ตระหนักถึงกำรปฏิบัติตำมหลัก
ศำสนำพุทธ 
4. เพื่อสืบสำนประเพณีกำรเข้ำวัด 
ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม 

3. เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้
ตระหนักถึงกำรปฏิบัติตำมหลัก
ศำสนำพุทธ 
4. เพื่อสืบสำนประเพณีกำรเข้ำวัด 
ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม 

3. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรประกอบศำสนกิจของ
ศำสนำพุทธ 

7. รอมฎอนสัมพันธ์ 1. เพื่อท ำนุบ ำรุงศำสนำอิสลำมโดย
กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติตำม
หลักกำรอิสลำมของประชำชนใน
ท้องถิ่น 
2. เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ปฏิบัติศำสนกิจของประชำชน อัน
เป็นกำรจัดบริกำรสำธำรณะเพื่อ
ประโยชน์ของคนในท้องถิ่น 
3. เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ด้ำนศำสนำ
และหลักปฏิบัติที่ถูกต้องในช่วง
เดือนรอมฎอน 
4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนมุสลิมให้
เข้ำร่วมกิจกรรมดูดวงจันทร์ 
5. เพื่อเข้ำถึงชุมชน เสริมสร้ำง
ควำมเข้ำใจและสนับสนุนควำม
หลำกหลำยทำงวัฒนธรรม 

1. ประชำชนได้รับควำมสะดวกใน
กำรปฏิบัติตำมหลักศำสนำอิสลำม
ของประชำชนในท้องถิ่น 
2. ประชำชนได้รับควำมสะดวกใน
กำรดูดวงจันทร์ในเดือนรอมฎอน 

เด็ก เยำวชน และ
ประชำชน ผู้น ำศำสนำและ
ผู้สนใจ ในพื้นที่ จ.ยะลำ 
ร้อยละ 80 เข้ำร่วม
โครงกำรและปฏิบัติตนตำม
หลักศำสนำอิสลำมในกำร
ถือศีลอดเดือนรอมฎอน 

1. เด็ก เยำวชน ประชำชน 
ผู้น ำศำสนำ และผู้สนใจใน
พื้นที่ จ.ยะลำ มีควำมพึง
พอใจต่อบริกำรสำธำรณะ
ของ อบจ.ยะลำ  
2. ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรปฏิบัติ
ศำสนกิจในเดือนรอมฎอน 
ร้อยละ 80 

1. พัฒนำตกแต่งสถำนที่บริเวณ 2 
ข้ำงทำงเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่
ประชำชนที่เข้ำร่วม กิจกรรมดูดวง
จันทร์  
 2. จัดพิมพ์ปฏิทินเดือนรอมฎอน 
เพื่ออ ำนวย ควำมสะดวกแก่ชุมชน 
มัสยิด ประชำชนทั่วไปในกำรดูเวลำ
ปฏิบัติศำสนกิจในเดือนรอมฎอน 
3. จัดซื้ออินทผำลัมเพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกแก่ประชำชนที่เข้ำร่วม
กิจกรรมเอี๊ยะตีกำฟ 10 วันสุดท้ำย 
และกิจกรรมดูดวงจันทร์ 
4. จัดงำนต้อนรับเดือนรอมฎอน ณ 
สนง.คก.อิสลำมประจ ำจังหวัดยะลำ 
โดยมีผู้น ำศำสนำร่วมฟังกำรบรรยำย
ธรรม 
5. จัดกิจกรรมเอี๊ยะตีกำฟเพื่อให้
ควำมรู้และเพิ่มพูนประสบกำรณ์ใน
กำรด ำรงชีวิตตำมหลักของศำสนำ
อิสลำม 
6. จัดกิจกรรมดูดวงจันทร์ ณ ศำลำดู
ดวงจันทร์ อ.ยะหำ จ.ยะลำ 



โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
8. สืบสำนจำรีตประเพณีของคน

ไทยเช้ือสำยจีน (อุดหนุนมูลนิธิ
ตุ้ยบ๋วยเต็กเนี่ยง ศำลเจ้ำแม่
ทับทิมยะลำ) 

1. สืบสำนวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งำมของท้องถิ่น 
2. เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นได้
ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำที่นับ
ถือได้อย่ำงเสรี 
3. เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว 

1. ประชำชนชำวไทยเช้ือสำยจีน ได้
ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำได้
อย่ำงเสรี 
2. มีกำรแสดงของชำวไทยเช้ือสำย
จีน ดนตรีจีน และกำรละเล่นอื่น ๆ 
อีกมำกมำย 

ประชำชนเช้ือสำยจีนใน
พื้นที่จังหวัดยะลำได้
ประกอบพิธีกรรมทำง
ศำสนำได้อย่ำงเสรี ร้อยละ 
80 

ประชำชนชำวไทยเช้ือสำย
จีน ร้อยละ 80 ได้
ประกอบพิธีกรรมทำง
ศำสนำได้อย่ำงเสรี และมีผู้
เข้ำชมงำนจ ำนวนมำกจึง
เป็นกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.ยะลำ  

ประชำชนชำวไทยเช้ือสำยจีนสำมำรถ
ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำที่ตนเอง
นับถือได้อย่ำงเสรี และเป็นกำรสืบ
สำนจำรีต ประเพณีที่ดีงำมถือเป็น
ภำพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดยะลำ 

9. ประเพณีแห่พระลุยไฟ (อุดหนุน
มูลนิธิเจ้ำแม่ลิ้มกอเหนี่ยวยะลำ) 

1. สืบสำนวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งำมของชำวจีนสืบทอดให้ชนรุ่น
หลัง 
2. เกิดกำรยึดเหนี่ยวทำงจิตใจโดย
พิธีกรรมทำงศำสนำที่นับถือได้
อย่ำงเสรี 
3. เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวภำพลักษณ์ที่ดีของ จ.
ยะลำ 

1. ประชำชนชำวไทยเช้ือสำยจีน ได้
ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำได้
อย่ำงเสรี 
2. มีกำรแสดงของชำวไทยเช้ือสำย
จีน ดนตรีจีน กำรแห่พระลุยไฟ 
กำรแสดงง้ิว อุปรำกรจีนฯ เป็นต้น 

ประชำชนเช้ือสำยจีนใน
พื้นที่จังหวัดยะลำได้
ประกอบพิธีกรรมทำง
ศำสนำได้อย่ำงเสรี ร้อยละ 
80 

ประชำชนชำวไทยเช้ือสำย
จีน ร้อยละ 80 ได้
ประกอบพิธีกรรมทำง
ศำสนำได้อย่ำงเสรี และมีผู้
เข้ำชมงำนจ ำนวนมำกจึง
เป็นกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.ยะลำ  

ประชำชนชำวไทยเช้ือสำยจีนสำมำรถ
ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำที่ตนเอง
นับถือได้อย่ำงเสรี และเป็นกำรสืบ
สำนจำรีตประเพณีที่ดีงำมถือเป็น
ภำพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดยะลำ 

10. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 
- กิจกรรมวันไหว้ครู 
- กิจกรรมเข้ำค่ำยคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียน 
- กิจกรรมอบรมและประกวด

มำรยำทไทย 
- กิจกรรมท ำบุญที่วัดและมัสยิด 
- กิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตย

ในโรงเรียน 
(โรงเรียนล ำพะยำประชำ 
นุเครำะห์) 

1. เพื่อให้นักเรียนมีควำมประพฤติ
ดีตำมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกควำมเป็นคน
ดีมีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ปฏิบัติ
และยึดมั่นตำมหลักศำสนำที่ตนนับ
ถือ 
3. เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีสำมำรถ
ด ำเนินชีวิตในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 
4. เพื่อให้นักเรียนอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทย 

1. นักเรียนมีควำมประพฤติดีตำม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. นักเรียนมีจิตส ำนึกควำมเป็นคน
ดีมีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ปฏิบัติ
และยึดมั่นตำมหลักศำสนำที่ตนนับ
ถือ 
3. นักเรียนเป็นคนดีสำมำรถด ำเนิน
ชีวิตในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 
4. นักเรียนอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทย 

นักเรียน 
โรงเรียนล ำพะยำฯ 

นักเรียนมีควำมประพฤติดี 
มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรมตำมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
 

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 85 % 
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ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
11. อบรมกำรสอนอัลกุรอำน

(ระบบกีรออำตี) 
1. เพื่อพัฒนำควำมรู้วิธีกำรสอน
และทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้กำร
เรียนกำรสอนอัลกุรอำนแก่ครูและ
อำสำสมัครสอนอัลกุรอำน 
2. เพื่อให้เด็กและเยำวชนสำมำรถ
อ่ำนอัลกุรอำนได้อย่ำงรู้อักษรสระ 
สำมำรถอ่ำนได้คล่องและถูกต้อง 
เด็กรักกำรอ่ำนและสำมำรถอ่ำน
เรื่องอื่น ๆ ได้ ตลอดจนน ำไปเป็น
พื้นฐำนของกำรศึกษำในระดับที่
สูงขึ้นไป 
3. ปลูกฝังคุณธรรมจรรยำมำรยำท
ที่ดีงำมให้แก่เด็กและเยำวชน โดย
ผ่ำนกำรเรียนกำรสอนอ่ำนอัลกุ
รอำนตำมหลักกำร และวิธีกำรที่
ครูผู้สอนได้สอดแทรกระหว่ำง 

1. ครูและอำสำสมัครสอนอัลกุ
รอำนรู้วิธีกำรสอนและมีทักษะใน
กำรจัเกำรเรียนรู้ 
2. เด็กและเยำวชนสำมำรถอ่ำนอัล
กุรอำนได้อย่ำงรู้อักษรสระ สำมำรถ
อ่ำนได้คล่องและถูกต้อง น ำไปเป็น
พื้นฐำนของกำรศึกษำในระดับที่
สูงขึ้นไป 
3. เด็กและเยำวชน มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยำมำรยำทที่ดี 

1. อบรมเทคนิคระบบกีรอ
อำตีแก่ครู และอำสำสมัคร
สอนอัลกุรอำน ร้อยละ 80 
2. อบรมทบทวนและ
พัฒนำกำรสอนอ่ำนอัลกุ
รอำนระบบกีรออำตีแก่ครู 
และอำสำสมัครสอนอัลกุ
รอำน ร้อยละ 80 

1. ครู อำสำสมัครสอน
อ่ำนอัลกุรอำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
2. พัฒนำประสิทธิภำพ
และเพิ่มทักษะกำรอ่ำนอัล
กุรอำนได้เร็วในระยะเวลำ
สั้น ร้อยละ 80 

1. ผู้เข้ำอบรมมีทักษะและเทคนิคกำร
สอนที่มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
2. ผู้เข้ำอบรมได้เรียนรู้และเข้ำใจ
ควำมหมำยอัลกุรอำน 
3. เด็กเยำวชนสำมำรถอ่ำนอัลกุรอำน
ได้ถูกต้องและรวดเร็วมีคุณธรรม
จริยธรรมมำกขึ้น 
4. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกำรสอนกี
รออำตีมีคุณภำพ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
1. โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำน

พลังงำน ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 
- คก.โลกสีเขียว (กิจกรรม

โรงเรียนสวยด้วยมือเรำ/ 5 ส.)
(กิจกรรมอนุรักษ์

1. เพื่อให้นักเรียน ผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกรฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม และสร้ำงจิตส ำนึกให้
รักและหวงแหนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ 

1. นักเรียน ผู้บริหำร ครูและ
บุคลำกรฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม และสร้ำงจิตส ำนึกให้
รักและหวงแหนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ 

ผู้บริหำร นักเรียน ครูและ
บุคลำกรฯ 

1. ครู บุคลำกรฯ นักเรียน 
เห็นคุณค่ำของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม มีจิตใจในกำร
อนุรักษ์และพัฒนำ
สิ่งแวดล้อม 

นักเรียนมีควำมรู้ด้ำนพลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80 



โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
ทรัพยำกรธรรมชำติหุบเขำล ำ
พญำ) 

- คก.เศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื่อให้โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่มี
ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำด 
สวยงำม เป็นแบบอย่ำงแก่ชุมชน 
และเอื้อต่อกำรเรียนกำรสอน 

2. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่มีควำม
เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอำด 
สวยงำม เป็นแบบอย่ำงแก่ชุมชน 
และเอื้อต่อกำรเรียนกำรสอน 

2. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่
ดี สะอำด สวยงำม เป็น
แบบอย่ำงแก่ชุมชน 

2. โครงกำรส่งเสริมอำชีพใน
ท้องถิ่น 

1. เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้พื้นฐำน
ในอำชีพที่สุจริต 
2. เพื่อให้นักเรียนเห็นช่องทำงกำร
ประกอบอำชีพและเป็นพื้นฐำนใน
กำรเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 
3. เพื่อให้นักเรียนมีรำยได้ระหว่ำง
เรียน 

1. นักเรียนมีควำมรู้พื้นฐำนใน
อำชีพที่สุจริต 
2. นักเรียนเห็นช่องทำงกำร
ประกอบอำชีพและเป็นพื้นฐำนใน
กำรเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 
3. นักเรียนมีรำยได้ระหว่ำงเรียน 

นักเรียนที่สอบผ่ำน
นักธรรมช้ันเอก 

1. นักเรียนมีควำมรู้
พื้นฐำนในอำชีพที่สุจริต 
2. นักเรียนเห็นช่องทำง
กำรประกอบอำชีพและเป็น
พื้นฐำนในกำรเรียนต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น 
3. นักเรียนมีรำยได้
ระหว่ำงเรียน 

นักเรียนมีควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำร
ส่งเสริมอำชีพในท้องถิ่นเพื่อเป็น
แนวทำงในกำรประกอบอำชีพ ร้อยละ 
80 

3. โครงกำรส่งเสริมอำชีพแพทย์
แผนไทย 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมรู้
ภูมิปัญญำท้องถิ่น และศึกษำ
ค้นคว้ำทำงแพทย์แผนไทย 
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
ประโยชน์และกำรน ำสมุนไพรไทยที่
มีในท้องถิ่นมำใช้เป็นยำบ ำรุง รักษำ 
และดูแลสุขภำพอย่ำงเหมำะสม 
3. ส่งเสริมกำรปลูกและกำร
ขยำยพันธุ์สมุนไพรที่มีในท้องถิ่น 

1. นักเรียนมีควำมรู้ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น และศึกษำค้นคว้ำทำง
แพทย์แผนไทย 
2. นักเรียนได้เรียนรู้ประโยชน์และ
กำรน ำสมุนไพรไทยที่มีในท้องถิ่น
มำใช้เป็นยำบ ำรุง รักษำ และดูแล
สุขภำพอย่ำงเหมำะสม 
3. ส่งเสริมกำรปลูกและกำร
ขยำยพันธุ์สมุนไพรที่มีในท้องถิ่น 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 
1-6 

1. นักเรียนมีควำมรู้ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น และศึกษำ
ค้นคว้ำทำงแพทย์แผนไทย 
2. นักเรียนได้เรียนรู้
ประโยชน์และกำรน ำ
สมุนไพรไทยที่มีในท้องถิ่น
มำใช้เป็นยำบ ำรุง รักษำ 
และดูแลสุขภำพอย่ำง
เหมำะสม 
3. ส่งเสริมกำรปลูกและ
กำรขยำยพันธุ์สมุนไพรที่มี
ในท้องถิ่น 

นักเรียนสำมำรถเรียนรู้ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นและน ำแนวทำงกำรใช้
ประโยชน์สมุนไพรจำกภูมิปัญญำ
ท้องถิน่ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
ร้อยละ 80 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
2.2 กลยุทธ์เสริมสร้างสุขอนามัยและสวัสดิการสังคมแก่ประชาชน 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
1. กำรพัฒนำศักยภำพเด็กและ

เยำวชน กิจกรรม "พัฒนำทักษะ
กีฬำฟุตบอลและพัฒนำทักษะ
กีฬำตะกร้อ" 

1. เพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรยกระดับ
มำตรฐำนกำรแข่งขันกีฬำฟุตบอล
และตะกร้อในจังหวัดยะลำสร้ำงทีม
ที่มีคุณภำพในอนำคต 
2. เพื่อเสริมสร่ำงให้เยำวชนใน
จังหวัดยะลำได้ใช้เวลำว่ำงให้เป็น
ประโยชน์ ส่งเสริมกำรออกก ำลัง
กำยเพื่อเสริมสร้ำงร่ำงกำยและ
จิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรง สร้ำง
นักกีฬำที่มีควำมเป็นเลิศสร้ำง
เยำวชนที่มีคุณภำพ 
3. เพื่อลดปัญหำยำเสพติด และลด
พฤติกรรมควำมรุนแรงในกลุ่มวัยรุ่น
โดยใช้กีฬำเป็นเกรำะป้องกัน 
4. เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี 
สร้ำงมิตรภำพ สร้ำงเครือข่ำย
นักกีฬำและเปิดโอกำสแลกเปลี่ยน
ประสบกำรในกำรแข่งขันกีฬำให้
กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น 

1. เยำวชนในจังหวัดยะลำมีสุขภำพ
พลำนำมัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มี
จิตใจที่เข้มแข็ง อดทน มีน้ ำใจเป็น
นักกีฬำ มีระเบียบวินัย 
2. เยำวชนในจังหวัดยะลำ มีทักษะ
ในกำรเล่นกีฬำฟุตบอลและตะกร้อ
เพิ่มมำกขึ้น สำมำรถต่อยอดไปสู่
ควำมเป็นเลิศในอนำคต 
3. เกิดเครือข่ำยนักกีฬำ เสริมสร้ำง
ควำมสำมัคคี สร้ำงมิตรภำพ 

เยำวชนใน จ.ยะลำ ร้อยละ 
80 เกิดควำมสำมัคคี มี
มิตรภำพเกิดเครือข่ำย
นักกีฬำ 

ร้อยละ 80 ของเยำวชนใน 
จ.ยะลำ มีควำมสำมัคคี มี
มิตรภำพ เกิดเครือข่ำย
นักกีฬำ มีโอกำส
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 
ยกระดับมำตรฐำนกำร
แข่งขันกีฬำ สร้ำงโอกำสให้
เยำวชนในจังหวัดยะลำก้ำว
สู่ควำมเป็นนักกีฬำ
ระดับประเทศ สร้ำงอำชีพ 
สร้ำงรำยได้ ใช้เวลำว่ำงให้
เป็นประโยชน์ แก้ปัญหำยำ
เสพติดและลดควำมรุนแรง
ในกลุ่มเยำวชน 

เด็กและเยำวชนในจังหวัดยะลำ มี
สุขภำพพลำนำมัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
มีจิตใจที่เข้มแข็งอดทน มีน้ ำใจเป็น
นักกีฬำ มีระเบียบวินัย มีทักษะใน
กำรเล่นกีฬำฟุตบอลและตะกร้อเพิ่ม
มำกขึ้น สำมำรถต่อยอด ไปสู่ควำม
เป็นเลิศในอนำคต ห่ำงไกลยำเสพติด
และอบำยมุขเกิดเครือข่ำยนักกีฬำ 
เสริมสร้ำงควำมสำมัคคีสร้ำงมิตรภำพ 
สร้ำงควำมผูกพัน รู้รักสำมัคคีในกลุ่ม
กีฬำที่ชอบกีฬำ ท ำให้ลดปัญหำควำม
รุนแรง 

3. โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 
- กิจกรรม อย.น้อย 
- กิจกรรมก้ำวย่ำงอย่ำงมั่นใจ 
- กิจกรรมทดสอบสมรรถภำพ

ร่ำงกำยนักเรียน 

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและ
บุคลำกรในโรงเรียนทรำบถึงวิธีกำร
ดูแลรักษำสุขภำพร่ำงกำยและ
อำรมณ์ของตัวเองรวมทั้งสำมำรถ
น ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ และ
แนะน ำให้ผู้อื่นปฏิบัติตำมได้ 

1. นักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียน
ทรำบถึงวิธีกำรดูแลรักษำสุขภำพ
ร่ำงกำยและอำรมณ์ของตัวเอง
รวมทั้งสำมำรถน ำไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ และแนะน ำให้
ผู้อื่นปฏิบัติตำมได้ 

นักเรียน  ครูและบุคลำกร นักเรียน  ครูและบุคลำกร 
มีสุขภำพกำย สุขภำพจิตที่
ดี และมีภำวะโภชนำกำรที่
ดี ห่ำงไกลยำเสพติด 

นักเรียน ครูและบุคลำกร มีสุขภำพดี 
ร้อยละ 80 



โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
2. เพื่อส่งเสริมสุขภำพอนำมัย
นักเรียน 

2. เพื่อส่งเสริมสุขภำพอนำมัย
นักเรียน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
2.3 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้เสียโอกาส และผู้พิการให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
1. อำหำรเช้ำให้กับเด็กนักเรียน

โรงเรียนในสังกัดต ำรวจตระเวน
ชำยแดนที่ 44 และศูนย์กำร
เรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน
บ้ำนภักดี ประจ ำปี งปม. 
2559 (อุดหนุนกองก ำกับกำร
ต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 44) 

1. เพื่อให้นักเรียนด้อยโอกำสได้
รับประทำนอำหำรเช้ำที่มีคุณค่ำ
ตำมหลักโภชนำกำรมีสุขภำพ
แข็งแรงมีน้ ำหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีควำมพร้อมใน
กำรศึกษำและมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนที่ดีขึ้น 

1. นักเรียนด้อยโอกำสได้
รับประทำนอำหำรเช้ำที่มีคุณค่ำ
ตำมหลักโภชนำกำรมีสุขภำพ
แข็งแรงมีน้ ำหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์ 
2. นักเรียนมีควำมพร้อมใน
กำรศึกษำและมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนที่ดีขึน้ 

นักเรียนด้อยโอกำสใน
โรงเรียนโครงกำร
พระรำชด ำริสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี 

นักเรียนด้อยโอกำสใน
โรงเรียนโครงกำร
พระรำชด ำริสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรีได้
รับประทำนอำหำรเช้ำที่มี
คุณค่ำทำงโภชนำกำร 

นักเรียนด้อยโอกำสในโรงเรียน
โครงกำร 
พระรำชด ำริสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีได้
รับประทำนอำหำรเช้ำที่มีคุณค่ำทำง
โภชนำกำร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
2.4 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
1. โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน ์ 1. เพื่อตกแต่งให้โรงเรียนมีภูมิทัศน์

ที่ร่มรื่นสวยงำมยิ่งขึ้น 
2. เพื่อให้เกิดควำมสะดวกสบำย 
ควำมพึงพอใจแก่ผู้มำเยือน และ
ติดต่อรำชกำรโดยทั่วไป 
3. เพื่อให้มีสถำนที่พักผ่อนหย่อน
ใจเพิ่มขึ้น 

1. โรงเรียนมีภูมิทัศน์ท่ีร่มรื่น
สวยงำมยิ่งขึ้น 
2. เกิดควำมสะดวกสบำย ควำมพึง
พอใจแก่ผู้มำเยือน และติดต่อ
รำชกำรโดยทั่วไป 
3. มีสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ
เพิ่มขึ้น 

ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
ให้สวยงำม 

1. สภำพแวดล้อมภำยใน
โรงเรียนร่มรื่นสวยงำม 
2. สำมำรถให้บริกำรด้ำน
อำคำรสถำนที่แก่นักเรียน
อย่ำงดีและทั่วถึง 

โรงเรียนมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงำมเพิ่มขึ้น
จ ำนวน  3 จุด 



โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
4. เพื่อซ่อมแซมจัดระบบประปำ
ภำยในและภำยนอกอำคำรเรียน 

4. จัดระบบประปำภำยในและ
ภำยนอกอำคำรเรียน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
1. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดอิน

ฟำเรด จ ำนวน 1 ระบบ (6 จุด) 
เพื่อรักษำควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน (ห้องสมุดประชำชน
เฉลิมรำชกุมำรี) 

ประชำชนที่มำใช้บริกำรห้องสมุด
ประชำชนเฉลิมรำชกุมำรี มีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กล้องวงจรปิด จ ำนวน 6 
ตัว 

ประชำชนมีควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
(ห้องสมุดประชำชนเฉลิม
รำชกุมำรี) 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด จ ำนวน 6 ตัว 
เพื่อบริกำรประชำชนให้มีควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 
3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
1. โครงกำรส่งเสริมสวัสดิกำรขวัญ

ก ำลังใจครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

1. เพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อัน
ดีระหว่ำงบุคลำกร 
2. เพื่อส่งเสริมบุคลำกรให้มีขวัญ
และก ำลังใจที่ดีแก่ครู 

1. เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงบุคลำกร 
2. ส่งเสริมบุคลำกรให้มีขวัญและ
ก ำลังใจที่ดีแก่ครู 

ครูและบุคลำกรโรงเรียนล ำ
พะยำฯ 

1. ครู บุคลำกรมีควำมรู้ 
ควำมสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 
2. ครูและบุคลำกรมีขวัญ
ก ำลังใจ 

ครูและบุคลำกรมีขวัญก ำลังใจ ร้อย
ละ 85 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 
3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
1. โครงกำรพัฒนำระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
1. เพื่อส่งเสริมควำมรู้เรื่องระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. ส่งเสริมควำมรู้เรื่องระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ครูทุกคนมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจปฏิบัติงำนระบบดูแล

1. ครูได้รับกำรอบรมให้
ควำมรู้ 

1. ครูด ำเนินงำนตำมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 90 



โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
- กิจกรรมสำนสำยใยจำก

โรงเรียนสู่บ้ำน 
2. เพื่อส่งเสริมควำมร่วมมือกัน
ท ำงำนอย่ำงมีระบบ และมี
ประสิทธิภำพ 
3. เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตและดูแล
นักเรียนอย่ำงใกล้ชิด 

2. ส่งเสริมควำมร่วมมือกันท ำงำน
อย่ำงมีระบบ และมีประสิทธิภำพ 
3. พัฒนำคุณภำพชีวิตและดูแล
นักเรียนอย่ำงใกล้ชิด 

ช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงมี
ระบบ 

2. มีเอกสำรและเครื่องมือ
ในกำรด ำเนินงำน 
3. จัดกิจกรรมเสริมและ
พัฒนำให้กับนักเรียน 
4. ครูได้กำรศึกษำดูงำน 
5. นักเรียนได้รับกำรดูแล
ช่วยเหลืออย่ำงทั่วถึงตำม
สภำพปัญหำกลุ่มเสี่ยงหรือ
ที่มีปัญหำ ร้อยละ 80 

2. ลดปัญหำนักเรียนกลุ่มเสี่ยง หรือ
กลุ่มที่มีปัญหำ ร้อยละ 80 

2. โครงกำรคืนสู้เหย้ำชำว ลป. 1. เพื่อประสำนควำมร่วมมือกับ
ศิษย์เก่ำในกำรจัดกำรศึกษำ 
2. เพื่อให้เกิดควำมร่วมมืออันดี
ระหว่ำงศิษย์เก่ำและโรงเรียน 
3. เพื่อเข้ำถึงสินทรัพย์ทำงปัญญำ
และภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ท่ีมีอยู่ใน
ชุมชน 

1. ประสำนควำมร่วมมือกับศิษย์
เก่ำในกำรจัดกำรศึกษำ 
2. เกิดควำมร่วมมืออันดีระหว่ำง
ศิษย์เก่ำและโรงเรียน 
3. เข้ำถึงสินทรัพย์ทำงปัญญำและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ท่ีมีอยู่ในชุมชน 

ศิษย์เก่ำของโรงเรียนล ำพะ
ยำฯ จ ำนวน  39 รุ่น 

1. ได้รับควำมร่วมมือจำก
ศิษย์เก่ำในกำรจัด
กำรศึกษำ 
2. เกิดควำมร่วมมืออันดี
ระหว่ำงศิษย์เก่ำและ
โรงเรียน 
3. สำมำรถเข้ำถึงสินทรัพย์
ทำงปัญญำและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชน 

ศิษย์เก่ำให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนิน
กิจกรรม ร้อยละ 80 

3. โครงกำรประชุมผู้ปกครอง 
- ปฐมนิเทศ 
- ประชุมผู้ปกครอง 

1. เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทรำบและ
เข้ำใจถึง หลักกำร ปรัชญำ คติพจน์ 
นโยบำย กำรจัดกำรศึกษำของ
โรงเรียนตลอดจนแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนต่ำงๆ 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ร่วมกันและยังเป็นกำรเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ท่ีดีระหว่ำงผู้ปกครอง
กับทำงโรงเรียนเพื่อได้พัฒนำ
นักเรียนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

1. ผู้ปกครองได้ทรำบและเข้ำใจถึง 
หลักกำร ปรัชญำ คติพจน์ นโยบำย 
กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
ตลอดจนแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
ต่ำงๆ 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ร่วมกันและยังเป็นกำรเสริมสร้ำง
ควำมสมัพันธ์ท่ีดีระหว่ำงผู้ปกครอง
กับทำงโรงเรียนเพื่อได้พัฒนำ
นักเรียนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

นักเรียนใหม่ และ
ผู้ปกครองของนักเรียนใหม่
มำเข้ำ 

ผู้ปกครองมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในหลักกำรปรัชญำ 
นโยบำยของโรงเรียน มี
ทัศนคติ และมี
ควำมสัมพันธ์ท่ีดีระหว่ำง
ครูและบุคลำกรในโรงเรียน 

นักเรียนใหม่ - ผู้ปกครอง เข้ำร่วม
ประชุม ร้อยละ 90 



โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
4. โครงกำรปัจฉิมนิเทศ 1. เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวที่

ส่งเสริมและตอบสนองควำม
ต้องกำร ควำมสำมำรถ ควำมถนัด 
และควำมสนใจ 
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดควำม
ภำคภูมิใจ และมีจิตส ำนึกในกำร
เป็นนักเรียนโรงเรียนล ำพะยำ
ประชำนุเครำะห์ 
3. เพื่อให้นักเรียนได้มีแนวทำง
ปฏิบัติตำม เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญำ และจุดเน้นของโรงเรียน
หลังจบกำรศึกษำ 

1. จัดกิจกรรมแนะแนวที่ส่งเสริม
และตอบสนองควำมต้องกำร 
ควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำม
สนใจ 
2. นักเรียนเกิดควำมภำคภูมิใจ 
และมีจิตส ำนึกในกำรเป็นนักเรียน
โรงเรียนล ำพะยำประชำนุเครำะห์ 
3.  นักเรียนได้มีแนวทำงปฏิบัติ
ตำม เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ ปรัชญำ 
และจุดเน้นของโรงเรียนหลังจบ
กำรศึกษำ 

นักเรียนระดับช้ัน ม.3 และ 
ม.6 

นักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร
ปัจฉิมนิเทศมีควำมรัก 
ควำมภำคภูมิใจ และ
จิตส ำนึกในกำรเป็น
นักเรียนของโรงเรียน จน
บรรลุเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญำ จุดเน้นของ
โรงเรียน 

นักเรียน ม.3 และ ม.6 เกิดควำมรัก
และควำมภำคภูมิใจต่อโรงเรียน ร้อย
ละ 90 

5. โครงกำรจัดท ำวำรสำรโรงเรียน เพื่อประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร 
กิจกรรมผลกำรด ำเนินงำนของ
โรงเรียนให้นักเรียนผู้ปกครอง 
ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทรำบ
ข่ำวสำรของโรงเรียน 

ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร กิจกรรมผล
กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนให้
นักเรียนผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่
เกี่ยวข้องรับทรำบข่ำวสำรของ
โรงเรียน 

จัดท ำวำรสำรโรงเรียน 1. ประชำชนได้รับข้อมูล
ข่ำวสำร กิจกรรม ผลกำร
ด ำเนินงำนของโรงเรียน 
2. มีจ ำนวนผู้มำสมัครเรียน
ช้ัน ม.1 และ ม.4 มำกขึ้น 

โรงเรียนมีวำรสำรส ำหรับเผยแพร่ผล
กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนให้
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องรับทรำบ ร้อยละ 85 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 
3.3 กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
1. โครงกำรก่อสร้ำงเรือนเพำะช ำ 

และห้องเก็บเครื่องมือทำง
กำรเกษตร 

1. เพื่อส่งเสริมกำรเพำะพันธุ์กล้ำไม้ 
2. เพื่อขยำยพันธุ์กล้ำไม้ให้เพียงพอ
แก่ควำมต้องกำร 
3. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนกำร
ขยำยพันธุ์พืช 

1. มีสถำนที่เพำะพันธุ์ ขยำยพันธุ์ 
และเก็บพันธุ์กล้ำไม้ 
2. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนกำร
ขยำยพันธุ์พืช 

โรงเรียนมีเรือนเพำะช ำและ
ห้องเก็บเครื่องมือ 
อุปกรณ์ทำงกำรเกษตร 
จ ำนวน 1 หลัง 

1. นักเรียนได้พัฒนำกำร
เรียนรู้ด้ำนกำรเพำะและ
ขยำยพันธุ์พืชตำมหลัก
วิชำกำร 

โรงเรียนมีเรือนเพำะช ำ และห้องเก็บ
เครื่องมืออุปกรณ์ทำงกำรเกษตร
รองรับกำรด ำเนินกิจกรรมทำง
กำรเกษตร 100% 



โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการด าเนินงาน 
4. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้
นำนำชนิด 
5. เพื่อเก็บพันธุ์กล้ำไม้ให้มีควำม
ปลอดภัย 

3. เป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้นำนำ
ชนิด 

2. โรงเรียนมีพันธุ์ไม้
ดอกไม้ประดับในกำร
พัฒนำภูมิทัศน์โรงเรียนได้ 
3. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำน
กำรขยำยพันธุ์พืช 

2. โครงกำรปูกระเบื้องภำยใน
อำคำรเรียน 

1. เพื่อกำรใช้ประโยชน์บริเวณ
ระเบียงห้องเรียนได้อย่ำงคุ้มค่ำ 
2. เพื่อสร้ำงบรรยำกำศพื้นห้องให้
น่ำอยู่ น่ำเรียน 
3. เพื่อปรับปรุงพื้น ค.ส.ล. ให้เป็น
กระเบื้องที่สวยงำม 

1. บริเวณระเบียงห้องเรียนได้รับ
กำรปรับปรุงพื้น คสล.ให้เป็น
กระเบื้องที่สวยงำม 
2. สร้ำงบรรยำกำศพื้นห้องให้น่ำ
อยู่ น่ำเรียน 

อำคำรเรียนได้รับกำรปู
กระเบื้อง ครบ 

1. ท ำให้นักเรียนได้ใช้พื้นที่
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนได้อย่ำงคุ้มค่ำ 
2. พื้นห้องและระเบียงมี
ควำมสวยงำมน่ำอยู่ น่ำ
เรียน และมีบรรยำกำศที่
เอื้อต่อกำรเรียนรู้ยิ่งขึ้น 

อำคำรเรียนได้รับกำรปูกระเบื้องร้อย
ละ 100 

3. โครงกำรปรับปรุงสนำมกีฬำ 1. เพื่อให้นักเรียนและชุมชน
สำมำรถใช้สนำมในกำรเล่นกีฬำ
ฟุตบอลได้ 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและ
เยำวชนในท้องถิ่นได้ใช้สนำมในกำร
แข่งขันกีฬำประเภทต่ำงๆ ได้อย่ำง
มีคุณภำพ 
3. เพื่อส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย
เพื่อสุขภำพชีวิตที่ดี 
4. เพื่อส่งเสริมกำรเล่นกีฬำต้ำนยำ
เสพติด 
5. เพื่อใช้จัดกิจกรรมต่ำง ๆ ในกำร
สร้ำงมวลชนสัมพันธ์ สร้ำงสันติสุข
ในพื้นที่ 

1. นักเรียนและชุมชนสำมำรถใช้
สนำมในกำรเล่นกีฬำฟุตบอลได้ 
2. นักเรียนและเยำวชนในท้องถิ่น
ได้ใช้สนำมในกำรแข่งขันกีฬำ
ประเภทต่ำงๆ ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
3. มีสถำนที่ออกก ำลังกำยเพื่อ
สุขภำพชีวิตที่ดี 
5. สำมำรถจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ใน
กำรสร้ำงมวลชนสัมพันธ์ สร้ำงสันติ
สุขในพื้นที่ 

ปรับปรุงสนำม กีฬำ 
จ ำนวน 1 สนำม 

1. นักเรียนและชุมชน
สนใจเล่นกีฬำมำกยิ่งขึ้น 
2. นักเรียนและประชำชน
ในต ำบลล ำพะยำมีสุขภำพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
3. มีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
อันดีระหว่ำงโรงเรียนและ
ชุมชน 

โรงเรียนมีสนำมกีฬำรองรับกำรท ำ
กิจกรรมให้แก่นักเรียนและประชำชน
ในต ำบลล ำพะยำได้ใช้ประโยชน์ ร้อย
ละ 100 

 



บทท่ี 3 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2565 กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดยะลำ มียุทธศำสตร์และกลยุทธ์ในกำรจัดกำรศึกษำของกองกำรศึกษำฯ ขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดยะลำ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. กำรส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ  

ศำสนำและวัฒนธรรม 
1.1 พัฒนำและปรับปรุงกำรศึกษำท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับ

อำเซียนทั้งในระบบ นอกระบบและตำมอัธยำศัยให้ได้ 
มำตรฐำนในทุกระดับชั้น 

กองกำรศึกษำฯ 
โรงเรียนล ำพะยำฯ 

1.2 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของ  ผู้บริหำร ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

กองกำรศึกษำฯ 
โรงเรียนล ำพะยำฯ 

1.3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำและสื่อ
นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 

กองกำรศึกษำฯ 
โรงเรียนล ำพะยำฯ 

1.4 พัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำหลักของอำเซียนแก่องค์กร 
ประชำชนทุกภำคส่วน 

กองกำรศึกษำฯ 
โรงเรียนล ำพะยำฯ 

1.๕ สนับสนุนและส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร กองกำรศึกษำฯ 
โรงเรียนล ำพะยำฯ 

1.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์ศำสนำ ศิลปะ  
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมจำรีตประเพณีและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

กองกำรศึกษำฯ 
โรงเรียนล ำพะยำฯ 

2. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของประชำชน 

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

กองกำรศึกษำฯ 
โรงเรียนล ำพะยำฯ 

2.2 เสริมสร้ำงสุขอนำมัยและสวัสดิกำรสังคมให้แก่
ประชำชน 

กองกำรศึกษำฯ 
โรงเรียนล ำพะยำฯ 

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก สตรี  ผู้สูงอำยุ  
ผู้ด้อยโอกำส ผู้เสียโอกำสและผู้พิกำร ให้สำมำรถ
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี 

กองกำรศึกษำฯ 
โรงเรียนล ำพะยำฯ 

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 

กองกำรศึกษำฯ 
โรงเรียนล ำพะยำฯ 

3. กำรพัฒนำองค์กร 3.1 ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพ กองกำรศึกษำฯ 
โรงเรียนล ำพะยำฯ 

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำท้องถิ่น 

กองกำรศึกษำฯ 
โรงเรียนล ำพะยำฯ 

3.3 ส่งเสริมศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ กองกำรศึกษำฯ 
โรงเรียนล ำพะยำฯ 



ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
4. กำรส่งเสริมด้ำนอัตลักษณ์
และกำรท่องเที่ยว 

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนสถำนศึกษำเป็นหน่วยงำนหลัก
ในกำรถ่ำยทอดอัตลักษณ์ของชุมชน อัตลักษณ์
อำเซียนและเผยแพร่วัฒนธรรมจำรีตประเพณีของ
ประเทศเพ่ือนบ้ำน 

กองกำรศึกษำฯ 
โรงเรียนล ำพะยำฯ 

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรรวมกลุ่มของประชำชนที่มี
วิถีชีวิตที่แสดงถึง อัตลักษณ์วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 

กองกำรศึกษำฯ 
โรงเรียนล ำพะยำฯ 

4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้ำนเพื่อ
เผยแพร่อัตลักษณ์และประวัติศำสตร์ของท้องถิ่น 

กองกำรศึกษำฯ 
โรงเรียนล ำพะยำฯ 

4.4 ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์
ระหว่ำงไทยและประเทศสมำชิกอำเซียน 

กองกำรศึกษำฯ 
โรงเรียนล ำพะยำฯ 

4.5 ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวจังหวัดยะลำ กองกำรศึกษำฯ 
โรงเรียนล ำพะยำฯ 

 



บทท่ี 4 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2565 กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ มีโครงกำร/กิจกรรมจ ำแนกตำม
ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ในกำรจัดกำรศึกษำของกองกำรศึกษำฯ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ ดังนี้ 

4.1 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 

            

1.1 กลยุทธ์พัฒนำและปรับปรุงกำรศึกษำท้องถิ่น 
ให้สอดคล้องกับอำเซยีนทั้งในระบบ นอก
ระบบและตำมอัธยำศัยใหไ้ด้ มำตรฐำนในทุก
ระดับชั้น 

15 5,050,000 15 5,200,000 14 5,400,000 14 5,405,000 14 5,405,000 72 26,460,000 

1.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนำศกัยภำพของ  
ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

2 621,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 6 1,021,500 

1.3 กลยุทธ์พัฒนำระบบเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
และสื่อนวตักรรมทำงกำรศึกษำ 

2 350,000 3 850,000 3 850,000 3 850,000 3 850,000 14 3,750,000 

1.4 กลยุทธ์พัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำหลักของ
อำเซียนแก่องค์กร ประชำชนทุกภำคส่วน 

1 600,000 1 600,000 1 700,000 1 700,000 1 700,000 5 3,300,000 

1.5 กลยุทธ์สนับสนุนและส่งเสรมิด้ำนกำรกีฬำ
และนันทนำกำร 

4 4,050,000 4 4,050,000 3 2,570,000 3 2,570,000 3 2,570,000 17 17,010,000 

1.6 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์
ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
จำรีตประเพณีและภูมิปญัญำท้องถิ่น 

8 5,150,000 9 5,550,000 10 5,810,000 10 5,810,000 10 5,810,000 47 28,130,000 

รวม 32 15,821,000 33 16,350,000 32 15,430,000 32 15,435,000 32 15,435,000 161 79,671,500 



ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

            

2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินชีวิต
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

1 400,000 1 100,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000 11 1,100,000 

2.2 กลยุทธ์เสริมสร้ำงสุขอนำมัยและสวสัดิกำร
สังคมให้แก่ประชำชน 

1 800,000 1 800,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 5 4,600,000 

2.3 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก สตรี  
ผู้สูงอำยุ  ผูด้้อยโอกำส ผู้เสียโอกำสและผู้
พิกำร ให้สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีเกียรติและ
มีศักดิ์ศร ี

3 3,098,000 2 530,000 2 360,000 2 360,000 2 360,000 11 4,708,000 

รวม 5 4,298,000 4 1,430,000 6 1,560,000 6 1,560,000 6 1,560,000 27 10,408,000 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร             
3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนเข้ำ

มำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
1 80,000 1 80,000 2 140,000 2 140,000 2 140,000 8 580,000 

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภำพกำรบริหำรจดักำรให้
มีประสิทธิภำพ 

2 1,150,000 1 200,000 1 387,785 1 200,000 - - 5 1,937,785 

รวม 3 1,230,000 2 280,000 3 527,785 3 340,000 2 140,000 13 2,517,785 

รวมท้ังสิ้น 40 21,349,000 39 18,060,000 41 17,517,785 41 17,335,000 40 17,135,000 201 92,597,285 



4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
1) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

1.1 กลยุทธ์พัฒนาและปรับปรุงการศึกษาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับอาเซียนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยให้ได้ มาตรฐานในทุกระดับช้ัน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
1 ประชำสัมพันธ์กำรจัด

กำรศึกษำขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด
ยะลำ 

1. เพื่อประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผลงำน 
กำรจัดกำรศึกษำ และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ศักยภำพและขีด
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรศึกษำ
ของ อบจ.ยะลำ 

 2. เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
และเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์
และสร้ำงเครือข่ำยควำมสัมพันธ์
อันดีของ อบจ.ยะลำกับหน่วยงำน
ภำครัฐ เอกชน และประชำชน 

3. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและนักเรียนได้
เรียนรู้และเพิ่มประสบกำรณ์ใน
กำรพัฒนำตนเองให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของกำรจัดกำรศึกษำ 

ข้ำรำชกำร ครู 
นักเรียน ประชำชน 
หน่วยงำนภำยนอก 

300,000 
เงินรำยได ้

300,000 
เงินรำยได ้

300,000 
เงินรำยได ้

300,000 
เงินรำยได ้

300,000 
เงินรำยได ้

1. ข้ำรำชกำรครู นักเรียน
ประชำชนองค์กรภำครัฐ 
เอกชน และหน่วยงำน 
ภำยนอกมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจนโยบำยแนวทำงและ
ภำรกิจกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนใน
สังกัด อบจ.ยะลำ ให้
หน่วยงำนภำยนอกได้ทรำบ 

2. ข้ำรำชกำรครู นักเรียน 
ประชำชน องค์กรภำครัฐ 
ภำคเอกชนและหน่วยงำน
ภำยนอกมีทัศนคติ ควำม
เช่ือมั่น ควำมศรัทธำและให้
ควำมร่วมมือในกำรจดั
กำรศึกษำของ อบจ.ยะลำ 

กองกำรศึกษำฯ 

2 ส่งเสริมศักยภำพกำร
จัดกำรศึกษำของ
ท้องถิ่น (ค่ำปัจจัย 
พื้นฐำนส ำหรับ
นักเรียนยำกจน) 

-  เพื่อส่งเสริมนักเรียนโรงเรียน 
ล ำพะยำฯ ที่ยำกจนได้มี
ปัจจัยพื้นฐำนที่จ ำเป็นต่อกำร
ด ำรงชีวิต และเพิ่มโอกำสทำง
กำรศึกษำเป็นกำรช่วยเหลือเด็ก
ยำกจน ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 
1 - 3 ให้มีโอกำสได้รับกำรศึกษำ
ที่สูงขึ้น 

นักเรียนโรงเรียน 
ล ำพะยำประชำนุ
เครำะห์ที่ยำกจน ช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 3 

60,000 
เงินอุดหนุน 

60,000 
เงินอุดหนุน 

60,000 
เงินอุดหนุน 

65,000 
เงินอุดหนุน 

65,000 
เงินอุดหนุน 

-  นักเรียนโรงเรียนล ำพะยำ
ประชำนุเครำะห์ที่ยำกจนมี
ปัจจัยพื้นฐำนที่จ ำเป็นต่อ
กำรด ำเนินชีวิตสำมำรถ
พัฒนำตนเองได้ ระดับ
กำรศึกษำที่สูงขึ้น มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ดี
ขึ้น 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
3 แข่งขันทักษะทำง

วิชำกำรระดับจังหวัด 
ระดับภำคและ
ระดับประเทศ 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดง
ศกัยภำพทำงด้ำนควำมรู้
ควำมสำมำรถ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เลือก
เรียนตำมควำมถนัด 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้น ำ
ควำมรู้ที่เรียนไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

4. เพื่อเผยแพร่กำรประชำสัมพันธ์
กำรศึกษำของโรงเรียนล ำพะยำฯ 

นักเรียนโรงเรียน 
ล ำพะยำฯ 

200,000 
เงินรำยได้ 

250,000 
เงินรำยได้ 

250,000 
เงินรำยได้ 

250,000 
เงินรำยได้ 

250,000 
เงินรำยได้ 

-  นักเรียนได้รับกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถของตนเองให้
มีประสิทธิภำพขึ้น 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 

4 ส่งเสริมกำรศึกษำเพื่อ
ควำมปรองดอง
สมำนฉันท์สร้ำงสันติ
สุข 

1. เพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของ
โรงเรียนทั้งในระบบและนอก
ระบบให้สำมำรถบริหำรจัด
กำรศึกษำเชิงบูรณำกำรร่วมกับทุก
ภำคส่วนทั้งภำครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่ำงมี
ระบบถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 

2. เพื่อสร้ำงจุดเน้นในกำรใช้
กระบวนกำรจัดกำรศึกษำเป็นฐำน
เพื่อสร้ำงสันติสุขให้เกิดขึ้นใน
พื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

3. เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง อบจ.
ยะลำ กับหน่วยงำนภำครัฐ 
ภำคเอกชน 

ผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และผู้ที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่
จังหวดัยะลำ 

300,000 
เงินรำยได้ 

300,000 
เงินรำยได้ 

300,000 
เงินรำยได้ 

300,000 
เงินรำยได้ 

300,000 
เงินรำยได้ 

1. เกิดกระบวนกำรจัด
กำรศึกษำที่สำมำรถสร้ำง
สันติสุขในจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ 

2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีส่วนร่วม
ก ำหนดทิศทำงกำรจัด
กำรศึกษำทั้งในระบบ นอก
ระบบ ร่วมกับภำคีเครือข่ำย
ทำงกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 

3. เกิดภำคีเครือข่ำยทำง
กำรศึกษำของ อบจ.ยะลำ 

กองกำรศึกษำฯ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
5 ส่งเสริมกิจกรรม

ลูกเสือ-เนตรนำรี 
1. เพื่อให้นักเรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรม

ลูกเสือ-เนตรนำรี ในระดับ
โรงเรียนจังหวัด และระดับชำติ 

2. เพื่อให้นักเรียนได้ท ำกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนำรี มำพัฒนำ
จิตใจ และปรับปรุงพัฒนำตนเอง 

นักเรียนโรงเรียน 
ล ำพะยำฯ 

200,000 
เงินรำยได้ 

250,000 
เงินรำยได้ 

250,000 
เงินรำยได้ 

250,000 
เงินรำยได้ 

250,000 
เงินรำยได้ 

-  ผู้ร่วมโครงกำรสำมำรถน ำ
ควำมรู้มำประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 

6 ยกระดับกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้เพื่อ
สร้ำงควำมเสมอภำค 

1. เพื่อพัฒนำกลไกลเสริมสร้ำงควำม
เสมอภำคทำงกำรศึกษำด้วย
เครือข่ำยทำงกำรศึกษำในจังหวัด
ยะลำ 

2. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสภำวกำรณ์
ควำมเลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ
จังหวัดยะลำ 

3. เพื่อพัฒนำทักษะควำมคิด 
วิเครำะห์ตลอดจนกระบวนกำร
เรียนรู้ที่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้
ทำงกำรศึกษำให้แก่เด็กและ
เยำวชน 

4. เสริมสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ
ให้แก่เด็กและเยำวชนในจังหวัด
ยะลำ 

๑. ผู้บริหำรหน่วยงำน
ภำครัฐ ภำคเอกชน 
ภำคประชำสังคม 
๒. เด็กและเยำวชน ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๓. พ่อแม่ ผู้ปกครอง 

800,000 
เงินรำยได้ 

800,000 
เงินรำยได้ 

800,000 
เงินรำยได้ 

800,000 
เงินรำยได้ 

800,000 
เงินรำยได้ 

1. เกิดกลไกลเครือข่ำยควำม
ร่วมมือเพื่อยกระดับ
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้
จังหวัดยะลำ 

2. เกิดระบบข้อมูลเพื่อลดกำร
เลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ
จังหวัดยะลำ 

3. เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ที่
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรทำง
พัฒนำศักยภำพสอดคล้อง
กับควำมสำมำรถของตนเอง 

4. เด็กและเยำวชนในจังหวัด
ยะลำได้รับโอกำสทำง
กำรศึกษำ 

กองกำรศึกษำฯ 

7 ส่งเสริมพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำศำสนำและ
วัฒนธรรม 

-  เพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วมแสดง
ควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ผู้น ำองค์กร ภำครัฐ
เอกชน พ่อค้ำ 
ประชำชนและตัวแทน
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

500,000 
เงินรำยได้ 

500,000 
เงินรำยได้ 

500,000 
เงินรำยได้ 

500,000 
เงินรำยได้ 

500,000 
เงินรำยได้ 

-  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเกิด
ควำมรู้สึกรักและหวงแหน
ท้องถิ่นของตนเอง สำมำรถ
จัดกำรบริหำรได้ตรงตำม
ควำมต้องกำร 

กองกำรศึกษำฯ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
8 กำรพัฒนำกำรจัด

กำรศึกษำโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐำนในกำร
พัฒนำท้องถิ่น 
(SBMLD) 

1. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีควำม
คล่องตัวในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน 

2. เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน เข้ำมำมี
บทบำทในกำรจัดกำรศึกษำของ
โรงเรียนอย่ำงแท้จริง 

3. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนำ
ท้องถิ่นด้วยกำรจัดกำรศึกษำ
ตลอดชีวิต ทั้งกำรศึกษำในระบบ
นอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย 

4. โรงเรียนและชุมชน สำมำรถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงด้ำนอำชีพ
อย่ำงมีประสิทธิภำพใช้ควำมรู้จำก
ภูมิปัญญำท้องถิ่นและสืบสำนภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นสืบไป 

5. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและครู
มีส่วนร่วมตัดสินใจในกำรบริหำร
จัดกำรโรงเรียนอย่ำงมีคุณภำพ
มำกยิ่งขึ้น 

นักเรียน ครู บุคลำกร 
คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำประชำชน
ในเขตบริกำรของ
โรงเรียนล ำพะยำฯ 

250,000 
เงินอุดหนุน 

250,000 
เงินอุดหนุน 

250,000 
เงินอุดหนุน 

250,000 
เงินอุดหนุน 

250,000 
เงินอุดหนุน 

1. ผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำได้รับกำร
พัฒนำคุณภำพมำกยิ่งขึ้น 

2. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำ
คุณภำพยกระดับผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น 

3. โรงเรียนได้รับควำมร่วมมือ
ในกำรจัดกำรศึกษำจำก
ชุมชนมำกยิ่งขึ้น 

4. โรงเรียนได้เป็นฐำนในกำร
พัฒนำชุมชนและท้องถิ่น 

5. โรงเรียนจัดกำรศึกษำตลอด
ชีวิตทั้งในระบบ นอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 

9 ส่งเสริมสวัสดิกำร
นักเรียน 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภำพ
อนำมัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 

2. เพื่อสร้ำงแรงจูงใจผู้เรียนให้มี
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงมี
คุณภำพและทั่วถึง 

นักเรียนโรงเรียน 
ล ำพะยำฯ 

500,000 
เงินรำยได้ 

500,000 
เงินรำยได้ 

500,000 
เงินรำยได้ 

500,000 
เงินรำยได้ 

500,000 
เงินรำยได้ 

1. นักเรียนมีสุขภำพอนำมัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

2. สร้ำงแรงจูงใจนักเรียนให้มี
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงมี
คุณภำพและทั่วถึง 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
10 พัฒนำศักยภำพกำร

บริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ 

 ครู บุคลำกร และ
นักเรียน โรงเรียน 
ล ำพะยำฯ 

800,000 
เงินรำยได้ + 
เงินอุดหนุน 

800,000 
เงินรำยได้ + 
เงินอุดหนุน 

1,150,000 
เงินรำยได้ + 
เงินอุดหนุน 

1,150,000 
เงินรำยได้ + 
เงินอุดหนุน 

1,150,000 
เงินรำยได้ + 
เงินอุดหนุน 

 ร.ร.ล ำพะยำฯ 

 - ปรับปรุงหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

-  เพื่อปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรกำร
สอนให้เหมำะสมกับบริบทของ
ผู้เรียนและท้องถิ่น 

 -  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มี
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
หลักสูตร 

      -  โรงเรียนมีหลักสูตร
สถำนศึกษำที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้เรียน
และท้องถิ่น 

-  โรงเรียนล ำพะยำฯ มีระบบ
กำรบริหำรจัดกำรทำงกำร
เรียนกำรสอนที่มี
ประสิทธิภำพ 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 

 - ค่ำใช้จ่ำย
อินเตอร์เน็ตและ
ปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ตกำรจัดท ำ
เว็บไซตภ์ำยโรงเรียน 

-  เพื่อให้นักเรียนใช้อินเตอร์เน็ตใน
กำรพัฒนำควำมรู้และทันต่อ
เทคโนโลยี 

-  เป็นแหล่งเก็บข้อมูลและสืบค้น
ข้อมูลในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน 

      -  นักเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ต
ที่ทันสมัย 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 

 - กำรพัฒนำห้องสมุด
ในโรงเรียน 

-  เพื่อพัฒนำห้องสมุดของโรงเรียนให้
เป็นแหล่งศึกษำค้นคว้ำข้อมูลต่ำง 
ๆ ที่ทันสมัย 

      -  ห้องสมุดได้รับกำรพัฒนำให้
เป็นแหล่งศึกษำที่เหมำะสม
เด็กนักเรียนรักกำรอ่ำนมำก
ขึ้น 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 

 - ส่งเสริมทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษ/ภำษำ
มลำยู 

-  นักเรียนสำมำรถรู้จักควำมหมำย 
ฟังพูดและน ำมำปรับใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 

      -  นักเรียนรู้จักควำมหมำย ฟัง
พูดและน ำมำปรับใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 

 - กำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้เรียน 

-  พัฒนำนักเรียนให้มีศักยภำพและมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น 

      -  นักเรียนมีศักยภำพและมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่
สูงขึ้น 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
 - กำรพัฒนำแหล่ง

เรียนรู้ของโรงเรียน 
-  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษำแหล่ง

เรียนรู้ในโรงเรียนที่มีคุณภำพและ
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย 

      -  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภำพ 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 

 - กำรรณรงค์เพื่อ
ป้องกันปัญหำยำเสพ
ติดในสถำนศึกษำ 

-  เพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหำยำเสพ
ติดภำยในโรงเรียนและโรงเรียน
ปรำศจำกปัญหำยำเสพติด 

-  ให้ควำมรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ โรค
เอดส์อบำยมุขและกำรทะเลำะ
วิวำท 

      -  สำมำรถป้องกันปัญหำยำเสพ
ติดภำยในโรงเรียนและกำร
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร อบำยมุขและกำร
ทะเลำะวิวำท 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 

 - ซ่อมแซมอำคำรเรียน
และส่วนประกอบ 

-  ปรับปรุงอำคำรเรียนและ
ส่วนประกอบให้มีสภำพที่ดีขึ้น 

- อำคำรโรงเรียนล ำพะ
ยำฯ 

     -  อำคำรเรียนและ
ส่วนประกอบมีสภำพที่
แข็งแรง 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 

 - ส่งเสริมกิจกรรมรัก
กำรอ่ำนในสถำนศึกษำ 

-  พัฒนำผู้เรียนให้มีนิสัยรักกำรอ่ำน
และมีทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ 
และน ำไปสู่กำรใช้ชีวิตประจ ำวัน 

      -  เด็กนักเรียนรักกำรอ่ำนมำก
ขึ้นและใช้เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์ 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 

 - เสริมทักษะกำร
เรียนรู้ เช่น กิจกรรม
สอนวงดุริยำงค์ สอน
พระพุทธศำสนำ/
ชุมนุม 

-  เพื่อให้นักเรียนได้รับกำรเรียนรู้
ทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจมี
สติปัญญำและคุณธรรม 

      -  นักเรียนได้รับกำรเรียนรู้ด้ำน
ร่ำงกำยและจิตใจมี
สติปัญญำ 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 

 - โรงเรียนส่งเสริม
สุขภำพ 

-  เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้เข้ำใจใน
เรื่องเพศศึกษำและพัฒนำกำร
ตนเองเมื่อเข้ำสู่วัยรุ่น 

      -  นักเรียนมีควำมรู้เข้ำใจใน
เรื่องเพศศึกษำและ
พัฒนำกำรตนเองเมื่อเข้ำสู่
วัยรุ่น 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
 - ส่งเสริมทักษะอำชีพ

ในท้องถิ่น 
- เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้พื้นฐำนใน

อำชีพมีช่องทำงในกำรประกอบ
อำชีพและมีรำยได้ระหว่ำงเรียน 

      -  นักเรียนมีควำมรู้พื้นฐำนใน
อำชีพมีช่องทำงในกำร
ประกอบอำชีพและมีรำยได้
ระหว่ำงเรียน 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 

 - รักษ์ถ่ินฐำนบ้ำนเกิด -  เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้พื้นฐำน
ด้ำนวิจัยเกิดกำรหวงแหนอำชีพ
และทรัพยำกรธรรมชำติในถิ่นฐำน
บ้ำนเกิด 

      -  นักเรียนมีควำมรู้พื้นฐำนด้ำน
วิจัยเกิดกำรหวงแหนอำชีพ
และทรัพยำกรธรรมชำติใน
ถิน่ฐำนบ้ำนเกิด 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 

11 โรงเรียนส่งเสริม
สุขภำพ กิจกรรมอบรม
เรื่องวัยเรียน วัยใส 
ห่วงใยสุขภำพ 

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน ครู และ
บุคลำกรในโรงเรียนทรำบถึง
วิธีกำรดูแลรักษำสุขภำพร่ำงกำย
และอำรมณ์ของตนเองรวมทั้ง
สำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน
ได้และแนะน ำให้ผู้อื่นปฏิบัติตำม
ได้ 

2. เพื่อส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและ
ควำมปลอดภัยแก่นักเรียน 

นักเรียน ครู และ
บุคลำกรฯของโรงเรียน
ล ำพะยำฯ 

20,000 
เงินรำยได้ 

20,000 
เงินรำยได้ 

20,000 
เงินรำยได้ 

20,000 
เงินรำยได้ 

20,000 
เงินรำยได้ 

นักเรียน ครูและบุคลำกรมี
สุขภำพกำย สุขภำพจิตที่ดีและ
มีภำวะโภชนำกำรที่ดี 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 

12 ตลำดนัดวิชำกำรเพื่อ
กำรแนะแนว 

-  เพื่อแนะแนวและประชำสัมพันธ์
กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนล ำ
พะยำฯ ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่
ใกล้เคียง 

นักเรียนโรงเรียนล ำพะ
ยำฯ และนักเรียน ใน
เขตพื้นที่ใกล้เคียง   

70,000 
เงินรำยได้ 

70,000 
เงินรำยได้ 

70,000 
เงินรำยได้ 

70,000 
เงินรำยได้ 

70,000 
เงินรำยได้ 

-  นักเรียนเข้ำมำศึกษำต่อใน
โรงเรียนล ำพะยำฯ เพิ่มขึ้น 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 

13 เปิดโลกทัศน์สู่กำร
เรียนรู้ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและ
สำมำรถพัฒนำศักยภำพของ
ตนเองให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

2. เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลำกรของ
โรงเรียนได้มีโอกำสศึกษำหำ
ควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้นอก

ครู บุคลำกร และ
นักเรียน 
โรงเรียนล ำพะยำฯ 

200,000 
เงินรำยได้ 

200,000 
เงินรำยได้ 

200,000 
เงินรำยได้ 

200,000 
เงินรำยได้ 

200,000 
เงินรำยได้ 

-  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้
ประสบกำรณ์เพิ่มขึ้นน ำมำ
พัฒนำกำรเรียน กำรสอน
คุณภำพกำรศึกษำสูงขึ้น 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
โรงเรียนอย่ำงเหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพ 

14 ปรับปรุงภูมิทัศน์
โรงเรียนล ำพะยำฯ 

1. เพื่อตกแต่งให้โรงเรียนมีภูมิทัศน์ท่ี
ร่มรื่นสวยงำมยิ่งขึ้น 

2. เพื่อให้เกิดควำมสะดวกสบำย 
ควำมพึงพอใจแก่ผู้มำเยือนและ
ติดต่อรำชกำรโดยทั่วไป 

3. เพื่อให้มีสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ
เพิ่มขึ้น 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
โรงเรียนให้สวยงำม
เหมำะสมเป็น
สถำนศึกษำ 

100,000 
เงินรำยได้ 

150,000 
เงินรำยได้ 

- - - 1. สภำพแวดล้อมภำยใน
โรงเรียนร่มรื่นสวยงำม 

2. สำมำรถให้บริกำรด้ำน
อำคำรสถำนที่แก่นักเรียน
อย่ำงดีและทั่วถึง 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 

15 กำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่
ระดับอนุบำลจนจบ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 - จัดกำรเรียนกำรสอน 
 - เครื่องแบบนักเรียน 
 - หนังสือเรียน 
 - อุปกรณ์กำรเรียน 
 - กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน 

-  เพื่อให้โรงเรียนล ำพะยำฯ มี
งบประมำณเพียงพอในกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  และมี
มำตรฐำนกำรศึกษำเดียวกัน 

นักเรียนโรงเรียนล ำพะ
ยำประชำนุเครำะห์ 

750,000 
เงินอุดหนุน 

750,000 
เงินอุดหนุน 

750,000 
เงินอุดหนุน 

750,000 
เงินอุดหนุน 

750,000 
เงินอุดหนุน 

-  โรงเรียนล ำพะยำฯ มี
งบประมำณเพียงพอในกำร
จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(รำยหัว) มีมำตรฐำน
กำรศึกษำเดียวกัน 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 

1.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
1 พัฒนำศักยภำพครูและ 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
- กิจกรรมกำรเข้ำร่วม
ประชุมสัมมนำ 

- กิจกรรมกำรศึกษำ 
ดูงำน  

1. เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน 

2. เพื่อส่งเสริมบุคลำกรให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ 

ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำโรงเรียนล ำพะยำ
ประชำนุเครำะห์ 

100,000 
เงินรำยได้ + 
เงินอุดหนุน 

100,000 
เงินรำยได้ + 
เงินอุดหนุน 

100,000 
เงินรำยได้ + 
เงินอุดหนุน 

100,000 
เงินรำยได้ + 
เงินอุดหนุน 

100,000 
เงินรำยได้ + 
เงินอุดหนุน 

1. ครูและบุคลำกรมีควำมรู้
เพิ่มขึ้นน ำควำมรู้มำ
ปรับปรุงในกำรท ำงำนและ
กำรสอน 

2. ครูบุคลำกรมีขวัญและ
ก ำลังใจและมีควำมก้ำวหน้ำ 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
- กิจกรรมอบรม 
- กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมครูและ
บุคลำกรฯ 

3. เพื่อให้ครูและบุคลำกรน ำควำมรู้
มำพัฒนำปรับปรุงกำรท ำงำนและ
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

3. ครูและบุคลำกรมีคุณธรรม
จริยธรรม 

2 อบรมพัฒนำหลักสูตร
กำรศึกษำส ำหรับเด็ก
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดยะลำ 

1. เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำร
สอนเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีคุณภำพ เอื้อต่อกำร
กำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับนโยบำย
ของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น 

2. เพื่อพัฒนำครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ให้มีทักษะในกำรจัดท ำหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสำมำรถน ำองค์
ควำมรู้จำกกำรท ำหลักสูตร
ประยุกต์ใช้กับเด็กปฐมวัยเพื่อให้
กำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล 

3. ส่งเสริมและพัฒนำทักษะแก่ผู้ดูแล
เด็กในกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำร
สอนใช้เอง และกำรใช้สื่อกำรเรียน
กำรสอนในกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัย 

ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นจังหวัดยะลำ  
ผู้น ำเครือข่ำย ประธำน
ชมรม 
รองประธำนชมรม
ผู้ดูแลเด็ก 
จ ำนวน 135 คนและ 
เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน
ส่งเสริม 
กำรปกครองท้องถิ่น 
จ ำนวน 15 คน 
รวมทั้งสิ้น 150 คน 

521,500 
เงินรำยได้ 

- - - - 1. ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กมี
ควำมรู้ในกำรดูแลเด็ก
ปฐมวัยมีควำมสำมำรถใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น 

2. สำมำรถจัดท ำแผน และ
หลักสูตรกำรปฐมวัยให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของรัฐชุมชน 

3. ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเกิด
ควำมเข้ำใจและเห็น
ควำมส ำคัญของกำรจัดท ำ
สื่อกำรเรียนกำรสอนใช้เอง 
มีทักษะ และเทคนิคในกำร
ดูแลเด็กปฐมวัย 

4. เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้จำกผู้ดูแล
เด็กที่มีคุณภำพ และเด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนำกำรที่ดี 

กองกำรศึกษำฯ 



1.3 กลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
1 พัฒนำภำษำอังกฤษ

โดยชำวต่ำงชำติ 
-  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ

กำรพูดภำษำอังกฤษและสำมำรถ
ใช้ภำษำอังกฤษในกำร
ติดต่อสื่อสำรได้ 

วิทยำกรชำวต่ำงชำติ 1 
คน 
นักเรียนระดับช้ัน ม.1 
- ม.6 ของล ำพะยำ
ประชำนุเครำะห์ 

150,000 
เงินรำยได้ 

150,000 
เงินรำยได้ 

150,000 
เงินรำยได้ 

150,000 
เงินรำยได้ 

150,000 
เงินรำยได้ 

-  นักเรียนสำมำรถพูดสื่อสำร
ภำษำอังกฤษพื้นฐำนใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 

2 พัฒนำระบบเทคโนโลยี
เพื่อจัดกำรเรียนกำร
สอนและกำรบริหำร
จัดกำร 

1. เพื่อสร้ำงและพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีและข้อมูลสำรสนเทศ
ของโรงเรียนให้สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน 

2. เพื่อพัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์
โรงเรียนให้พร้อมในกำรใช้งำน
บริหำรจัดกำร 

3. เพื่อพัฒนำเครือข่ำยกำร
ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

4. เพื่อเป็นแหล่งเก็บข้อมูล
สำรสนเทศของโรงเรียนให้เป็น
ปัจจุบัน 

5. เพื่อใช้ในกำรสืบค้นข้อมูลในด้ำน
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ของครูและนักเรียน 

ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

200,000 
เงินรำยได้ 

200,000 
เงินรำยได้ 

200,000 
เงินรำยได้ 

200,000 
เงินรำยได้ 

200,000 
เงินรำยได้ 

1. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี
และข้อมูลสำรสนเทศที่
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

2. โรงเรียนมีเว็บไซต์ที่พร้อมใน
กำรใช้งำนบริหำรจัดกำร
และจัดกำรเรียนกำรสอน 

3. โรงเรียนมีเครือข่ำยกำร
ปฏิบัติกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

4. โรงเรียนมีแหล่งเก็บข้อมูล
และสืบค้นสำรสนเทศของ
โรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 

3 ส่งเสริมนวัตกรรม
กำรศึกษำครูสอนดี
จังหวัดยะลำ 

1. เพื่อให้ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำใช้สื่อและเทคโนโลยี มำ
บูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

2. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำคิดค้นสร้ำงสรรค์ 

ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำจังหวัด
ยะลำ 

- 500,000 
เงินรำยได้ 

500,000 
เงินรำยได้ 

500,000 
เงินรำยได้ 

500,000 
เงินรำยได้ 

-  ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำใช้สื่อและเทคโนโลยี
มำบูรณำกำรในกำรจัดกำร
เรียนรู้ 

กองกำรศึกษำฯ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ประดิษฐ์นวัตกรรมกำรเรียนรู้ได้
อย่ำงหลำกหลำย 

1.4 กลยุทธ์พัฒนาทักษะการใช้ภาษาหลักของอาเซียนแก่องค์กร ประชาชนทุกภาคส่วน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
1 ส่งเสริมกำรสอนอ่ำน

ภำษำอำเซียน 
1. เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมได้รับควำมรู้

ควำมเข้ำใจภำษำอำเซียน และ
สำมำรถอ่ำนออก เขียนได้ มี
ทักษะในกำรใช้ภำษำเพิ่มขึ้น 

2. สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ที่ได้รับ
ให้กับเด็ก เยำวชน ประชำชน และ
ผู้สนใจ ได้อย่ำงถูกต้อง 

3. เพื่อฟื้นฟูภำษำท้องถิ่นในสังคมใน
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และเป็น
กำรส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นของจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

ครู/อำสำสมัคร ที่สอน
ในโรงเรียนตำดีกำ 
บุคลำกรในหน่วยงำน
ภำครัฐ ภำคเอกชน 
และประชำชนในพื้นที่
จ ำนวน 200 คน 

600,000 
เงินรำยได้ 

600,000 
เงินรำยได้ 

700,000 
เงินรำยได้ 

700,000 
เงินรำยได้ 

700,000 
เงินรำยได้ 

1. ผู้เข้ำอบรมได้รับควำมรู้
ควำมเข้ำใจในเรื่องภำษำ
อำเซียนดียิ่งขึ้น 

2. ผู้เข้ำอบรมสำมำรถอ่ำนออก
เขียนได้ในภำษำอำเซียน 

3. สังคมมีควำมเข้มแข็ง มี
ควำมรักควำมสำมัคคีมี
ควำมสมำนฉันท์และเกิด
ควำมสัมพันธ์ท่ีดีระหว่ำง
หน่วยงำนรัฐและประชำชน
ในพื้นที่ 

กองกำรศึกษำฯ 

1.5 กลยุทธ์สนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
1 ส่งเสริมกีฬำนักเรียน 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำนักเรียนให้

มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกีฬำสู่
ควำมเป็นเลิศตำมควำมถนัดอย่ำง
เต็มศักยภำพ 

2. เพื่อให้รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์ไม่ฝักใฝ่อบำยมุขและสิ่ง
เสพติดทั้งปวง 

นักเรียนโรงเรียนล ำพะ
ยำฯ 

250,000 
เงินรำยได้ 

250,000 
เงินรำยได้ 

320,000 
เงินรำยได้ + 
เงินอุดหนุน 

320,000 
เงินรำยได้ + 
เงินอุดหนุน 

320,000 
เงินรำยได้ + 
เงินอุดหนุน 

-  นักเรียนมีทักษะ มีควำมรัก
ควำมสำมัคคีและเห็นคุณค่ำ
ของกำรเล่นกีฬำมีสุขภำพที่
แข็งแรง สำมำรถป้องกัน
กำรติดยำเสพติดในกลุ่ม
นักเรียน 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
2 "รักนี้ให้หนูสู่เด็ก

พิเศษ" 
1. เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่จังหวัด

ยะลำได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกำส
ให้ได้รับกำรดูแลเอำใจใส่เป็นกรณี
พิเศษ 

2. เพื่อให้เด็กด้อยโอกำสและเด็ก
พิเศษได้รับกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำย  
จิตใจสติปัญญำที่ดี สำมำรถอยู่
ร่วมกับผู้อืน่ได้อย่ำงมีควำมสุข 

เด็กพิเศษ และเด็กด้อย
โอกำสในพื้นที่จังหวัด
ยะลำ 

700,000 
เงินรำยได้ 

700,000 
เงินรำยได้ 

700,000 
เงินรำยได้ 

700,000 
เงินรำยได้ 

700,000 
เงินรำยได้ 

1. เด็กพิเศษ และด้อยโอกำส
ได้รับกำรพัฒนำด้ำน
ร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำที่ดี
และสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่ำงมีควำมสุข 

2. พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องเกิดขวัญและ
ก ำลังใจในกำรดูแลเด็ก
พิเศษและเด็กด้อยโอกำส 

กองกำรศึกษำฯ 

3 กำรแข่งขันกีฬำ 
อบจ.คัพภำคใต้ 

1. เพื่อส่งเสริมกำรมีสุขภำพ
พลำนำมัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 

2. เพื่อเช่ือมสัมพันธ์ไมตรีระหว่ำง
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และเกิด
กำรประสำนงำนในกำรพัฒนำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน 

3. เพื่อประชำสัมพันธ์ อบจ.ยะลำ 

ผู้บริหำร ส.อบจ.ยะลำ 
ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง 
พนักงำนจ้ำง อบจ.
ยะลำ 

1,600,000 
เงินรำยได้ 

1,600,000 
เงินรำยได้ 

- - - 1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีสุขภำพ
ที่แข็งแรงเกิดควำมสำมัคคี
ระหว่ำงกัน 

2. เกิดควำมสัมพันธไมตรีอันดี
ระหว่ำงกัน 

3. เกิดเครือข่ำยผู้ปฏิบัติงำน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4. เกิดกำรกระตุ้นเศรษฐกิจใน
จังหวัดเจ้ำภำพ 

กองกำรศึกษำฯ 

4 อบจ.ยะลำ กีฬำ
สัมพันธ์ 
 - กีฬำ อบจ.ยะลำ
สัมพันธ์มวลชน 
 - กำรแข่งขันกีฬำเด็ก
เยำวชน และประชำชน 
 - กำรแข่งขัน
บำสเกตบอล อบจ.
ยะลำ 

1. เพื่อเป็นกำรส่งเสริมควำม
สมำนฉันท์สำนสัมพันธ์ โดยใช้
กีฬำเป็นสื่อระหว่ำงเด็ก เยำวชน 
ประชำชน และหน่วยงำนรำชกำร 
ท ำให้เกิดควำมสงบสุขในพื้นที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

2. เพื่อกระตุ้นให้เด็ก เยำวชน และ
ประชำชน มีควำมสนใจในกำรเล่น

ผู้บริหำร ส.อบจ.ยะลำ 
ข้ำรำชกำรลูกจ้ำง และ 
พนักงำนจ้ำง ของอบจ.
ยะลำและหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ในพื้นที่จังหวัด
ยะลำ เด็ก เยำวชนและ
ประชำชนในจังหวัด
ยะลำ 

1,500,000 
เงินรำยได้ 

1,500,000 
เงินรำยได้ 

1,950,000 
เงินรำยได้ 

1,950,000 
เงินรำยได้ 

1,950,000 
เงินรำยได้ 

1. เด็ก เยำวชน ประชำชน และ
เจ้ำหน้ำที่ ในหน่วยงำน
รำชกำรจังหวัดยะลำ มี
สุขภำพที่สมบูรณ์ แข็งแรง
และมีน้ ำใจเป็นนักกฬีำ 

2. เกิดควำมสำมัคคีและ
ควำมสัมพันธ์อันดีในกลุ่ม
เด็ก เยำวชนประชำชน และ

กองกำรศึกษำฯ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
กีฬำเพื่อส่งเสริมสุขภำพ และใช้
เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 

3. เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ 

4. เพื่อเปิดโอกำสให้บุคลำกรของ
หน่วยงำนต่ำงๆ ได้ร่วมเสวนำ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นโดยใช้
กำรกีฬำเป็นสื่อกลำงแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นโดยใช้กำรกีฬำเป็น
สื่อกลำง 

หน่วยงำนรำชกำรในจังหวัด
ยะลำ 

3. ลดปัญหำกำรติดยำเสพติด
ของเด็ก เยำวชน และ
ประชำชนในพื้นที่จังหวัด
ยะลำ 

4. เกิดควำมสำมัคคีและควำม
ร่วมมืออันดีระหว่ำง
บุคลำกรในหน่วยงำนแต่ละ
หน่วยงำน 

5. ส่งเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี
ของจังหวัดยะลำ 

1.6 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
1 โครงกำรพัฒนำ

ศักยภำพกำรบริหำร
จัดกำรศำสนสถำน (วัด
, มัสยิด, ศำลเจ้ำ, 
โบสถ์) 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้
ปฏิบัติกิจกรรมด้ำนศำสนำได้รับ
กำรพัฒนำควำมรู้ และ
ประสบกำรณ์ใหม่ 

2. เพื่อพัฒนำศักยภำพกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนศำสนำของผู้น ำศำสนำ
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

ผู้น ำทำงศำสนำและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1,100,000 
เงินรำยได้ 

1,100,000 
เงินรำยได้ 

1,100,000 
เงินรำยได้ 

1,100,000 
เงินรำยได้ 

1,100,000 
เงินรำยได้ 

1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถ
น ำควำมรู้และประสบกำรณ์
ที่ได้รับมำประยุกต์ใช้ในกำร
ด ำเนินงำน 

2. กำรบริหำรจัดกำรด้ำน
ศำสนำของผู้น ำศำสนำมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

กองกำรศึกษำฯ 

2 มหกรรมตำดีกำ
สัมพันธ์ 

1. เพื่อพัฒนำทักษะทำงด้ำนวิชำกำร
และกำรกีฬำให้แก่เด็กและเยำวชน 

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนและผู้สอน
ของศูนย์กำรศึกษำอิสลำมประจ ำ
มัสยิด (ตำดีกำ) ใน 5 จังหวัด 

เด็กและเยำวชนจำก
ศูนย์กำรศึกษำอิสลำม
ประจ ำมัสยิด (ตำดีกำ) 

700,000 
เงินรำยได้ 

700,000 
เงินรำยได้ 

700,000 
เงินรำยได้ 

700,000 
เงินรำยได้ 

700,000 
เงินรำยได้ 

1. เด็กและเยำวชน มีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ได้รับประสบกำรณ์ 

2. เด็กและเยำวชนใช้เวลำว่ำง
ให้เป็นประโยชน์ 

กองกำรศึกษำฯ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ชำยแดนภำคใต้ ท ำกิจกรรม
ร่วมกัน 

3. เพื่อฝึกให้เด็ก และเยำวชนได้
เรียนรู้กำรอยู่ร่วมกันในสังคม 

4. เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและ
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงภำครัฐ
และสถำบันกำรศึกษำ 

3. ลดช่องว่ำงควำมไม่เข้ำใจกัน
ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ
และสถำบันกำรศึกษำ (ตำดี
กำ) 

4. สร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่เด็ก
และเยำวชนท ำให้ชุมชนมี
ควำมเข้มแข็ง 

3 อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

1.เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่นให้
คงอยู่ตลอดไป 

2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยำวชน และ
ประชำชนมีคุณธรรม และ
จริยธรรม 

3. เพื่อปลูกจิตส ำนึกให้รักในศำสนำ 
วัฒนธรรม ประเพณีตลอดจนภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 

เด็ก เยำวชน 
ประชำชน ในพื้นที่
จังหวัดยะลำ 

100,000 
เงินรำยได้ 

100,000 
เงินรำยได้ 

100,000 
เงินรำยได้ 

100,000 
เงินรำยได้ 

100,000 
เงินรำยได้ 

1. เด็ก เยำวชน และประชำชน
เกิดควำมรักใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมของตนเอง 

2. ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นคงอยู่ตลอดไป 

กองกำรศึกษำฯ 

4 รอมฎอนสัมพันธ์ 1. เพื่อท ำนุบ ำรุงศำสนำอิสลำมโดย
กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติตำม
หลักกำรอิสลำมของประชำชน
ท้องถิ่น 

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชำว
ไทยมุสลิมได้ปฏิบัติศำสนำกิจใน
เดือนรอมฎอนของท้องถิ่น 

เด็ก เยำวชน 
ประชำชนผู้น ำศำสนำ
และผู้สนใจในพื้นที่
จังหวัดยะลำ 

1,000,000 
เงินรำยได้ 

1,000,000 
เงินรำยได้ 

1,200,000 
เงินรำยได้ 

1,200,000 
เงินรำยได้ 

1,200,000 
เงินรำยได้ 

1. ชำวไทยมุสลิมร่วมปฏิบัติ
ศำสนกิจในเดือนรอมฎอน 

2. สำมำรถพัฒนำคุณภำพชีวิต
ประชำชนให้อยู่ร่วมกัน
อย่ำงมีควำมสุข 

กองกำรศึกษำฯ 

5 ทดสอบกำรอ่ำน 
อัลกุรอำน 

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยำวชนและ
ประชำชนได้น ำหลักค ำสอน
จำกอัลกุรอำนมำใช้ในกำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวัน มีนิสัยรักกำร

เด็ก เยำวชนและ
ประชำชน 
ในจังหวัดยะลำและ
จังหวัด 
ใกล้เคียง 

600,000 
เงินรำยได้ 

600,000 
เงินรำยได้ 

900,000 
เงินรำยได้ 

900,000 
เงินรำยได้ 

900,000 
เงินรำยได้ 

1. เด็ก เยำวชนและประชำชน
ได้น ำหลักธรรมค ำสอนทำง
ศำสนำมำใช้ในกำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวัน และเข้ำใจใน
หลักศำสนำ 

กองกำรศึกษำฯ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
อ่ำนอัลกุรอำนและเข้ำใจใน
หลักธรรมค ำสอนของศำสนำ 

2. เพื่อส่งเสริมควำมสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่ำงภำครัฐกับประชำชนและ
สนองนโยบำยของรัฐบำลในกำร
เสริมสร้ำงสันติสุขให้เกิดขึ้นใน
สังคม 

3. เพื่อเป็นตัวแทนเข้ำร่วมกำร
ทดสอบกำรอ่ำนอัลกุรอำน
ระดับประเทศ 

4. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้กับประชำชนในจังหวัดยะลำ 

2. เด็ก เยำวชนและประชำชน
มีนิสัยรักกำรอ่ำนอัลกรุอำน
และเข้ำใจในหลักศำสนำ
และสำมำรถพัฒนำตนเอง
ตำมวิถีชีวิตได้อย่ำงถูกต้อง 

6 ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม
ทำงศำสนำ 

-  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
วันส ำคัญทำงศำสนำของทุก
ศำสนำ เช่น ส่งเสริมสนับสนุนให้
ชำวไทยมุสลิมได้จัดกิจกรรมวัน
ส ำคัญทำงศำสนำอิสลำมชำวไทย
พุทธร่วมจัดกิจกรรมวันส ำคัญทำง
ศำสนำพุทธ 

เด็ก เยำวชน และ
ประชำชนในจังหวัด
ยะลำ โดยจัดกิจกรรม 
เช่น วันส ำคัญทำง
ศำสนำ 

300,000 
เงินรำยได้ 

300,000 
เงินรำยได้ 

100,000 
เงินรำยได้ 

100,000 
เงินรำยได้ 

100,000 
เงินรำยได้ 

-  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรปฏิบัติ
ศำสนกิจและสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงำม
ให้กับเด็ก เยำวชน และ
ประชำชนในพื้นที่ 

กองกำรศึกษำฯ 

7 อบรมกำรสอนอ่ำน 
อัลกุรอำนระบบกีรออำ
ต ี

-  เพื่อเสริมสร้ำงทักษะกำรอ่ำนอัลกุ
รอำนและสำมำรถเพิ่มทักษะกำร
สอนอ่ำน 
อัลกุรอำนให้กับกลุ่มเป้ำหมำยที่
เข้ำรับกำรอบรม 

ประชำชนที่สนใจใน
พื้นที่จังหวัดยะลำ 

1,300,000 
เงินรำยได้ 

1,300,000 
เงินรำยได้ 

1,200,000 
เงินรำยได้ 

1,200,000 
เงินรำยได้ 

1,200,000 
เงินรำยได้ 

-  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถ
สอนอ่ำนอัลกุรอำนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ มีทักษะกำร
สอนที่มีประสิทธิภำพและมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกำร
สอนกีรออำตีที่มีคุณภำพ 

กองกำรศึกษำฯ 

8 ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 

๑. เพื่อให้นักเรียนมีควำมประพฤติดี
ตำมคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 

นักเรียนโรงเรียนล ำพะ
ยำฯ 

- - 60,000 
เงินรำยได้ 

60,000 
เงินรำยได้ 

60,000 
เงินรำยได้ 

๑. นักเรียนมีควำมประพฤติดี
ตำมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
๒. เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกควำมเป็นคนดีมี

คุณธรรม มีระเบียบวินัย ปฏิบัติ
และยึดหมั่นตำมหลักศำสนำที่ตน
นับถือ 

๓. เพื่อให้นักเรียนสำมำรถด ำรงชีวิต
ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 

๔. เพื่อให้นักเรียนอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมไทยให้สืบทอดต่อไป 

๒. นักเรียนมีจิตส ำนึกควำม
เป็นคนดีมีคุณธรรม มี
ระเบียบวินัย ปฏิบัติและยึด
หมั่นตำมหลักศำสนำที่ตน
นับถือ 

๓. นักเรียนสำมำรถด ำรงชีวิต
ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 

๔. เพื่อให้นักเรียนอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมไทยให้
สืบทอดต่อไป 

9 ค่ำยอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่เด็ก
และเยำวชนในจังหวัด
ยะลำ 

-  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนเห็น
คุณค่ำในกำรปฏิบัติศำสนกิจตำม
หลักศำสนำอิสลำม ส่งเสริมทักษะ
ด้ำนภำษำ เกิดกำรเรียนรู้เท่ำทัน
กำรเปลี่ยนแปลงและสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ท่ีดีระหว่ำงเด็กและ
เยำวชน 

นักเรียนระดับช้ัน
อิสลำมศึกษำตอน
ปลำยจำกศูนย์
กำรศึกษำตอนปลำย
จำกศูนย์กำรศึกษำ
อิสลำมประจ ำมัสยิด 
(ตำดีกำ)/เด็กและ
เยำวชนทั่วไป จ ำนวน 
๑๐๐ คน 

- 400,000 
เงินรำยได ้+ 
เงินอุดหนุน 

400,000 
เงินรำยได้ + 
เงินอุดหนุน 

400,000 
เงินรำยได้ + 
เงินอุดหนุน 

400,000 
เงินรำยได้ + 
เงินอุดหนุน 

-  เด็กและเยำวชนเห็นคุณค่ำ
ในกำรปฏิบัติศำสนกิจตำม
หลักศำสนำอิสลำม มีทักษะ
ด้ำนภำษำ เกิดกำรเรียน
รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง
และสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ีดี
ต่อกัน 

กองกำรศึกษำฯ 

10 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ไทยสู่อำเซียน 

1. เพื่อสืบสำนอนุรักษ์วัฒนธรรมกำร
แสดงนำฏศิลป์ไทย และประเพณี
ของภำคใต้ 

2. นักเรียนได้เกิดควำมภำคภูมิใจใน
เอกลักษณ์ของควำมเป็นไทยของ
ตนให้คงอยู่สืบไป 

3. เพื่อให้นักเรียนได้เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมสู่อำเซียน 

นักเรียนโรงเรียนล ำพะ
ยำ ฯ 

50,000 
เงินรำยได้ 

50,000 
เงินรำยได้ 

50,000 
เงินรำยได้ 

50,000 
เงินรำยได้ 

50,000 
เงินรำยได้ 

-  นักเรียนเกิดควำมภูมิใจใน
วัฒนธรรมกำรแสดง
นำฏศิลป์และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของไทยและสำมำรถน ำไป
เผยแพร่ให้แก่เยำวชนรุ่น
หลังต่อไป 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 



2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
1 ส่งเสริมกำรจัด

กระบวนกำรเรียนกำร
สอนกำรบริหำรตำม 
หลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง "สถำนศึกษำ
พอเพียง" สู่ "ศูนย์กำร
เรียนรู้ตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง" 

-  เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและถ่ำยทอด
ควำมรู้ด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่นักเรียน และชุมชน 

- สร้ำงฐำนกำรเรียนรู้
จ ำนวน 7 ฐำน 

400,000 
เงินรำยได้ + 
เงินอุดหนุน 

100,000 
เงินรำยได้ + 
เงินอุดหนุน 

100,000 
เงินรำยได้ + 
เงินอุดหนุน 

100,000 
เงินรำยได้ + 
เงินอุดหนุน 

100,000 
เงินรำยได้ + 
เงินอุดหนุน 

-  นักเรียนและชุมชนได้รับ
ควำมรู้ด้ำนเศรษฐกิจ
พอเพียงน ำไปปรับใช้ในชีวิต
ครอบครัวและชุมชน 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 

2 เศรษฐกิจพอเพียง -  เพื่อให้นักเรียน ผู้บริหำร ครู 
บุคลำกรตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
และน ำมำปรับใช้กับ
ชีวิตประจ ำวันได้ 

ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำผู้บริหำรโรงเรียน
นักเรียนโรงเรียนล ำพะ
ยำประชำนุเครำะห์ 

- - 50,000 
เงินอุดหนุน 

50,000 
เงินอุดหนุน 

50,000 
เงินอุดหนุน 

-  นักเรียน ผู้บริหำร ครู 
บุคลำกรตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
และน ำมำปรับใช้กับ
ชีวิตประจ ำวันได้ 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 

3 สถำนศึกษำพอเพียง -  เพื่อขับเคลื่อนกำรน ำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำเสริมกำร
เรียนแบบบูรณำกำรและเพื่อ
รองรับกำรประเมินเป็น
สถำนศึกษำพอเพียงของท้องถิ่น 

ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำผู้บริหำรโรงเรียน
นักเรียนโรงเรียนล ำพะ
ยำประชำนุเครำะห์ 

- - 50,000 
เงินอุดหนุน 

50,000 
เงินอุดหนุน 

50,000 
เงินอุดหนุน 

-  ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำ
ปรับใช้ในกำรเรียนกำรสอน
และเป็นสถำนศึกษำ
พอเพียงแบบอย่ำงของ
ท้องถิ่น 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 



2.2 กลยุทธ์เสริมสร้างสุขอนามัยและสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
1 กำรพัฒนำศักยภำพ

เด็กและเยำวชน 
1. เพื่อพัฒนำเด็กและเยำวชนให้มี

ควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นและ
เพียงพอในกำรด ำรงชีวิต 

2. เพื่อให้เด็กและเยำวชนมีทักษะกำร
เรียนรู้และกำรปรับตัว สำมำรถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ 
รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 
สำมำรถใช้แหล่งควำมรู้และสื่อ
ต่ำงๆ เพื่อพัฒนำตนเองและสังคม 
สำมำรถปรับตัวได้มีมนุษย์สัมพันธ์
และท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
อย่ำงดี 

3. ส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนรู้จักใช้
เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ โดยกำร
ออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำหรือ
กิจกรรมที่เหมำะสม 

เด็กและเยำวชนใน
พื้นที่ 
จังหวัดยะลำ 

800,000 
เงินรำยได้ 

800,000 
เงินรำยได้ 

1,000,000 
เงินรำยได้ 

1,000,000 
เงินรำยได้ 

1,000,000 
เงินรำยได้ 

1. เด็กและเยำวชนเป็นคนเก่ง
คนดี อยู่ในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข 

2. เกิดสังคมที่เป็นสุขอย่ำง
ยั่งยืน 

3. เด็กและเยำวชนมีสุขภำพ
พลำนำมัยที่แข็งแรงและ
สมบูรณ ์

กองกำรศึกษำฯ 



2.3 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้เสียโอกาสและผู้พิการ ให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
1 เพิ่มผลผลิตกำรเกษตร

เพื่ออำหำรมื้อเช้ำ
ส ำหรับนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดกอง
ก ำกับกำรต ำรวจ
ตระเวนชำยแดนที่ 44
และศูนย์กำรเรียน
ต ำรวจ 
ตระเวนชำยแดนบ้ำน
ภักดีประจ ำปี
งบประมำณ 2561 
(อุดหนุนกองก ำกับ
ต ำรวจตระเวนชำยแดน
ที่ 44) 

1. เพื่อให้นักเรียนด้อยโอกำสได้
รับประทำนอำหำรเช้ำที่มีคุณค่ำ
ตำมหลักโภชนำกำร มีสุขภำพ
แข็งแรงมีน้ ำหนัก ส่วนสูงและมี
สมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์ 

2. เพื่อให้นักเรียนมีควำมพร้อมใน
กำรศึกษำและมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนที่ดีขึ้น 

นักเรียนด้อยโอกำสที่
เรียนอยู่ในโรงเรียน
โครงกำรพระรำชด ำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี 

2,568,000 
เงินรำยได้ 

- - - - -  นักเรียนด้อยโอกำสใน
โรงเรียนโครงกำร
พระรำชด ำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี ได้
รับประทำนอำหำรเช้ำที่มี
คุณค่ำทำงโภชนำกำรที่ดี
และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนที่ดีขึ้น 

กองกำรศึกษำฯ 

2 กำรแข่งขันกีฬำเพื่อ
กำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตผู้สูงอำยุ 

1. เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพผู้สูงอำยุ 
2. เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 
3. เพื่อผู้สูงอำยุได้แสดงศักยภำพและ

มีร่ำงกำยที่แข็งแรง 
4. เพื่อลดควำมเครียดให้กับผู้สูงอำยุ 

1. ผู้สูงอำยุศูนย์
เครือข่ำยผู้สูงอำยุ 
อบจ.ยะลำ 
2. ผู้สูงอำยุในจังหวัด
ยะลำ 

200,000 
เงินรำยได้ 

- - - - 1. ผู้สูงอำยุในพื้นที่ จ.ยะลำ มี
สุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง 

2. ผู้สูงอำยุได้รับกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองกำรศึกษำฯ 

3 มหกรรมรวมพลัง
ผู้สูงอำยุ 

1. เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพผู้สูงอำยุ 
2. เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 
3. เพื่อผู้สูงอำยุได้แสดงศักยภำพและ

มีร่ำงกำยที่แข็งแรง 
4. เพื่อลดควำมเครียดให้กับผู้สูงอำยุ 

1. ผู้สูงอำยุศูนย์
เครือข่ำยผู้สูงอำยุ 
อบจ.ยะลำ 
2.ผู้สูงอำยุในจังหวัด
ยะลำ 

- 200,000 
เงินรำยได้ 

- - - 1. ผู้สูงอำยุในพื้นที่ จ.ยะลำ มี
สุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง 

2. ผู้สูงอำยุได้รับกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองกำรศึกษำฯ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
4 ค่ำยพัฒนำเด็กและ

เยำวชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

-  เพื่อส่งเสริมและพัฒนำเด็กนักเรียน
ให้เข้ำร่วมกิจกรรมอบรมและ
พัฒนำนักเรียน เยำวชนในระดับ
โรงเรียน จังหวัดภำคและ
ระดับประเทศ 

นักเรียนโรงเรียนล ำพะ
ยำฯ 

- - 30,000 
เงินรำยได้ 

30,000 
เงินรำยได้ 

30,000 
เงินรำยได้ 

-  นักเรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรม
อบรมและพัฒนำนักเรียน
และเยำวชนในระดับ
โรงเรียน จังหวัด ภำคและ
ระดับประเทศได้ 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 

5 ทุนกำรศึกษำยะลำรัก
ในหลวง 

-  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษำ 
ผู้ด้อยโอกำสได้มีโอกำสในกำร
ได้รับกำรศึกษำที่สูงกว่ำกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนถึงระดับปริญญำตรี 

นักเรียน นักศึกษำ 
ผู้ด้อยโอกำสในพื้นที่
จังหวัดยะลำ 

330,000 
เงินรำยได้ 

330,000 
เงินรำยได้ 

330,000 
เงินรำยได้ 

330,000 
เงินรำยได้ 

330,000 
เงินรำยได้ 

1. นักเรียน นักศึกษำ 
ผู้ด้อยโอกำส ได้มี
ทุนกำรศึกษำซึ่งสำมำรถ
พัฒนำตนเองได้ 

2. เป็นกำรสนองต่อนโยบำย
กำรปฏิบัติงำนของจังหวัด
ยะลำ 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนที่ดีขึ้น 

กองกำรศึกษำฯ 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
1 โลกสีเขียว -  เพื่อให้นักเรียนครู บุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ ผู้บริหำรโรงเรียน ตระหนัก
ถึงควำมส ำคัญของ
ทรัพยำกรธรรมชำติรักและหวง
แหนให้คงอยู่ต่อไป 

ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำผู้บริหำรโรงเรียน
นักเรียนโรงเรียนล ำพะ
ยำประชำนุเครำะห์ 

- - 60,000 
เงินอุดหนุน 

60,000 
เงินอุดหนุน 

60,000 
เงินอุดหนุน 

-  นักเรียนครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ผู้บริหำร ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของ
ทรัพยำกรธรรมชำติ รักและ
หวงแหนให้คงอยู่ต่อไป 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 

2 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำน 
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อให้นักเรียน ผู้บริหำร ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของ

ผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ นักเรียน
โรงเรียนล ำพะยำฯ 

80,000 
เงินรำยได้ 

80,000 
เงินรำยได้ 

80,000 
เงินรำยได้ 

80,000 
เงินรำยได้ 

80,000 
เงินรำยได้ 

1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้เห็น
คุณค่ำของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ร.ร.ล ำพะยำฯ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม สร้ำงจิตส ำนึกให้รัก
และหวงแหนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ 

2. เพื่อให้โรงเรียนมีสภำพแวดล้อมที่
มีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สะอำด สวยงำมเป็นแบบอย่ำงแก่
ชุมชน และเอื้อต่อกำรเรียนกำร
สอน 

สิ่งแวดล้อม มีจิตใจในกำร
อนุรักษ์และพัฒนำ
สิ่งแวดล้อม 

2. โรงเรียนมีสภำพแวดล้อมที่ดี 
สะอำด สวยงำม เป็น
แบบอย่ำงแก่ชุมชน 

3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
1 พัฒนำระบบกำร

บริหำรจัดกำรศึกษำ
อิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดยะลำเพื่อเข้ำสู่
ประเทศไทย 4.0 
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
องค์กำรบริหำร ส่วนจังหวัดยะลำ 
มีกำรจัดหำและพัฒนำ ระบบกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้ำสู่ประเทศ
ไทย 4.0 ประจ ำปี งบประมำณ 
2561 

2. เพื่อจัดหำและพัฒนำนวัตกรรม
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมทั้งด้ำน
บริหำรวิชำกำร ด้ำนบริหำรงำน
ทั่วไป ด้ำนบริหำรงำนบุคคล  และ
ด้ำนบริหำรงบประมำณ อันจะ
น ำไปสู่ กำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อ
รองรับเศรษฐกิจรูปแบบใหม่(New 

จัดหำและพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ
อิเล็กทรอนิกส์กอง
กำรศึกษำฯ และ
โรงเรียนล ำพะยำฯ  
สังกัดองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดยะลำเพื่อ
เข้ำสู่ประเทศไทย 

900,000 
เงินอุดหนุน 

- - - - -  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ยะลำ มีระบบกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ 
และมีระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภำพ 
มีควำมเร็วสูงมีศักยภำพ
และมีควำมพร้อมในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำเพื่อเข้ำ
สู่ประเทศไทย 4.0 

กองกำรศึกษำฯ 
ร.ร.ล ำพะยำฯ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
Economy Model) ตำม
ยุทธศำสตร์ประเทศไทย 4.0 

2 จัดสร้ำงฐำนกำรเรียนรู้
ลูกเสือของโรงเรียนล ำ
พะยำฯ 

-  เพื่อใช้เป็นศูนย์ส่งเสริมกิจกรรม
ลูกเสือ - เนตรนำรีของโรงเรียนล ำ
พะยำประชำนุเครำะห์และ
โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง 

- สร้ำงฐำนกำรเรียนรู้
ด้ำนลูกเสือ - เนตรนำรี
จ ำนวน 8 ฐำน 

- 200,000 
เงินรำยได้ 

200,000 
เงินรำยได้ 

200,000 
เงินรำยได้ 

- -  โรงเรียนล ำพะยำประชำนุ
เครำะห์เป็นศูนย์อ ำนวยกำร 
ลูกเสือ -เนตรนำรี ให้แก่
โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 

3 จัดท ำศูนย์เรียนรู้เฉลิม
พระเกียรติ 

-  เป็นแหล่งเรียนรู้และเฉลิมพระ
เกียรติ 

ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ นักเรียน
โรงเรียนล ำพะยำ
ประชำนุเครำะห์ 

250,000 
เงินรำยได้ + 
เงินอุดหนุน 

- - - - -  นักเรียนโรงเรียนล ำพะยำฯ 
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เยำวชน ประชำชน ได้
เรียนรู้ และร่วมเฉลิมพระ
เกียรติ 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 

4 จัดท ำกระดำษไวท์
บอร์ด 

-  เพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมภำยใน
โรงเรียนที่เหมำะสม สำมำรถใช้
เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

กระดำษไวท์บอร์ด
ขนำดประมำณ ๖.๐๐
X๑.๒๐ เมตร พร้อม
ชำนอ้อยหุ้มผ้ำข้ำงละ 
๑.๐๐ เมตร พร้อม
ติดตั้ง จ ำนวน ๑๓ ชุด 

- - 187,785 
เงินรำยได้ 

- - -  สภำพแวดล้อมภำยใน
โรงเรียนมีควำมเหมำะสม 
สำมำรถใช้เป็นสื่อกำรเรียน
กำรสอนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ร.ร.ล ำพะยำฯ 

 



บทท่ี 5 
การติดตามและประเมนิผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

5.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรติดตำมและ

ประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ ประกอบด้วย 
๑. นำยนิมุ  มะกำเจ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยวิษณุ  จันทร์แจ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธำนกรรมกำร 
๓. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  กรรมกำร 
๔. ผู้อ ำนวยกำรกองแผนและงบประมำณ  กรรมกำร 
๕. นำยนิทัศน์  สีชมพู ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำ กรรมกำร 
 โรงเรียนล ำพะยำประชำนุเครำะห์ 
๖. นำยมำโนชญ์  บุญญำนุวัตร ผู้ทรงคุณวุฒิตำมที่สภำท้องถิ่นเห็นชอบ กรรมกำร 
๗. นำยสุทธำนนท์ ทองนุ่น ผอ.โรงเรียนยะหำศิรยำนุกูลกรรมกำร 
 ผู้แทนหัวหน้ำหน่วยงำนภำครัฐที่สภำท้องถิ่นเห็นชอบ 
๘. นำงวรำงคณำ  วิจิตรพันธ์ ผอ.วิทยำลัยเทคโนโลยีบริหำรธุรกิจยะลำ กรรมกำร 
 ผู้แทนหัวหน้ำหน่วยงำนภำคเอกชนที่สภำท้องถิ่นเห็นชอบ 
๙. ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
10. หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรกำรศึกษำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำด ำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำศึกษำสี่ปีไปสู่กำรปฏิบัติ โดยให้มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
  ๑. ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลฯ 
  ๒. ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลฯ 
  ๓. รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมประเมินผลฯ ต่อผู้บริหำรท้องถิ่นและ
ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลฯ ให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกัน อย่ำงน้อยปีงบประมำณละ 1 ครั้ง 
ทั้งนี้ให้ติดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำ 30 วัน 
  ๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือช่วยปฏิบัติงำนตำมที่เห็นสมควร 



๕.๒ วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำจัดประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำขององค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดยะลำ เพ่ือร่วมกันพิจำรณำก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลฯ โดยท ำกำรประเมินผล
ส ำเร็จเป็นรำยโครงกำรว่ำเป็นไปตำมวัตถุประสงค์เป้ำหมำยที่ก ำหนดหรือไม่ ทั้งนี้ ควรประเมินผลทั้งระบบ 
กล่ำวคือ ประเมินทั้งปัจจัยที่ใช้ กระบวนกำรที่ใช้ ผลผลิตที่ได้รับ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือจะได้รับทรำบปัญหำ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น ส ำหรับน ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ กำรก ำหนดแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำต่อไป 

 
ขั้นตอน กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

การติดตามผล 
 
 
 
 
 
การประเมินผล 
 
 
 
 

- คณะกรรมกำรกำรศึกษำขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดยะลำก ำหนดรูปแบบกำรติดตำมผล  
ประเมินผลโครงกำร 
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงำนกำรติดตำมผล  ประเมินผลโครงกำร 
 
- ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลฯ 
- รวบรวม ตรวจสอบ วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 
ระยะเวลำผลที่ได้รับ ประกอบกับข้อเสนอแนะ และ
ควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับโครงกำร/กิจกรรม  
เช่น ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ประชำชน เด็กและเยำวชน 
นักเรียน ครู ผู้บริหำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ผู้ปกครอง และชุมชน หน่วยงำนภำรรัฐ ภำคเอกชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดยะลำ 
- จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม
ตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ (2561 - 2565)               
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
 

- คณะกรรมกำรกำรศึกษำขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
- คณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนฯ 
- กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
 
 
- คณะกรรมกำรกำรศึกษำขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
- คณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนฯ 
- กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 

การรายงานผล - คณะกรรมกำรกำรศึกษำขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดยะลำรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำโครงกำร
กิจกรรมเป็นระยะต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ยะลำ เพ่ือด ำเนินกำรตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข และ
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ได้รับทรำบกันทั่วไปอย่ำงน้อย
ปีงบประมำณละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน  

- คณะกรรมกำรกำรศึกษำขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
- คณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนฯ 
- กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
 

 



๕.๓ ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

  คณะกรรมกำรกำรศึกษำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ ด ำเนินกำรติดตำมผลสัมฤทธิ์ของ
งำนโครงกำร ตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ แล้วรำยงำน
ผลและเสนอควำมคิดเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมประเมินผลฯ ต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ และ
ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบ ภำยในเดือน เมษำยน และภำยในเดือน 
ตุลำคม ของทุกปี 

******************************** 


