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 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนราธิวาส    
(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส โดยมีสาระส าคัญของแผน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์   
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น โครงการ และวงเงินงบประมาณ โดยเชื่อมโยงบูรณาการนโยบายรัฐบาล 
นโยบายนายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์เ พ่ือการปฏิรูปของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษา             
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๖๔) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 
ระยะ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔ โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนทุกช่วงวัยเป็นส าคัญ 

 

        การจัดท าทิศทางการพัฒนาการศึกษา ได้จากการรับฟังแนวความคิดจากหน่วยงานทาง
การศึกษาทุกระดับในจังหวัดนราธิวาส และผู้เชี่ยวชาญ จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่ได้ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ      
ที่เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดยุทธศาสตร์ ท าให้แผนพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – 
๒๕๖๕ ของจังหวัดนราธิวาส ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส จึงขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ.๒๕๖๒–๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.๒๕๖๓ นี้ ให้ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการบริหารและการจัดการศึกษา สามารถใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
        
       ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 

                         มีนาคม   ๒๕๖๒ 
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๒ แสดงจ านวนประชากรของจังหวัดนราธิวาส จ าแนกเป็นอ าเภอ ๔ 
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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
 
ชื่อเอกสาร/แผน         :  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2562-2565  
                               (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.๒๕๖๓) 
ลักษณะเอกสาร          :  แผนระยะกลาง 4 ปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
 
เหตุผลและความเป็นมา  

สืบเนื่องจากค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ข้อ 7 ก าหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ดังนี้ ก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการจัดการศึกษาและการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถาบันสังคมอ่ืนจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัด และพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด  

แผนพัฒนาการศึกษาฉบับนี้ เปรียบเสมือนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาระยะกลาง ๔ ปี (พ.ศ. 2562 - 
2565) ที่เกิดขึ้นตามทิศทางการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาของส่วนกลางในระดับภูมิภาค ตามค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่11/2559 เรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค           
สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559 เพ่ือให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเอกภาพ และสามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการ
ภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้สอดรับกับแนวทางการบริหารงาน
โดยประชารัฐ โดยมีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนดการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมายให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเป็นกลไก
หลักในการบูรณาการการท างานของทุกภาคส่วนที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้เกิดความเป็นเอกภาพ        
เชิงนโยบาย สอดคล้องกับระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน การสอดประสานการท างานในเชิงพ้ืนที่ที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันให้เป็นการท างานในลักษณะยุทธศาสตร์เชิงรุกและประสานภารกิจร่วมกันในแนวราบ การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่จะต้องลงสู่พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในทางการปฏิบัติ ซึ่งเปูาหมายส าคัญของ                              
การบริหารจัดการศึกษาของจังหวัด คือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ          
ครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนในพ้ืนที่และสังคมพึงพอใจ ประเทศชาติได้คนหรือทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพ สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศไทย คือ “มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน” ดังนั้นเปูาหมายของการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ส าคัญที่สุด คือ การสร้างคุณภาพ
ของคนไทยในพ้ืนทีจ่ังหวัดนั้นให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้ 
โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสมเป็นคนดีมีคุณธรรม ตลอดจนความสามารถในการพัฒนาและสร้างเสริม
คุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนและคนในพ้ืนที่ สร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และ
พัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการ เหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ   
แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนราธิวาส ที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสจัดท าขึ้นเพ่ือก าหนด          
ทิศทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) อยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่ ตุลาคม 
2561 - กันยายน 2565 โดยมีพ้ืนฐานส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนราธิวาสจากวิสัยทัศน์
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จังหวัดว่า“เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟ่ือองฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน”และข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีสถานการณ์แนวโน้มผลผลิตและผลลัพธ์ ด้านสิทธิโอกาสทางการศึกษา      
ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการศึกษาและปัญหาส าคัญคือ ด้านคุณภาพการศึกษาที่ไม่เป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนด ทั้งนี้ยังมีข้อจ ากัดเก่ียวกับความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะของผู้ส าเร็จการศึกษาหรือผู้
ที่เข้าสู่วัยท างานในสถานประกอบการที่ยังไม่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน เกี่ยวกับทักษะ สมรรถนะ
ของตนเอง ตลอดจนค่านิยม ทัศนคติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในขณะที่จังหวัดนราธิวาสรัฐบาลได้ประกาศให้
เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 24  เมษายน 2558 ที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการ
สื่อสารท าความเข้าใจ และสามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องส่งผลให้เกิดรายได้น าไปสู่ความมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
 ด าเนินการ ดังนี้  

1) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา              
ในจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เขต 2 เขต 3  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยสารพัดช่าง
นราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ศูนย์ศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดนราธิวาส และผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส เมื่อคราว
ประชุมระดมความคิดเห็นการจัดการศึกษา“อนาคต ฅนนรา” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ สวนอาหารริมน้ า  
 2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 19  ธันวาคม  2560  ณ สวนอาหารริมน้ า  อ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส   เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงานทาง
การศึกษา ต่าง ๆ ในจังหวัดเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์แวดล้อมด้านการศึกษาของจังหวัดนราธิวาส รวมทั้ง
ร่วมกันน าเสนอทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนราธิวาส   
  3) การจัดท า(ร่าง)แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนราธิวาส  พ.ศ. 2562 - 2565  
   4) น าเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
เพ่ือขอความเห็นชอบเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับพัฒนาการศึกษา เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2561  
   5) น าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดนราธิวาส  พ.ศ. 2562 - 2565   
   5) น าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2560 – 2564 เสนอส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
   6) จัดส่งแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2562 – 2565 ให้ส านักงานจังหวัดนราธิวาสและ
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการด าเนินการต่อไป 
   ๗) จัดประชุมแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) ฉบับทบทวน (พ.ศ.๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑—
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมตันหยง อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีตัวแทนหน่วยงานทาง
การศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิจารณาแผนงาน และได้ท าการแก้ไขให้ตรง
กับยุทธศาสร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนราธิวาส  
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
ในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัด

นราธิวาส ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างความเข้าใจ ความรับรู้ การยอมรับและการ
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนฯ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยได้ศึกษาสภาวการณ์ และบริบทแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนราธิวาส เชื่อมโยง
ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒                 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) และทิศทางการพัฒนาการศึกษา                 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในมิติของด้านต่างๆ ทั้งนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้วิเคราะห์จุดแข็ง  
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ (SWOT) ตามบริบทข้างต้นแล้ว จึงสามารถก าหนดเป็นสาระของแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) จังหวัดนราธิวาส ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์   
 “มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม น าชีวิตสู่สันติสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความพร้อมสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑” 

พันธกิจ 
๑. เสริมสร้างความมั่นคงแก่สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในสังคมพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้มีความพร้อมเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สู่มาตรฐานสากล

และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
๓. เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาเชิงบูรณาการในพ้ืนที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

เป้าประสงค์หลัก 
๑. ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๒. ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 
๓. ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสมีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเน้นทักษะการเรียนรู้ ทักษะ

การสื่อสารและเทคโนโลยี สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
๔. ก าลังคนมีคุณภาพ มีทักษะที่ส าคัญและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานเป็นฐาน  

รองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ 
๕. ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเสมอภาคและเท่าเทียม 
๖. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๗. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส                  

มีการบูรณาการการท างานทุกระดับในพ้ืนที่ และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
๒. การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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๔. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
๕. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม  
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขัน รองรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดนราธิวาส  
3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมายรายปี 

กลยุทธ์ 
๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

เป้าประสงค์ที่ ๑ ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม  
๑. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้    
ความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม 

๒. ร้อยละของสถานศึกษาจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 2. ส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

๓. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อน
ความรักและการธ ารงรักษาสถาบัน
หลักของชาติ และการยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความภาคภูมิใจและความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
๔. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการรู้ที่ส่งเสริมความ
ภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี ต่อชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๕. ส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข ผ่านกระบวนการเรียน
การสอนกิจกรรม สภานักเรียนและ
การจัดกิจกรรมเสริมในรูปแบบต่างๆ 

๔. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอนโดยบูรณาการ
หลักสูตรที่สอดคล้องกับสังคม 
วัฒนธรรม  และศาสนา 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๖. ส่งเสริมการจัดท าและพัฒนา
หลักสูตร เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม
และศาสนา  ที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตและอัตลักษณ์ 



ฌ 
 

 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมายรายปี 

กลยุทธ์ 
๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

๕. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการ 
ส่งเสริมให้มีค่านิยมหลักคนไทย    
๑๒ ประการ  สอดคล้องตามช่วงวัย 
๖. ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับ 
ที่มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
๗. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 

๘๕ 
 
 

๘๕ 
 

๘๕ 

๙๐ 
 
 

๙๐ 
 

๙๐ 

๙๕ 
 
 

๙๕ 
 

๙๕ 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 

๗. ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม รักความเป็น
ไทย ห่างไกลยาเสพติดด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย 
๘. ปลูกฝังความมีวินัยในตนเอง
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย 
เช่น ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด 
กิจกรรมกีฬา กลุ่มเยาชนจิตอาสา
อย่างหลากหลาย ภายใต้ความ
ร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชน 

๘. ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาขับเคลื่อน ในหน่วยงาน 
๙. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอนโดยบูรณาการกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๘๕ 
 
 

๘๕ 
 

๙๐ 
 
 

๙๐ 

๙๕ 
 
 

๙๕ 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 

๙. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความ
เข้าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
๑๐. ส่งเสริมการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ในสถานศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ ๒ ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขัน รองรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดนราธิวาส 
๑. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามี
สมรรถนะตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และความต้องการของ
ประเทศเพ่ิมขึ้น 
 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑. ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มี
คุณภาพและปริมาณให้สัมพันธ์กับ
ความต้องการของตลาดแรงงานใน
พ้ืนที่ระดับประเทศและระดับสากล 
 
๒. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้มีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
๓. เพ่ิมโอกาสการเรียน และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพให้กับกลุ่มผู้อยู่
นอกระบบ 

๒.ร้อยละของสถาบันอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ที่จัดหลักสูตรส าหรับ
ผู้ที่มีความสามารถพิเศษเพ่ิมขึ้น 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๔. ส่งเสริมสถาบันอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ให้จัดหลักสูตรส าหรับผู้
ที่มีความสามารถพิเศษเพ่ิมขึ้น 

๓. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดม 
ศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจ 
ของสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน  

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๕. ส่งเสริมสถาบันอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาให้มีสมรรถนะเป็นที่พึง
พอใจขอสถานประกอบการ 



ญ 
 

 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมายรายปี 

กลยุทธ์ 
๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

๔. ร้อยละของครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา  ทุกระดับ 
ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๖. ผลิตและพัฒนาครู ให้มี
ศักยภาพ และขีดความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

เป้าประสงค์ที่ ๓ ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
๑. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตร
และกระบวนการเรียนการสอน
สอดคล้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษนราธิวาสที่เหมาะสมในแต่ละ
ระดับ 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตร และกระบวนการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสมกับ
ระดับการศึกษา 

๒. ร้อยละของระดับผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย เฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดี  

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๒. เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐาน 

๓. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.๑ 
สามารถอ่านออกเขียนได้ 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๓. พัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพและจัดกิจกรรม
เสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบ
ที่หลากหลาย 

๔. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) เพ่ิมขึ้นจากปีท่ี
ผ่านมา 

๓ ๓ ๓ ๓ ๔. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพและมีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๕. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้     
ตามหลักสูตรที่เหมาะสมในแต่ละ
ระดับการศึกษา 

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๕. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้         
มีทักษะทางด้านภาษา และอาชีพ   
ที่เหมาะสมในแต่ละระดับการศึกษา 

๖. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับอาชีวะศึกษา และระดับ 
อุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พึง
พอใจของสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน 

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๖. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะด้าน 

๗. ร้อยละของครู/อาจารย์                           
ในสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรที่เหมาะสมในแต่ละ
ระดับการศึกษา 
 
 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๗. พัฒนาครู/อาจารย์ ให้มี และน า
ความรู้ทักษะทางด้านภาษา และ
อาชีพ ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม ในแต่ละระดับ
การศึกษา 
 



ฎ 
 

 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมายรายปี 

กลยุทธ์ 
๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

เป้าประสงค์ที่ ๔ ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
๑. ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม 
ได้รับการสนับสนุนให้มีความพร้อม
ในการศึกษา 
 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๑. ส่งเสริม และสนับสนุนนผุด้้อย
โอกาส คนพิการให้ได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพ เสมอภาค 
๒. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและ
ทั่วถึง 

๒. มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาเป็นระบบที่สามารถ
เชื่อมโยงที่มีความครอบคลุม ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน 

มี มี มี มี 

๓. อัตราการลดลงการออกกลางคัน 
ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน 

๒๕ ๒๐ ๑๕ ๑๐ 

๔. ร้อยละของสถานศึกษาทุกแห่ง  
มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมี
คุณภาพเพ่ิมขึ้น 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๓. ส่งเสริมการขยายเครือข่าย
บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอกับ
ผู้เรียน 

เป้าประสงค์ที่ ๕ ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดท า
หลักสูตรบูรณาการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ิมข้ึน 
 
 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึก
รับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒. ร้อยละของสถานศึกษามี
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษา น่าอยู่ 
น่าเรียนเพิ่มขึ้น 
 
 
 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๒. พัฒนาองค์ความรู้การคิดค้น
นวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ที่ ๖ หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
๑. ร้อยละของหน่วยงานทางการ 
ศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการที่
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ               
ที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 



ฏ 
 

 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมายรายปี 

กลยุทธ์ 
๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

๒. ร้อยละของหน่วยงานทางการ 
ศึกษา บริหารจัดการ โดยการมีส่วน
ร่วมจาก ทุกภาคส่วน 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๒. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามา                  
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

๓. ร้อยละของครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
ดูแลรักษาความปลอดภัย 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๓. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดระบบ
สวัสดิการ สวัสดิภาพครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทาง การศึกษา 

๔. ร้อยละของสถานศึกษาที่มี
เครือข่ายสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
และความพร้อมในการส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๔. ส่งเสริมการท างานเชิงบูรณา
การการศึกษากับหน่วยงานทุก
ระดับและการมีส่วนร่วมการจัด
การศึกษา 

ซึ่งในการจัดท าแผนได้ระบุไว้ในช่วงระยะเวลา ๔ ปี นั้นมีการก าหนดเปูาหมายที่ต้องการจะขับเคลื่อน            
ไปให้ประสบความส าเร็จ ทั้งนี้มีการจัดท าแผนงาน/โครงการที่จ าแนกไว้ในส่วนภารกิจที่ส านั กงานศึกษาธิการ
จังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส จะต้องปฏิบัติและด าเนินการให้บรรลุเปูาหมาย ในส่วน  
ของหน่วยงานผู้จัดการศึกษาทุกระดับภายในจังหวัดที่จะต้องด าเนินการภายใต้บทบาท อ านาจหน้าที่และภารกิจ
เฉพาะของตนเอง ทั้งนี้เมื่อแต่ละหน่วยงานได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการด าเนินการเป็นราย
ปีงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จะได้มีการปรับแผนและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือน าไปสู่การขับเคลื่อน
แผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมนั้นให้บรรลุเปูาหมายต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 
 
 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดนราธิวาสโดยสังเขป 
 

ประวัติความเป็นมาของนราธิวาส มีความเชื่อมโยงกับเรื่องราวของเมืองปัตตานี เมืองสายบุ รี            
และเมืองระแงะ เดิมชื่อ "มะนารอ" มีฐานะเป็นเพียงอ าเภอหนึ่ง เรียกว่า อ าเภอบางนรา ขึ้นกับเมืองสายบุรี 
เป็นหนึ่งในเจ็ดหัวเมืองภาคใต้ ต่อมาได้โอนไปขึ้นกับเมืองระแงะเป็นหนึ่งในเจ็ดหัวเมืองเช่นกัน เมื่อ พ.ศ.2458 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสมณฑลปักษ์ใต้ทรงพระราชทานพระแสงราชศัสตรา
ประจ าเมืองและทรงด าริเห็นว่าบางนรานั้น เป็นชื่อต าบลบ้าน และควรที่จะมีชื่อเมืองไว้เป็นหลักฐานสืบไป      
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเมือง “บางนรา” เป็น "เมืองนราธิวาส" หมายถึง    
"ที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของประชาชน" เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2458 ต่อมาได้มีการปรับปรุงระเบียบบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคครั้งยิ่งใหญ่ และให้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นจังหวัดเมืองนราธิวาส จึงเปลี่ยนเป็น "จังหวัด
นราธิวาส" จากนั้นเป็นต้นมา   

1) ด้านกายภาพ 
                  ที่ตั้งและอาณาเขต 

          จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดชายแดน ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลมมลายู ห่าง
จากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ 1,149 กิโลเมตร และทางรถไฟ 1,116 กิโลเมตร สุดชายแดน             
ไทย – มาเลเซีย ที่สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก 
  ทิศเหนือ จดจังหวัดปัตตานีและอ่าวไทย 
  ทิศตะวันออก จดอ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย 
  ทิศใต ้  จดประเทศมาเลเซีย 
  ทิศตะวันตก จดจังหวัดยะลา 
 

 

 

  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%87%E0%B8%B0
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        ภูมิประเทศ 

                    จังหวัดนราธิวาส มีพ้ืนที่รวมมากเป็นล าดับที่ 8 ของภาคใต้ และเป็นล าดับที่ 3 ของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน คือ 4,475.43 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,797,143 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.29       
ของพ้ืนที่กลุม่จังหวัดภาคใต้ชายแดน  
                     มีพ้ืนที่ป่าและภูเขาประมาณ 2 ใน 3 ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีภูเขาหนาแน่นแถบทิศตะวันตก  
เฉียงใต้จดเทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเป็นแนวกั้นพรหมแดนไทย -มาเลเซีย ลักษณะของพ้ืนที่มีความลาดเอียง             
จากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก พ้ืนที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ า         
4 สาย คือ แม่น้ าสายบุรี แม่น้ าบางนรา แม่น้ าตากใบและแม่น้ าโก-ลก มีพ้ืนที่พรุจ านวนประมาณ 361,860 ไร่ 
        ภูมิอากาศ 
     เป็นแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งฤดูกาลออกเป็น 2 ฤดู ได้แก่ 
 (1) ฤดูฝน แบ่งออกเป็น 2 ช่วงได้แก่ ช่วงที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดเอาความ
ร้อนชื้นจากทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียเข้ามาท าให้ฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม        
อีกช่วงหนึ่ง ก็คือช่วงที่รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามา ท าให้มีฝนตกชุก
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม 
 (2) ฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน เนื่องจากได้รับลมตะวันออกเฉียง
ใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ ท าให้อากาศโดยทั่วไปร้อนและชื้น 
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           2)  ด้านการปกครองและประชากร 
       เขตการปกครอง 

                   จังหวัดนราธิวาสแบ่งการปกครองภูมิภาคเป็น 13 อ าเภอการปกครองท้องที่ 77 ต าบล    
589 หมู่บ้าน และมีการจัดการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 

1. รูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวน 1 แห่งโดยใช้พื้นที่ทั้งจังหวัด 
2. รูปแบบเทศบาลใช้พ้ืนที่ต าบลทั้งต าบลแต่เทศบาลบางแห่งใช้พ้ืนที่ไม่ครบทั้งพ้ืนที่ต าบล

ปัจจุบันมีจ านวน 16 เทศบาล แยกเป็น เทศบาลเมืองจ านวน 3 แห่ง เทศบาลต าบลจ านวน 13 แห่ง 
3. รูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบลใช้พ้ืนที่ต าบลทั้งต าบลและบางแห่งรวมพ้ืนที่ต าบลอ่ืนหรือพ้ืนที่   

ติดเขตเทศบาลมีจ านวน 72 แห่ง 

 ตารางที่ 1 แสดงการแบ่งเขตการปกครอง 

ล าดับที่ อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 
1 อ าเภอเมืองนราธิวาส 7 62 2 5 
2 อ าเภอตากใบ 8 52 1 7 
3 อ าเภอบาเจาะ 6 50 2 6 
4 อ าเภอยี่งอ 6 40 1 6 
5 อ าเภอระแงะ 7 60 2 7 
6 อ าเภอรือเสาะ 9 72 1 9 
7 อ าเภอศรีสาคร 6 35 1 6 
8 อ าเภอแว้ง 6 46 2 6 
9 อ าเภอสุคิริน 5 41 1 5 

10 อ าเภอสุไหงโก-ลก 4 19 2 2 
11 อ าเภอสุไหงปาดี 6 50 1 6 
12 อ าเภอจะแนะ 4 29 - 4 
13 อ าเภอเจาะไอร้อง 3 33 - 3 

รวม 77 589 16 72 
  ที่มา :  ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส 

     ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส มีส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส เป็นหน่วยงาน
ระดับส านัก กอง และอ าเภอ 13 อ าเภอ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545  คือ ราชการส่วน
ภูมิภาค (ส่วนราชการประจ าจังหวัดและอ าเภอ) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรมหาชน      
และรูปแบบองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รวมทั้งรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย       
ว่าด้วยการจัดตั้งต่างๆ ดังนี้ 

 (1) ราชการส่วนภูมิภาค (ส่วนราชการประจ าจังหวัด) จ านวน 33 ส่วนราชการ  
  (2) ราชการส่วนภูมิภาค (อ าเภอ) จ านวน 13 อ าเภอ  
  (3) ราชการส่วนกลาง จ านวน 113 หน่วยงาน 
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 (4) ราชการส่วนท้องถิ่น จ านวน 90 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต าบล 10 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 74 แห่ง  

 (5 )  มีองค์กรมหาชน 1 หน่ วยงาน และรูปแบบองค์กร อิสระ  ตามรั ฐธรรมนูญ                 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 จ านวน 1 หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจ จ านวน 43 หน่วยงาน 

       ประชากร 
          ประชากรจังหวัดนราธิวาส นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 82 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 17 

นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอ่ืนๆ ร้อยละ1 มีมัสยิด 637 แห่ง วัด 72 แห่ง ส านักสงฆ์ 22 แห่งและโบสถ์คริสต์ 
4 แห่ง  ประชากรใช้ภาษาพูดหลากหลาย เพราะมีหลายกลุ่มมาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดนราธิวาสที่มาจากภาคกลาง
ก็จะใช้ภาษาไทยมาตรฐาน หากมาจากจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคใต้ จึงมีส าเนียงพูดหลายส าเนียง เช่น ส าเนียง
ภาษาไทย  ใต้ตอนบน ภาษาไทยใต้ตอนล่างและยังมีภาษาพูดและส าเนียงที่แปลกไปจากภาษาไทยภาคใ ต้     
ในจังหวัดอ่ืนๆ มากเป็นพิเศษ คือ ส าเนียงภาษา “เจ๊ะเห” มีพูดกันมานานและมีอยู่ในกลุ่มคนไทยพุทธดั้งเดิม
ของ จังหวัดนราธิวาส เป็นเอกลักษณ์ประจ าถิ่นของอ าเภอตากใบ ส าหรับคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจะใช้
ภาษาที่เรียกว่า "ภาษามลายูถิ่น"หรือ “ภาษายาวี” ในชีวิตประจ าวันคล้ายคลึงกับภาษามลายูในประเทศ
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน โดยมีประชากรตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
จ านวนรวมทั้งสิ้น 796,239 คน จ าแนกเป็นผู้ชาย 393,837 คน ผู้หญิง 402,402 คน รายละเอียด ดังนี้ 

  ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนประชากรของจังหวัดนราธิวาส จ าแนกเป็นอ าเภอ 
 

 
อ าเภอ 

จ านวนประชากร (คน) 
ชาย หญิง รวม 

1 อ าเภอเมืองนราธิวาส 62,478 62,754 125,232 
2 อ าเภอตากใบ 35,555 36,852 72,407 
3 อ าเภอบาเจาะ 26,666 27,603 54,269 
4 อ าเภอยี่งอ 22,646 23,370 46,016 
5 อ าเภอระแงะ 41,215 42,796 84,011 
6 อ าเภอรือเสาะ 35,826 36,290 72,116 
7 อ าเภอศรีสาคร 20,178 19,649 39,827 
8 อ าเภอแว้ง 26,529 27,314 53,843 
9 อ าเภอสุคิริน 13,412 12,846 26,258 

10 อ าเภอสุไหงโก-ลก 37,557 41,019 78,576 
11 อ าเภอสุไหงปาดี 27,913 28,779 56,692 
12 อ าเภอจะแนะ 19,490 18,852 38,342 
13 อ าเภอเจาะไอร้อง 24,372 24,278 48,650 

รวม 13 อ าเภอ 393,837 402,402 796,239 
ที่มา :  www.dopa.go.th 
 
 

http://www.dopa.go.th/
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  3) ด้านเศรษฐกิจ 
      ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 2559 

  (1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาส  
    ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี พ.ศ. 2559 (Gross Provincial Product:GPP) ณ ราคา
ประจ าปี มีมูลค่าเท่ากับ 42,110 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่ารวม 38,479 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 9.44 มีขนาดเศรษฐกิจเล็กเมื่อเทียบกับภาคใต้ คิดเป็นสัดส่วน 3.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคใต้ 
เป็นล าดับสุดท้ายของกลุ่มภาคใต้ชายแดน รองจากจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา 

  ตารางท่ี 3 : ตารางแสดงข้อมูลและล าดับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 

ล าดับ จังหวัด 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 

(ล้านบาท) 
ปี 2558 ปี 2559 

1 ปัตตานี 49,552 54,308 
2 ยะลา 40,725 43,941 
3 นราธิวาส 38,479 42,110 

                          ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 (2) อัตราการเติบโตเศรษฐกจิ   
   เศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสในระหว่างปี 2554 - 2559  มีอัตราการเติบโตลดลง      

อย่างต่อเนื่อง โดยชะลอตัวเหลือ 1.2 ในปี 2554 และหดตัวเรื่อยมาเป็น 0.4 ในปี 2558 ซึ่งต่ ากว่าอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดที่ยังพ่ึงพิงภาคเกษตร        
ซึ่งมีข้อจ ากัดในปริมาณผลผลิตที่ขึ้นอยู่กับฤดูกาล ประกอบกับคุณภาพผลผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งราคา    
ที่ข้ึนกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสถานการณ์อ่ืนๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ทั้งนี้ในปี 2555 เศรษฐกิจ
หดตัวสูงสุดที่ร้อยละ 20.0 เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ลอบวางระเบิดในพ้ืนที่อ าเภอ สุไหงโก-ลก ส่งผลต่อการ
ท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน แต่อัตราการเติบโตขยายตัวในปี 2559 ร้อยละ 3.7 เนื่องจาก โครงสร้าง
เศรษฐกิจของจังหวัดลดการพ่ึงพิงภาคเกษตรและเพ่ิมการพ่ึงพิงภาคบริการและอ่ืนๆ มากขึ้น ท าให้เศรษฐกิ จ      
ของจังหวัดนราธิวาสขยายตัวในปี 2559      

แผนภูมิแสดงอัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนราธิวาสแบบปริมาณลูกโซ่ปีอ้างอิง 2545 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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                                       แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) จังหวัดนราธิวาส (ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๓) 

 

 (3) โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
   ในปี 2559 ลดการพ่ึงพาภาคการเกษตรที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2555        

ภาคการเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ 41.39 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม ลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือเพียงร้อยละ 31.89    
ในปี 2559 เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรหลักโดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ ามันที่ปรับตัวลดลง และเริ่มพ่ึงพา
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า และภาคการบริการและอ่ืนๆ มากขึ้น โดยมีการปรับตั วเพ่ิมขึ้นจากปี 2558       
เพียงเล็กน้อย โดยภาคอุตสาหกรรม ปี 2558 ร้อยละ 6.78  ของผลิตภัณฑ์มวลรวม เพ่ิมเป็นร้อยละ 6.86    
ภาคการศึกษา ร้อยละ 18.80 ภารค้า ร้อยละ 9.99 การขนส่ง ร้อยละ 1.57 และที่พักและบริการอาหาร      
ร้อยละ 0.57 และภาคการบริการและอ่ืนๆ ร้อยละ 30.32 ซึ่งอาจเกิดจากความไม่ไว้วางใจในสถานการณ์    
ความไม่สงบของพ้ืนที่ ท าให้เกษตรกรไม่กล้าไปพ้ืนที่และหันมาพ่ึงพึงภาคบริการมากขึ้น 

แผนภูมิแสดงโครงสร้างเศรษฐกิจ 

 
     ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

  4)  ด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี    

            ศาสนา จังหวัดนราธิวาส มีประชากรจ านวน 796,239 คน นับถือศาสนาอิสลาม จ านวน 
684,049 คน คิดเป็นร้อยละ 85.91 นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 87,746 คน คิดเป็นร้อยละ 11.02 อีกร้อยละ 
3.07 นับถือศาสนาคริสต์อ่ืน ๆ มีมัสยิด 637 แห่ง มีวัด 75 แห่ง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 71 วัด คณะสงฆ์
ธรรมยุต 4 วัด ส านักสงฆ์ 22 แห่ง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 20 แห่ง ธรรมยุต 2 แห่ง และโบสถ์คริสต์       
5 แห่ง มีพระภิกษุ สามเณร 421 รูป สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 412 รูป เณร 9 รูป และคณะสงฆ์ธรรมยุต 
20 รูป 

          วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมและประเพณี 
               ในจังหวัดนราธิวาส  มีสังคมแบ่งออกได้ตามภาษาและศาสนา เป็น 3 รูปแบบ คือ 
         (1) สังคมชุมชนที่พูดภาษามลายูถิ่น และนับถือศาสนาอิสลาม 

         (2) สังคมชุมชนที่พูดภาษาไทยและนับถือศาสนาพุทธ 
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         (3) สังคมชุมชนที่พูดภาษาจีนและนับถือศาสนาอ่ืน เช่น พุทธ และคริสต์  
             สังคมชุมชนที่พูดภาษามลายูถิ่นและนับถือศาสนาอิสลามนั้น มักตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่ม 

ไม่ปะปนกับชุมชนที่นับถือศาสนาอื่น อยู่เป็นหมู่บ้าน ประกอบอาชีพด้วยกันในชุมชนเดียวกัน ส่วนน้อยที่ปะปน
กัน ถ้าจ าเป็นก็อยู่ปะปนกันบ้าง การนับถือศาสนา ต่างคนต่างปฏิบัติศาสนกิจของตนไป  ไม่เบียดเบียนกัน     
อยู่ด้วยกันโดยสันติมีบ้างที่ไม่ลงรอยกันในเรื่องศาสนา แต่เป็นเรื่องเล็กน้อย ปัจจุบันผู้ที่พูดภาษามลายูถิ่น        
ก็สามารถพูดภาษาไทยได้เป็นส่วนใหญ่ เพราะการศึกษาสูงขึ้น กว้างออกไปตามความเจริญของท้องถิ่น       
และความจ าเป็นที่ต้องประกอบอาชีพสัมพันธ์กัน ส าหรับชาวพุทธที่พูดภาษาไทยก็สามารถพูดภาษามลายูถิ่นได้ 
นับเป็นวิวัฒนาการด้านวัฒนธรรม แห่งยุคโลกาภิวัฒน์ รูปแบบของชุมชนมักเกิดขึ้นโดยถือศาสนสถานเป็นจุด
ศูนย์กลาง เช่น วัด มัสยิด หรือสุเหร่า เพราะต้องอาศัยคนที่รวมกันเข้าเป็นชุมชนที่สนับสนุนค้ าจุน 

           ชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี มีลักษณะ             
ที่คล้ายคลึงกันและไม่แตกต่างไปจากจังหวัดอ่ืนๆ เช่น การแต่งกาย การขึ้นบ้านใหม่ วันสงกรานต์ การบวชนาค 
วันออกพรรษา ประเพณีเดือนสิบ (วันสารทไทย) และประเพณีวันลอยกระทง ชาวไทยที่นับถือศาสนาคริสต์     
ก็จะมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี  มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับจังหวัดอ่ืนๆ ส าหรับชาวไทย         
ที่นับถือศาสนาอิสลามจะมคีวามแตกต่างไปบ้าง   

         การแต่งกาย ชาวนราธิวาสในปัจจุบัน แต่งกายกันตามลัทธิศาสนาที่ตนนับถือ ผู้ที่นับถือ
ศาสนาอิสลามก็แต่งกายแบบที่นิยมของชาวมุสลิมโดยทั่วไป ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธก็แต่งกายตามแบบ        
ของชาวไทย ที่นิยมโดยทั่วไป ชาวพุทธไม่ได้นิยมเครื่องแต่งกายแบบชาวฮินดูหรือชาวอินเดีย อันเป็นแหล่ง       
ของศาสนาพุทธ ชาวพุทธ ในชนบทแต่งกายแบบไทยแท้ตามสบาย ถ้าอยู่ในเมืองแต่งกายแบบสากลหรือตามที่
ทางราชการไทยบัญญัติ นิยมค่อนข้างไปทางยุโรป ในจังหวัดนราธิวาสมีผู้นับถือศาสนาอ่ืนๆ เช่น คริสต์ ฮินดู 
ชาวชนบทที่กล่าวว่าแต่งกายตามสบายนั้น เพราะภาคใต้มีอากาศแบ่งเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน กับฤดูฝน เท่านั้น 
ไม่มีฤดูหนาว ชาวชนบทที่เรียกว่าชาวบ้านนั้น ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม เรื่องการสวมเสื้อมีความ
จ าเป็นน้อย สิ้นเปลือง จึงไม่ใคร่สวมเสื้อ เว้นแต่ผู้หญิง ผู้ชายจะนุ่งโสร่งหรือกางเกงขาสั้น โพกหัวหรือคลุมหัว 
ท าไร่ ท านา ท าสวนหรือหาปลา ถ้าเข้าเมืองหรือเข้าสังคมก็แต่งกายเรียบร้อย ตามความนิยมของสังคม         
ในท้องถิ่นนั้น ส าหรับชาวมุสลิมผู้คงแก่เรียนในทางศาสนามักนิยมแบบชาวอาหรับก็มีอยู่เป็นอันมาก จะเห็นอยู่
ทั่วไปในยุคโลกาภิวัฒน์นี้  การแต่งกายของคนรุ่นใหม่ มักวิวัฒนาการไปตามรูปแบบของชาวยุโรปมาก 
โดยเฉพาะบุคคล ที่ประกอบอาชีพรับราชการ ธุรกิจ หรือรัฐวิสาหกิจต่างๆ 

         ประเพณี 
            (1) ประเพณีของชาวไทยพุทธ 
   (1.1) ประเพณีชิงเปรต การชิงเปรตเป็นประเพณีเนื่องในเทศกาลเดือนสิบ              
ของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ โดยจัดในวัดทุกวัด ในวันแรม 14 ค่ า หรือ 15 ค่ า เดือน 10 โดยท าร้าน                 
จัดส ารับอาหารคาวหวานไปวางเพ่ืออุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตชน (ปู่ ย่า ตา ยาย และบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับ       
ไปแล้ว) ร้านที่วางอาหารเรียกว่า ร้านเปรต  สร้างไว้กลางวัด ยกเสาสูง 4 เสาบ้าง เสาเดียวบ้างและนิยมจัดท า
ร้านเปรต 2 ร้าน โดยแบ่งออกเป็นร้านเสาสูง ส าหรับคนหนุ่มที่มีก าลังวังชาในการปีนป่าย อีกร้านเป็นเสาเตี้ย
สูงแค่เอว ส าหรับให้เด็กและผู้หญิง ได้แย่งชิงเพ่ือความสนุกสนาน บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อม ไว้รอบ 
และต่อยาวไปจนถึงที่พระสงฆ์นั่งท าพิธีกรรม เมื่อท าพิธีเสร็จแล้วจะมีผู้ตีระฆังให้สัญญาณ บรรดาผู้มาร่วม
ท าบุญก็จะเข้าไปรุมแย่งสิ่งของอาหารคาวหวานที่อยู่บนร้านเปรตอย่างสนุกสนาน ซึ่งเรียกกันว่า ชิงเปรต 
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   (1.2) ประเพณีบังสกุลบัว การบังกุลบัวคือการท าบุญระลึกถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้ว 
และน ากระดูกมาบรรจุไว้ในบัว (ที่บรรจุอัฐิ) ประจ าหมู่บ้าน ในแต่ละวัดหรือบัวประจ าตระกูล มีขึ้นระหว่าง
เดือน 5 แรม 1 ค่ า ของทุกปีเป็นต้นไป ถือเป็นการชุมนุมญาติของแต่ละหมู่บ้านต าบล โดยเมื่อถึงวันบังสกุลบัว 
ญาติพ่ีน้องลูกหลาน ที่ไปประกอบอาชีพหรือไปอยู่ต่างถิ่น จะพร้อมใจกันกลับบ้าน เพ่ือท าบุญในวันนี้ และจะมี
การท าความสะอาดตกแต่งบัว บางที่เรียกประเพณีนี้ว่า ท้าบุญรดน ้าบัว 
   (1.3) ประเพณีลาซัง ลาซังเป็นประเพณีประจ าปีของชาวไทยพุทธ แถวอ าเภอ    
ตากใบ เรียกว่า ล้มซัง กินขนมจีน ประเพณีเกิดขึ้นเนื่องจากความเชื่อเรื่องที่นา เรื่องแม่โพสพ โดยเชื่อว่า      
ถ้าจัดท าพิธีแล้วจะท าให้นาข้าวปีต่อไปงอกงาม ให้ผลผลิตสูง เพราะชาวนารู้คุณเจ้าที่นาและแม่โพสพ หลังจาก
ที่เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ ผู้น าชุมชนก็จะก าหนดวันล้มซัง พร้อมนิมนต์พระจากวัดใกล้ๆ 3 -5 รูป เพ่ือท าพิธีทาง
ศาสนาหลังเสร็จพิธีแล้ว ชาวบ้านจะน าขนมจีนมาถวายพระ เมื่อพระฉันเสร็จ ผู้มาร่วมงานก็จะร่วมรับประทาน
อาหารคือ ขนมจีนร่วมกัน ในภาคบ่ายจะมีกิจกรรมการละเล่นต่างๆ เป็นการสนุกสนาน เช่น ชักคะเย่อ แย้ชิงรู 
ชนวัว (ปัจจุบันไม่ค่อยจัดแล้ว) ตีไก่ เล่นไพ่ เล่นลูกกอเจาะ(ลูกเต๋า) เล่นโป ในบางต าบลของอ าเภอตากใบ     
เช่น  พร่อน เกาะสะท้อน โฆษิต จะจัดเป็นเทศกาลประจ าปี มีภาพยนตร์ หนังตะลุงและการแสดงอ่ืนๆ ในภาค
กลางคืนด้วย 
   (1.4) ประเพณีลากพระ ลากพระหรือชักพระ จะท าหลังจากวันมหาปวารณาหรือ
วันออกพรรษา 1 วัน คือตรงกับวันแรม 1 ค่ า เดือน 11 พุทธศาสนิกชนจะพร้อมใจกันอาราธนาพระพุทธรูป    
ขึ้นประดิษฐานบนบุษบกที่วางอยู่เหนือรถหรือล้อเลื่อน แล้วแห่แหนชักลากไปตามถนนไปรวมกัน ณ จุดที่      
นัดหมาย อาจจะเป็นวัดใดวัดหนึ่งหรือสถานที่ที่ผู้จัดงานก าหนดไว้ รถหรือล้อเลื่อนนั้น ชาวบ้านมักเรียกว่า    
เรือพระ ปกติจะตกแต่งเป็นรูปเรือ โดยใช้คนลากเชือกเป็น 2 สาย บนเรือพระ จะมีคนตีโพน การตีโพนนั้นเพ่ือ
ปลุกใจให้ชาวบ้านกระตือรือร้นมาร่วมพิธีลากพระ และเรียกให้ชาวบ้าน ที่อยู่แนวถนนได้มาร่วมพิธีเท่าที่มีเวลา 
อาจจะเพียงช่วงระยะทาง 10-20 เมตร และร่วมท าบุญตามศรัทธาเมื่อเรือพระแต่ละล าเดินทางไป ถึงจุด     
นัดหมาย ก็จะมีพิธีกรรมและกิจกรรม โดยชาวบ้านจะน าอาหารถวายพระสงฆ์ที่มาพร้อมกับเรือพระหรือพระสงฆ์               
ที่ชาวบ้านนิมนต์มาเพ่ือร่วมงานลากพระ เมื่อพระฉันเสร็จแล้วชาวบ้านก็จะร่วมรับประทานอาหารและร่วม
กิจกรรมเพ่ือความสนุกสนานและความสามัคคี กิจกรรมที่จัดในงานประเพณีลากพระ ได้แก่ การประกวดเรือพระ       
การแข่งขันตีโพนหรือกลองใหญ่ การแข่งขันซัดต้ม การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน  
        (1.5) ประเพณีกินวาน หมายถึง การไหว้วานให้เพ่ือนบ้านมาช่วยกันลงแรงท างาน
อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้งานหนักหรืองานเร่งด่วนส าเร็จลุล่วงทันการ โดยผู้ที่ร่วมลงแรงไม่คิดค่าแรง          
งานบางอย่างอาจผลัดเปลี่ยนช่วยกันท าเป็นบ้านๆ ไป เช่นเดียวกับทางภาคกลางที่เรียกว่า ลงแขก การไหว้วาน
ใช้วิธีบอกกล่าวกันด้วยวาจา ผู้ไหว้วานอาจจะไปบอกด้วยตนเองหรือมอบหมายให้คนอ่ืนไปบอกแทน จึงเรียก
การไหว้วานนี้ว่า ออกปาก และถือเป็นประเพณีท่ีเจ้าภาพจะต้องเลี้ยงอาหารผู้มาร่วมลงแรง ผู้ที่ไปร่วมจึงมักใช้
ค าว่า ไปกินวาน ปัจจุบันประเพณีนี้ ก าลังสูญหายไป เนื่องจากมีเครื่องจักรกลมาท าหน้าที่แทนแรงคน          
จึงหลงเหลืออยู่ในกลุ่มเครือญาติ เพ่ือนสนิทกลุ่มเล็กหรือในกลุ่มคนยากจนที่ไม่มีก าลัง ที่จะจัดซื้อเครื่องมือกล 

(2) ประเพณีของชาวไทยมุสลิม 
   (2.1) มาแกปูโละ “มาแกปูโละ” เป็นภาษาท้องถิ่น แปลว่า“กินเหนียว” ประเพณี                  
การกินเหนียวของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จะใช้ในหลายโอกาส เช่น แต่งง านและเข้าสุหนัต                     
ค าว่า “กินเหนียว”มิใช่ว่าเจ้าของจะบริการอาหารเฉพาะข้าวเหนียวเท่านั้น แต่เป็นการเลี้ยงอาหารธรรมดา
ทั่วไปนั่นเอง  
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   (2.2) การเข้าสุหนัต เป็นหลักการของศาสนาอิสลาม อันเกี่ยวเนื่องกับเรื่อง                  
ความสะอาด คือการขลิบผิวหนังหุ้มส่วนปลายอวัยวะเพศชาย หรือเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า “มาโซะยาวี”                  
ซึ่งจะกระท าแก่เด็กชายที่มีอายุระหว่าง 2-10 ปี ส่วนการจัดเลี้ยงอาหารในวันเข้าสุหนัต ถือว่าเป็นประเพณี
อย่างหนึ่ง 
   (2.3) วันฮารีรายอ  มีอยู่ 2 วัน คือ 
           1) วันอิฎิลฟิตรี หรือที่เรียกว่า วันฮารีรายอ เป็นวันรื่นเริงเนื่องจากการสิ้นสุด  
การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน  เป็นการกลับเข้าสู่สภาพเดิมคือ สภาพที่ไม่ต้องอดอาหาร ไม่ต้องอดน้ า ฯลฯ 
อีกต่อไป วันอิฏิลฟิตรี ตรงกับวันที่หนึ่งของเดือนเซาวาล ซึ่งเป็นเดือนที่ 10 ทางจันทรคติ และทางราชการ
ก าหนดให้เป็นวันหยุดราชการใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยกเว้นสงขลา) 1 วัน 
           2) วันอิฎิลอัฎฮา หรือที่เรียกว่า วันฮารีรายอฮัจญี  หมายถึงวันรื่นเริง                           
เนื่องในวันเชือดสัตว์พลีเป็นทานบริจาคอาหารแก่คนยากจนและประชาชนทั่ วไป ตรงกับวันที่ 10 ของเดือน              
ซุลฮิจญะ เป็นเวลาเดียวกับการประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะของมุสลิมทั่วโลก ดังนั้นชาวไทยมุสลิมจึงนิยม 
เรียกวันตรุษนี้ว่า วันอีดใหญ่หรือวันรายอฮัจญีและทางราชการก าหนดให้เป็นวันหยุดราชการใน 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ยกเว้นสงขลา) 1 วัน 
   (2.4) วันเมาลิด เมาลิด เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า เกิด ที่ เกิด หรือวันเกิด                       
ซ่ึงหมายถึงวันสมภพ ของนบีมูฮัมหมัด(ศ็อล) ตรงกับวันที่ 12 ของเดือนรอบีอุลอาวาล หรือเดือนที่ 3        
ตามปฏิทินอาหรับ วันเมาลิด นอกจากจะเป็นวันเฉลิมฉลองเนื่องในวันสมภพของ นบีมูฮัมหมัด(ศ็อล) แล้วยังเป็น
การร าลึกถึงวันที่ท่านลี้ภัยจากนครเมกกะไปสู่นครมาดีนะห์ และเป็นวันมรณกรรมของท่านอีกด้ วย กิจกรรม
ต่างๆ ในวันเมาลิด ได้แก่ การอัญเชิญคัมภีร์ อัน-กุรอ่าน การแสดงปาฐกถาธรรม การแสดงนิทรรศการ การเลี้ยง
อาหาร  
   (2.5) วันอาซูรอ อาซูรอ เป็นภาษาอาหรับ หมายถึง วันที่ 10 ของเดือนมุฮัรรอน  
ซึ่งเป็นเดือนทางศักราชอิสลาม ในสมัย ท่านนบีนุฮ ได้เกิดน้ าท่วมใหญ่ยังความเสียหายแก่ทรัพย์สินไร่นา     
ของประชาชนทั่วไป ท าให้เกิดการขาดอาหารบริโภค จึงประกาศให้ผู้ที่มีสิ่ งของที่เหลือพอจะรับประทานได้    
ให้เอามากองรวมกัน เนื่องจากต่างคนต่างมีของคนละอย่างไม่เหมือนกัน ท่านนบีนุฮ ให้เอาของเหล่านั้น        
มากวนเข้าด้วยกัน สาวกของท่านก็ได้รับประทานอาหารโดยทั่วกันและเหมือนกัน ในสมัยท่านนบีมูฮัมหมัด
(ศ็อล) ได้เกิดเหตุการณ์ท านองเดียวกันขณะที่กองทหารของท่านกลับจากการรบที่ บาดัร ปรากฏว่าทหาร       
มีอาหารไม่พอกิน ท่านนบีมูฮัมหมัด(ศ็อล) จึงใช้วิธีการของท่านนบีนุฮ โดยให้ทุกคนเอาข้าวของที่รับประทานได้ 
มากวนเข้าด้วยกัน แล้วแบ่งกันรับประทานในหมู่ทหาร 

      5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           ทรัพยากรป่าไม้ : จังหวัดนราธิวาสมีพื้นท่ีป่า 850,216.84 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30.28 ของ
พ้ืนที่จังหวัด ประกอบด้วยป่าอนุรักษ์ ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
จ านวน 5 ป่า เนื้อที่รวม 713,192.65 ไร่ คืด อุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี อุทยานแห่งชาติน้ าตกซีโป 
อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว – เขาตันหยง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา – บาลา ป่าสงวนแห่งชาตินอกเขตป่าอนุรักษ์ ซึ่งอยู่ภายใต้ 
การก ากับดูแลของกรมป่าไม้ จ านวน 20 ป่า เนื้อที่รวม 137,024.19 ไร่ สถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัด
นราธิวาสในปัจจุบัน แม้ว่าพ้ืนที่ป่าบางส่วนจะถูกบุกรุกท าลายอยู่บ้าง แต่จากข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชตและ
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ดาวเทียม Lansat 8 โดย ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ พบว่า ปี พ.ศ.2557 จังหวัดนราธิวาสมีเนื้อที่ป่า 
738,957.59 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.33 ของเนื้อที่จังหวัด 
               คุณภาพอากาศ : จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศของ กรมควบคุมมลพิษ ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสหลังเก่า ในปี พ.ศ. 2556 
พบว่า จังหวัดนราธิวาสมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศเพียง 2 ค่าคือค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และฝุ่นขนาดเล็กกว่า 
10 ไมครอน (PM-10) ผลจากการตรวจวัดพบว่ามีค่าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ทั่วไปที่ก าหนดค่อนข้างมาก 
   ขยะมูลฝอย : จังหวัดนราธิวาสมีขยะ จ านวน 5 ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยตกค้าง (ปริมาณ 
162.31 ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยชุมชนใหม่ที่เกิดขึ้น (ปริมาณ 746.76ตัน/วัน) , ของเสียอันตราย (ปริมาณ 
5.49 ตัน/วัน) มูลฝอยติดเชื้อ (ปริมาณ 0.437 ตัน/วัน) และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย (ปริมาณ 2.03 
ตัน/ปีวัน) จงัหวัดนราธิวาสมีสถานที่ก าจัดขยะ รวมทั้งสิ้น ๒๓ แห่ง เป็นสถานที่ก าจัดขยะแบบถูกหลักวิชาการ 
๒ แห่ง คือ เทศบาลเมืองนราธิวาส และเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ที่เหลืออีก ๒๑ แห่ง เป็นสถานที่ก าจัดขยะ
แบบไม่ถูกหลักวิชาการ ทั้งนี้ จังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ. ศ.๒๕๕๙ จ านวน 
๓๙๖.๘๕๗๙ ล้านบาท เพ่ือด าเนินการใน ๒ โครงการ ได้แก๋โครงการก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบ
ครบวงจร เทศบาลต าบลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส วงเงินงบประมาณ ๗๖.๘๓๘๐ ล้านบาท (เทศบาลต าบล   
รือเสาะ) และ โครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพ่ือผลิตเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel : RDF) และ  
ปุ๋ยอินทรีย์ที่เทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส วงเงิน ๓๒๐.๐๑๙๙ ล้านบาท (เทศบาลเมืองนราธิวาส) 

           แหล่งน้ าธรรมชาติ 
         มีแม่น้ าส าคัญ  4  สาย  คือ 

(๑) แม่น้ าบางนรา รับน้ าจากเทือกเขาบูโด - สุไหงปาดี ผ่านคลองสุไหงปาดี คลองยะกัง   
และคลองตันหยงมัส ไหลผ่านท้องที่ อ าเภอตากใบ อ าเภอสุไหงปาดี อ าเภอระแงะ แล้วไหลลงสู่ทะเล ที่อ าเภอ
เมืองนราธิวาส มีความยาว 60 กิโลเมตร 

(2) แม่น้ าโก-ลก เป็นแม่น้ ากั้นพรมแดนระหว่างประเทศมาเลเซีย ต้นน้ าอยู่ในเทือกเขา             
ในประเทศมาเลเซียและที่อ าเภอแว้ง ไหลผ่านอ าเภอสุไหงโก-ลก และไหลลงอ่าวไทยที่อ าเภอตากใบ มีความยาว 
ประมาณ 103 กิโลเมตร 

 (3) แม่น้ าสายบุรี ต้นน้ าเริ่มจากเทือกเขาในอ าเภอสุคิริน ไหลผ่านอ าเภอจะแนะ อ าเภอ   
ศรีสาคร อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา แล้วไหลลงสู่อ่าวไทยที่อ าเภอสายบุรี 
จังหวัดปัตตานี มีความยาวประมาณ 195 กิโลเมตร 

 (4) แม่น้ าตากใบ เป็นแม่น้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนกระแสน้ าในทะเล ประกอบกับคลื่น                
ได้ซัดทรายเข้าหาฝั่งท าให้เกิดเป็นสันทราย ส่วนภายในยังลึกเป็นแนวยาว จึงเกิดเป็นแม่น้ ายาวประมาณ                
14 กิโลเมตร อยู่ชายฝั่งตะวันออกในพ้ืนที่ต าบลเจ๊ะเห ต าบลศาลาใหม่และไหลไปบรรจบแม่น้ าโก -ลก                       
ที่บ้านตาบา ต าบลเจ๊ะเห อ าเภอตากใบ ต่อชายแดนไทย-มาเลเซีย 
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6)  ด้านการคมนาคม 
      จังหวัดนราธิวาสมีศักยภาพด้านการขนส่งทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ซึ่งสามารถรองรับ

การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจจังหวัดนราธิวาส ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  ทางบก       

    (1) เส้นทางถนน  
 จังหวัดนราธิวาสเป็นโครงข่ายการจราจรในภูมิภาคตามทางหลวงหมายเลข AH18 (ปัตตานี-
นราธิวาส) เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข AH2 เข้าสู่กรุงเทพมหานคร เชื่อมระเบียงทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก 
และทิศตะวันตก นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมกับประเทศมาเลเซียทางด่านชายแดน          
3 ด่าน คือ ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ด่านศุลกากรตากใบ และด่านศุลกากรบูเก๊ะตา ผ่านทางทิศตะวันออก                
ของประเทศมาเลเซีย สู่ประเทศสิงคโปร์เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4057 เชื่อมกับ
หมายเลขทางหลวงที่ 3 รัฐกลันตันรัฐตรังกานู รัฐปาหัง และรัฐยะโฮร์ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นเส้นทางที่ผ่านท่าเรือ
โต๊ะบาหลี ท่าเรือคอนตันเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย และเป็นเส้นที่เชื่อมต่อไปยังประเทศสิงคโปร์ 
           (2) ทางราง  

ปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีโครงข่ายเส้นทางรถไฟสายใต้ จากกรุงเทพฯ มายังชุมทางหาดใหญ่ –  
ปาดังเบซาร์ – บัตเตอร์เวอร์ธ (มาเลเซีย) – สิงคโปร์และชุมทางหาดใหญ่ –  สุไหงโก-ลก (จังหวัดนราธิวาส) ซึ่งเป็น
เส้นทางที่ผ่านเข้าตอนกลางของพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาสในลักษณะแบ่งพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกกับพ้ืนที่ภูเขา
ด้านตะวันตกจากกันโดยทางรถไฟตัดผ่านอ าเภอรือเสาะ อ าเภอระแงะ อ าเภอสุไหงปาดีและสิ้นสุดที่อ าเภอสุไหงโก-
ลก ติดเขตแดนประเทศประเทศมาเลเซียภายในจังหวัดนราธิวาส  มีจ านวนสถานีรถไฟทั้งสิ้น จ านวน 11 แห่ง สถานี
ที่ส าคัญคือสถานีสุไหงโก-ลก และสถานีรถไฟตันหยงมัส  เพราะมีปริมาณผู้โดยสารและสินค้าขึ้นลงมากที่สุด จ านวน
ขบวนรถไฟที่แล่นผ่านจังหวัดนราธิวาสมี 14 ขบวน  ในแต่ละวัน โดยมีสถิติจ านวนผู้โดยสารและสินค้าที่สถานีรถไฟสุ
ไหงโก-ลก ในรอบ 5 ปี ดังนี้ 

ตารางท่ี 4  สถิติจ านวนผู้โดยสารและสินค้าที่สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ปี 2555– 2559 

ปี 
จ านวนสินค้า 

(กก.) 
จ านวนผู้โดยสาร 

(คน) 

อัตรา (%) 

สินค้า ผู้โดยสาร 

2555 767,482 440,753 21.02 - 

2556 738,000 444,444 -3.84 0.84 

2557 593,188 460,736 19.62 3.67 

2558 683,704 487,492 15.26 5.81 

2559 374,843 446,056 -45.17 -8.50 
      ที่มา : สถานีรถไฟสไุหงโก-ลก 

 จะเห็นว่า แม้จะมีสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาสมาอย่างต่อเนื่อง แต่การขนส่ง
ทางรางและการเดินทางของประชาชน ยังมีความนิยมที่จะใช้ระบบรางในการขนส่งและเดินทาง ทั้งนี้ เนื่องมาจาก
ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการใช้บริการขนส่งทางบกและทางอากาศแต่ในปี 2559 การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารโดยระบบ
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รางมีจ านวนลดลง โดยจ านวนสินค้าที่ขนส่งผ่านทางระบบราง เท่ากับ 374,843 กิโลกรัม ลดลงจากปี 2558   
ร้อยละ 45.17 ที่มีจ านวนสินค้า 683,704 กิโลกรัม และผู้โดยสารจ านวน 446,056 คน มีอัตราลดลงร้อยละ 
8.50 (ปี 2558 ผู้โดยสารจ านวน 487,492 คน) 
          (3) สะพาน 
  3.1 สะพานข้ามแม่น้ าโก-ลก ที่สุไหงโก-ลก ถึงเมืองลันเตาปันยัง ประเทศมาเลเซีย : 
สะพานข้ามแม่น้ าโก-ลก เชื่อมอ าเภอสุไหงโก-ลกกับเมืองรันเตาปันยัง รัฐกลันตันของมาเลเซีย มีการใช้งาน    
มาหลายสิบปี เป็นช่องทางหลักของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปเยี่ยมญาติและท างานในประเทศ
มาเลเซีย รวมทั้งยังเป็นช่องทางรถท่องเที่ยวและรถขนส่งหลักที่มีการใช้งานมากขึ้น ส่งผลให้เกิดคว ามแออัด  
ซึ่งเกิดจากการใช้งานการจราจรของทั้งสองฝ่าย 
  3.2 สะพานมิตรภาพ (สะพานบูเก๊ะตา) : เป็นสะพานข้ามแม่น้ าโกลกแห่งที่ 2 เชื่อมระหว่าง
บ้านบูเก๊ะตา ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส กับบ้านบูกิตบุหงารัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เป็นสะพานคอนกรีต 
2 ช่องจราจร ยาว 120 เมตร กว้าง 16.9 เมตร    

         ทางอากาศ 
จังหวัดนราธิวาสมีท่าอากาศยาน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านทอน ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง

นราธิวาส ห่างจากตัวจังหวัดไปทางเหนือประมาณ 14 กิโลเมตร มีเที่ยวบินในประเทศจากกรุงเทพฯ              
ถึงนราธิวาส ทุกวัน วันละ 2 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) คือ สายการบินไทยแอร์เอเชีย (180 ที่นั่ง) และสายการบิน
ไทยสมายล์ ให้บริการระหว่าง นราธิวาส - กรุงเทพฯ - นราธิวาส ในแต่ละแต่ปีสนามบินนราธิวาส มีผู้โดยสาร
ใช้บริการมากกว่า 240,000 คน และยังมีผู้แสวงบุญไปประกอบพิธีอุมเราะห์และพิธีฮัจญ์ปีละหลายพันคน             
ท่าอากาศยานนราธิวาสมีขีดความสามารถในการอ านวยความสะดวก สามารถรองรับผู้โดยสารในชั่วโมง
เร่งด่วนทั้งเข้าและออกได้จ านวน 316 คน และรองรับอากาศยานในชั่วโมงเร่งด่วน ได้ 7 ล า คือ เครื่องบิน
พาณิชย์แบบ  A 300-600 (1 ล า), เครื่องบินแบบ Boeing 737-400 (2 ล า) เครื่องบินขนาด ATR 70-100 
(2 ล า) และเฮลิคอปเตอร์แบบ 212/UH-IN (2 ล า) มีรถบริการหรือรถลีมูซีนจากท่าอากาศยานนราธิวาส-ตัว
เมืองนราธิวาส-ขนส่งนราธิวาส-อ าเภอตากใบ-อ าเภอสุไหงปาดี และอ าเภอสุไหงโก-ลก ปัจจุบันมีผู้โดยสารเฉลี่ย
เดือนละ 17,610 คน 

            ทางน้ า 
(1) ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส  
ปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสได้ปรับเปลี่ยน ท่าเทียบเรือประมงเป็นท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ 

ส าหรับการขนส่งสินค้าภายในประเทศ โดยการขนส่งสินค้าจ าพวกไม้แปรรูป และยางพารา จากจังหวัด
นราธิวาสไปจ าหน่ายทั่วประเทศ รวมทั้งเป็นตัวแทนจ าหน่าย โดยรับซื้อสินค้าจ าพวกข้าวและน้ าตาลจาก
ส่วนกลาง  เพ่ือจ าหน่ายในพ้ืนที่หรือส่งต่อไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน เนื่องจากการขนส่งทางน้ ามีต้นทุนค่าขนส่ง
ต่อหน่วยต่ าที่สุด และแม่น้ าบางนรามีความลึกเพียง ๕ เมตร จึงไม่สามารถรองรับเรือที่มีขนาดใหญ่เกิน ๕๐๐ ตัน
กรอสได ้
   (2) แพขนานยนต์ : อยู่ที่บ้านตาบา ต าบลเจ๊ะเห อยู่ห่างจากตัวอ าเภอตากใบเพียง            
3 กิโลเมตร การติดต่อระหว่างประเทศไทยกับเมืองตุมปัต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย มีความสะดวก 
ระยะทางเพียง 22 กิโลเมตร การสัญจรของประชาชนทั้งสองประเทศจะใช้แพขนานยนต์เป็นพาหนะในการ
ขนส่งข้ามฟาก ซึ่งประเทศไทยมีแพขนานยนต์ จ านวน 1 ล า อยู่ภายใต้ความดูแลขององค์การบริหารส่วน



13 
 

 

                                       แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) จังหวัดนราธิวาส (ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๓) 

 

จังหวัดนราธิวาส ได้เปิดให้บริการตั้งแต่ ปี 2544 ทุกวันระหว่างเวลา 06.00 - 18.00 น. ปัจจุบันแพขนาน
ยนต์มีสภาพเก่า และทรุดโทรมเกิดการช ารุดเสียหาย จ าเป็นต้องหยุดให้บริการเพ่ือซ่อมแซมบ่ อยครั้ง ท าให้     
ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง หากเปรียบเทียบมูลค่าการค้าที่เกิดจากการขนส่งผ่านแพ     
ขนานยนต์ อาจจะมีมูลค่าน้อยกว่าการขนส่งทางถนน หรือทางอากาศ แต่สิ่งที่ได้มากกว่ามูลค่าการค้า                 
คือการให้บริการทางแพขนานยนต์ เป็นการให้บริการในการสัญจรของประชาชนในพ้ืนที่ ให้ได้รับความสะดวก
ในการไปมาหาสู่ระหว่าง ไทย – มาเลเซีย ในปี 2560 คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 เห็นชอบในหลักการของโครงการจัดหา
แพขนานยนต์ งบประมาณ 39.000 ล้านบาท  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้จ่ายจากงบกลาง ใน
วงเงิน 9.000 ล้านบาท และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตั้งงบประมาณวงเงิน 30.000 ล้านบาท 
และต่อมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้มีหนังสือถึงจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561  
ขอยกเลิกการขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดหาซื้อแพขนานยนต์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส จะใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เพ่ือด าเนินการโครงการ
จัดจ้างต่อแพขนานยนต์ และขณะนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้จัดตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ส าหรับค่าจ้างออกแบบแพขนานยนต์ จ านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) เพ่ือเป็นค่าจ้าง
ออกแบบแพขนานยนต์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหาผู้ออกแบบพร้อมประมาณราคา 
 
 ข้อมูลพื้นฐานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวัดนราธิวาส 
       

พ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ถือเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจและความ
มั่นคง มุ่งเน้นให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานแบบบูรณาการจากผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่หรือเรียกว่า     
"ประชารัฐ" ซึ่งเป็นพลังส าคัญท่ีจะร่วมกันขับเคลื่อนในมิติต่างๆ ให้มีความก้าวหน้า  

จังหวัดนราธิวาส ได้รับการประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2558 ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายรวม 5 ต าบล 5 อ าเภอ คือ ต าบลละหาร อ าเภอยี่งอ, ต าบลโคกเคียน 
อ าเภอเมือง, ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก, ต าบลเจ๊ะเห อ าเภอตากใบ และต าบลโล๊ะจูด อ าเภอ
แว้ง เนื้อท่ี 135.193 ตร.กม. (146,995.625 ไร่ )  

พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส มี พ้ืนที่ทั้งสิ้น 146,995.625 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่          
5 ต าบล 5 อ าเภอ ได้แก่ 1) ต าบลโคกเคียนในอ าเภอเมืองนราธิวาส 2) ต าบลเจ๊ะเหในอ าเภอตากใบ           
3) ต าบลละหารในอ าเภอยี่งอ 4) ต าบลโละจูดในอ าเภอแว้ง 5) ต าบลสุไหงโก-ลกในอ าเภอสุไหงโก-ลก 

จังหวัดนราธิวาสได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส จากความได้เปรียบ    
ด้านศักยภาพโดยมุ่งเน้น 4 ด้าน ได้แก่      
   (1) การเชื่อมโยง (Connectivity) : โดยการพัฒนาด่าน 3 ด่านที่มีศักยภาพอยู่แล้ว คือ ด่านสุไหงโก-
ลก ด่านตากใบ และด่านบูเก๊ะตา  

- ด่านสุไหงโก-ลก มีโครงการพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ การเปิดเส้นทางรถไฟเดิมจากสุไหงโก-ลก  
ถึงปาเสมัสรัฐกลันตัน สะพานข้ามแม่น้ าโก-ลกแห่งที่สองที่สุไหงโก-ลก ถึงเมืองรันเตาปันยัง และถนนเพ่ือความ
ปลอดภัยสูง ใช้แนวเขตรถไฟซึ่งมีความกว้าง 80 เมตร จากอ าเภอหาดใหญ่-อ าเภอสุไหงโก-ลก  

- ด่านตากใบ มีโครงการพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโก-ลก         
ที่ตากใบ และการจัดหาแพขนานยนต์ ข้ามฟากไทย-มาเลเซีย 
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- ด่านบูเก๊ะตา เนื่องจากปัจจุบันด่านบูเก๊ะตาใช้ตู้คอนเทรนเนอร์เป็นที่ท าการ จึงต้องเร่ง
ด าเนินการก่อสร้างด่านที่ยังคงค้างอยู่และเวนคืนที่ดินซึ่งเป็นที่เอกชนที่อยู่ระหว่างที่ด่านกับชายแดน                    
จ านวน 241 ไร่ 190 แปลง ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ในคราวประชุม 
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ณ จังหวัดนราธิวาส มอบหมาย
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร รับไปด าเนินการเร่งรัดการก่อสร้างโครงการฯ       
ระยะที่ 3 ให้แล้วเสร็จในปี 2559 การปรับปรุงเพิ่มเติมงานก่อสร้างด่าน ระยะท่ี 2 และการจัดสรรอัตราก าลัง
เจ้าหน้าที่ศุลกากรเพ่ือรองรับการเปิดด่าน ภายในปี 2560 รวมทั้งการปรับปรุงและขยายด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 
(ระยะท่ี 4) เพื่อเปิดด่านอย่างเต็มรูปแบบให้แล้วเสร็จในปี 2561 
  นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก เช่น โครงการก่อสร้าง
ทางหลวง ตอนแยกสาย 42 (ปาลอปาต๊ะ) – บรรจบสายทาง 4136 (บ้านทอน)  ทางน้ า เช่น โครงการขุด
ลอกร่องน้ าบางนรา และทางอากาศ เช่น โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร  
 (2) การค้าและการท่องเที่ยวชายแดน 
 ต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก อยู่ภายใต้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเมืองต้นแบบ 
“สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งภายใต้เมืองสุไหงโก-ลก “เมืองต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ” 
จังหวัดร่วมกับภาคเอกชนในพ้ืนที่อ าเภอสุไหงโก-ลก ได้ร่วมกันจัดท าข้อเสนอการพัฒนา เมืองสุไหงโก-ลก     
รวม 6 โครงการ ในระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2562) ดังนี้  
  1. โครงการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าและศูนย์ตลาดสินค้าเกษตร ในพ้ืนที่ของการรถไฟ    
แห่งประเทศไทย ซึ่งนักธุรกิจในพ้ืนที่พร้อมที่จะลงทุน โดยให้ภาครัฐสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น          
และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  2. โครงการก่อสร้างเมืองสุไหงโก-ลกคอมเพล็กซ์ ในพ้ืนที่ 25 ไร่ ของการเคหะแห่งชาติ  
  3. โครงการปรับปรุงและยกระดับสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก และส่งเสริมการจัดตั้งสถานีขนส่ง
สินค้า (คลังสินค้า) ประกอบด้วย ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถานีรถไฟสุไหงโก -ลก,ก่อสร้างลานเก็บ            
และคลังสินคา้ และการศึกษาความเหมาะสมสถานีขนส่งสินค้า  
  4. โครงการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง 
  5. โครงการจัดตั้งเมืองต้นการค้าปลอดภาษีอากร  
  6. โครงการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการนันทนาการท่องเที่ยวเมืองสุไหงโก-ลก อาทิ การปรับปรุง 
สวนสาธารณะ 
 (3) การท่องเที่ยวชายแดน : ใช้ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็น GATEWAY อาเซียนทางใต้ผ่านทิศตะวันออกของ
มาเลเซีย และติดอ่าวไทย ประกอบกับมีทุนมนุษย์และวัฒนธรรมที่มี อัตลักษณ์ของความเป็นมลายู ร้อยละ 80      
เชื่อมโยงกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย รวมทั้งมีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์  โดยเน้นลูกค้ามุสลิมทาง
อาเซียนและจีนโดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ เช่น วัดชลธาราสิงเห     
ตลาดน้ าตากใบ มัสยิดตะโล๊ะมาเนาะ (390 ปี) น้ าตกปาโจ คัมภีร์อัลกุรอ่านที่เขียนด้วยลายมือมีอายุกว่า   
700 ปี ที่โรงเรียนสมานมิตร พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร พิพิธภัณฑ์ย้อนรอยประวัติศาสตร์ เขามงคลพิพิธ 
Harmony Street พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส วังเจ้าเมืองระแงะ และป่าฮาลาบาลา เป็นต้น 
  (4) การค้าและการลงทุน 
  การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเนื้อที่ 1,730-0-13.9 ไร่ ต าบลละหาร อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
เป็นที่ดินที่มีความเหมาะสม ทั้งการคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ     
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และส่วนส าคัญที่จะรองรับประเทศมาเลเซียผ่านโครงข่าย GATEWAY ทางตอนใต้เข้ามาในประเทศไทย         
เพ่ือด าเนินกิจการที่ภาคเอกชนให้ความสนใจ ได้แก่   
  (1) Rubber City ซ่ึงมีผลผลิตยางพาราปีละ 200,000 ตัน ใช้แปรรูปเพียง 94,000 ตัน       
เพ่ือเป็นศูนย์กลางยางพาราของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  (2) Halal Park Industry : เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ฮาลาล เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ฮาลาล            
ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งสิ่งที่เป็นอาหาร (Food) และไม่ใช่อาหาร (Non Food) 
  (3) พลังงานทดแทน : แหล่งพลังงานทดแทนและแก้ปัญหาไฟฟ้าดับ เช่น โรงงานไฟฟ้า พลังงาน 
แสงอาทิตย์ (Solar Farm) โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ และโรงไฟฟ้าถ่านหิน คณะกรรมการนโยบาย       
พลังงานแห่งชาติ(กพช.) ได้เห็นชอบมาตรการพิเศษส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวล ขยะ และก๊าซชีวภาพ ในพ้ืนที่     
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา โดยให้มีการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาด
เล็ก (VSPP)เชื้อเพลิงชีวมวล ขยะ และก๊าซชีวภาพ ในปริมาณก าลังผลิตติดตั้งประมาณ 50 เมกะวัตต์ ด้วยวิธี 
Fit Bidding (ยกเว้นเชื้อเพลิงขยะ) เรียบร้อยแล้ว 

โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการด าเนินงานเตรียม
ความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง ตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  สอดรับตาม
วิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล คือ "คนไทยมีศักยภาพพร้อมอยู่ในประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ"          
ด้วย 6 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ส าคัญ  พร้อมทั้งได้เน้นย้ าให้ทุกฝ่ายพัฒนาแผนให้สอดคล้องกัน               
และด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  ทั้งนี้ การจัด  
การศึกษาเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสมีเป้าหมายส าคัญ คือ ความพร้อมด้านภาษา ทักษะ
อาชีพ ความมั่นคงและความเป็นอยู่ที่สงบสุข โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาให้สอดคล้อง กับความต้องการ
และเป้าหมายในพ้ืนที่ ได้แก่ การจัดการศึกษาที่ฝึกทักษะด้านภาษา การจัดการศึกษาที่พัฒนาทักษะอาชีพ  
การจัดการศึกษาที่พัฒนาด้านเทคโนโลยี การจัดการศึกษาที่พัฒนาทักษะด้านอุตสาหกรรม การจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้กับสถานประกอบการ และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาด้านการเกษตร นอกจากนี้  
ยังมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่มีคุณลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ ความมีวินัย ความขยัน ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความรับผิดชอบ ความสามารถในการท างานเป็นทีม และการมีจิตสาธารณะ 
 
  ข้อมูลพื้นฐานโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มัง่คัง่ ยั่งยืน” จงัหวัดนราธิวาส 

         

  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  4 ตุลาคม 2559 เห็นชอบหลักการโครงการเมืองต้นแบบ 
“สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (ปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563) และแนวทางการด าเนินงานตามที่
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น าแนวทางดังกล่าวไปด าเนินการ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ได้ร่วมกับศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดท าโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และ คปต. มีมติเห็นชอบหลักการ กรอบแนวคิด และแนวทางการพัฒนาโครงการดังกล่าวแล้ว            
โดยการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมให้กบัพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน 3 อ าเภอ ได้แก่  

1. อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนา “เกษตรอุตสาหกรรม
ก้าวหน้าผสมผสาน” (Agricultural  Industry City) 
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2. อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นเมืองต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ  
(International Border City)  

3. อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา  เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน  
(Sustainable Development City)  
   โดยมีแนวทางการพัฒนาแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ  
   (1) ระยะเร่งด่วน เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน ออกมาตรการด้านสิทธิประโยชน์การ
ลงทุน จัดตั้งกองทุนส่งเสริมธุรกิจรุ่นใหม่ของแต่ละอ าเภอ  
   (2) ระยะที่ 2 สนับสนุนการลงทุนระยะแรก   

- อ าเภอหนองจิก ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตรเป็นสินค้า OTOP ปรับปรุงท่าเรือ
ปัตตานีและถนน 

- อ าเภอสุไหงโก-ลก จัดตั้ง Free Trade Zone ก่อสร้างสะพานโก-ลก แห่งที่ 2 ศึกษาความเหมาะสม       
ศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า โรงงาน ศูนย์นิทรรศการ  

- อ าเภอเบตง  พัฒนาการท่องเที่ยวครบวงจรและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ
ระบบไฟฟ้าและระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ  

(3) ระยะที่ 3 การเชื่อมโยงระบบขนส่งทั้งหมดไปยังภูมิภาคต่างๆท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

     แผนการด าเนินงานโครงการเมืองต้นแบบสุไหงโก-ลก "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ของจังหวัด
นราธิวาส จ านวน 63 โครงการ กรอบวงเงิน 5,175.389 ล้านบาท โดยเป็นโครงการที่จะสนับสนุนให้เกิด
การลงทุน ของภาคเอกชนโดยเร็ว จ านวน 39 โครงการ แบ่งเป็นโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 17 โครงการ วงเงิน 343.641 ล้านบาท และโครงการที่ต้องขอรับ
การจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 22 โครงการ วงเงิน 1,190.953 ล้านบาท      
ทั้งนี้ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ตามกรอบการจัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้เมืองต้นแบบ 
“สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 มาด าเนินงานในส่วน ที่จ าเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ         
พ.ศ.2560 ก่อน หากไม่เพียงพอให้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสม     
หรือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามขั้นตอนต่อไป รวมทั้งประสานงาน
กับกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส เพ่ือพิจารณาบรรจุ
โครงการ ไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพ่ือให้
เกิดการบูรณาการงบประมาณ 
     ส าหรับแผนงาน/โครงการแผนงาน/โครงการที่สนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการเมืองต้นแบบ  
สุไหงโก-ลก "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน" ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
และโครงการการพัฒนาอาชีพ โดยมีรายละเอียดและงบประมาณในแต่ละโครงการ ดังนี้ 
  1)  โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน งบประมาณ 2,286.720 ล้านบาท ประกอบด้วย       
6 โครงการย่อย  ดังนี้ 
       1.1 โครงการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าและศูนย์ตลาดสินค้าเกษตรสุไหงโก-ลก (เอกชน) 
       1.2 โครงการเมืองสุไหงโก-ลก คอมเพล็กซ์ 
       1.3 โครงการปรับปรุงและยกระดับสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก 
       1.4 โครงการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมขนส่ง 
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       1.5 โครงการจัดตั้งเมืองการค้าปลอดภาษี (Duty Free) 
       1.6 โครงการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการนันทนาการและการท่องเที่ยวเมืองสุไหงโก-ลก 
  2)  โครงการการพัฒนาอาชีพ งบประมาณ  8.667  ล้านบาท ประกอบด้วย 4 โครงการ
ย่อยดังนี้ 
       2.1 โครงการสร้างแรงงานสู่เมืองต้นแบบ 
       2.2 โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
       2.3 โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่งด้านโลจิสติกส์และก่อสร้าง 
       2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือการแข่งขัน   

กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในจังหวัดชายแดน 
อีกทั้งได้น ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาปรับใช้กับการวางแผนการศึกษาและให้ความส าคัญกับนโยบาย
ประชารัฐ ซึ่งเน้นให้ประชาชน ชุมชนและประชาสังคม มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและ
ประเทศ ตลอดจนค านึงถึงการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยนวัตกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับพ้ืนที่พัฒนาพิเศษเฉพาะจ าเป็นต้องมีการบูรณาการ
เชิงพ้ืนที่ในทุกภาคส่วน โดยโครงสร้างการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา  ของกระทรวงศึกษาธิการ               
มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  และท าหน้าที่ก ากับดูแลการ
จัดท าแผน และการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในทุกระดับการศึกษา ซึ่งต้องค านึงถึงปัจจัยที่มีความแตกต่างกัน 
ในแต่ละพ้ืนที่ อีกท้ังต้องพิจารณาความต้องการก าลังคนในตลาดแรงงานด้วย 
 

 

 ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาของจังหวัดนราธิวาส 

ตารางท่ี 5 จ านวนสถานศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ าแนกตามสังกัด ดังนี้ 
 

สังกัด จ านวน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษา) 358 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ๑๔๙ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ๑๑๗ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ ๗๕ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ๑๗ 
อาชีวศึกษาจังหวัด 2 
 - วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส ๑ 
 - วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ๑ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนเทศบาล) 10 
 - เทศบาลเมืองนราธิวาส ๖ 
 - เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ๔ 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ๕ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ๑ 
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สังกัด จ านวน 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ๑ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ ๑ 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  2 
 - วิทยาลัยชุมชน ๑ 
 - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ๑ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ๑๓ 
โรงเรียนเอกชนในระบบ 111 
 - สามัญศึกษา ๓๗ 
 - ศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ ๕๒ 
 - การกุศล ๒๒ 
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 702 
 - สถาบันศึกษาปอเนาะ ๖๕ 
 - ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ๖๓๕ 
 - โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ๒ 

ตารางท่ี 6 ข้อมูลจ านวนนักเรียน จ านวนบุคลากร จ าแนกตามรายสังกัด ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ล าดับที่ สังกัด 
จ านวน
นักเรียน จ านวนบุคลากร 
(คน) (คน) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ๓๑,๗๕๗ ๒,๗๔๙ 
๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ๓๑,๕๐๔ ๒,๑๕๕ 
๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ ๑๙,๓๐๐ ๑,๗๕๕ 
๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ ๑๑,๗๙๖ ๙๑๓ 

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ     
๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษนราธิวาส ๗๒๑ ๘๔ 
๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ ๖๑๙ ๘๐ 
๓ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ๕๐๐ ๗๒ 

อาชีวศึกษาจังหวัด     
๑ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส ๗๒๕ ๖๖ 
๒ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ๑,๒๕๕ ๑๑๔ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( โรงเรียนเทศบาล )     
๑ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส ๓,๙๐๗ ๐ 
๒ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ๓,๕๑๕ ๔๒ 
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โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน     
๑ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ๔๗๗ ๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา     
๑ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ๑,๙๗๕ ๖๐ 
๒ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ๓,๐๔๙ ๑,๐๑๖ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส     
๑ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

นราธิวาส ๑๕,๔๘๗ ๓๑๙ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน     

๑ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๖๑,๔๐๒ ๕,๑๑๔ 
รวม ๑๘๗,๙๘๙ ๑๔,๕๙๘ 

ข้อมูล  ณ  10 มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ตารางท่ี 7  จ านวนครู/คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

สังกัด ผู้บริหาร ข้า 
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน
ราชการ 

ครู
อัตรา
จ้าง 

ลูกจ้าง รวม 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน              

 - สพป.นราธิวาส เขต ๑ ๑๓๙ ๑,๕๖๙ ๖๓ ๔๘๘ ๑๗๙ ๓๑๑ ๒,๗๔๙ 
 - สพป.นราธิวาส เขต ๒ ๑๐๑ ๑,๔๗๔ ๓๖ - ๔๙ ๔๙๕ ๒,๑๕๕ 
 - สพป.นราธิวาส เขต ๓ ๗๕ ๙๔๔ ๓๑ ๓๔๒ - ๓๖๓ ๑,๗๕๕ 
 - สพม. ๑๕ ๒๒ ๖๔๐ ๓๘ ๗๗ ๘๙ ๔๗ ๙๑๓ 
ส านักบริหารงาน          
การศึกษาพิเศษ 

             

-ศูนย์การศึกษาพิเศษ
นราธิวาส 

๑ ๑๖ - ๙ ๒ ๕๖ ๘๔ 

-โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ ๓๙ 

๒ ๒๘ - - ๓๔ ๑๖ ๘๐ 

-โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์นราธิวาส 

๒ ๔๔ ๓ - ๘ ๑๕ ๗๒ 

อาชีวศึกษาจังหวัด              
- วิทยาลัยสารพัดช่าง
นราธิวาส 

๓ ๑๗ ๖ ๑๔ ๑๙ ๗ ๖๖ 

- วิทยาลัยการอาชีพ      
สุไหงโก-ลก 

๒ ๑๘ - ๔๙ ๒ ๔๓ ๑๑๔ 
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                                       แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) จังหวัดนราธิวาส (ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๓) 

 

สังกัด ผู้บริหาร ข้า 
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน
ราชการ 

ครู
อัตรา
จ้าง 

ลูกจ้าง รวม 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

             

(โรงเรียนเทศบาล)  
- เทศบาลเมืองนราธิวาส ๖ ๑๔๘ ๔ - - ๘๐ ๒๓๒ 
- เทศบาลเมืองสุไหง  
โก-ลก 

๑๐ ๑๕๒ ๖ - ๓ ๔๔ ๒๑๕ 

โรงเรียนต ารวจตระเวน 
ชายแดน 

๔ ๒๗ ๑๔ - ๖ ๘ ๕๙ 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

             

- มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ 

๑๕ ๖๗ ๑๒ ๖๘ ๑๔ ๓๒ ๒๐๘ 

- วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส 

๑ ๑๑ - ๑๔ - ๓๔ ๖๐ 

ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด
นราธิวาส 

๑๔ ๒๖ ๕ ๒๒๘ - ๔๖ ๓๑๙ 

ส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดนราธิวาส 

๒๑ ๒๐ ๕๒ ๓,๒๔๖ ๑,๒๘๑ ๓๑๔ ๕,๑๑๔ 

รวม ๔๑๘ ๕,๒๐๑ ๒๗๐ ๔,๕๓๕ ๑,๖๘๖ ๑,๙๑๑ ๑๔,๑๙๕ 
ข้อมูล  ณ  10 มิถุนายน ๒๕๖๑  
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                                       แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) จังหวัดนราธิวาส (ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๓) 

 

2. ข้อมูลการประกันโอกาสทางการศึกษา 

ตารางท่ี 8 ข้อมลูอัตราการศึกษาต่อปีการศึกษา 2560  
 

สพท. 

การศึกษาต่อช้ัน ม.1 (คน) การศึกษาต่อช้ัน ม.4 (คน) 
จ านวนนักเรียน             

จบชั้น ป.6                        
ปีการศึกษา 2559 

จ านวนนักเรียน              
ที่เรียนต่อ ม.1              

ปีการศึกษา 2560 

จ านวนนักเรียน             
จบชั้น ม.3                        

ปีการศึกษา 2559 

จ านวนนักเรียน              
ที่เรียนต่อ ม.4              

ปีการศึกษา 2560 
สพป.นธ.1 3,848 3,848 212 212 
สพป.นธ.2 3,472 3,472 327 318 
สพป.นธ.3 2,300 2,191 368 333 
สพม.15 - - 4,182 4,110 
สช.นธ. 1,795 1,790 15,408 15,177 

รวม 11,415 11,301 20,497 20,150 
                 

ตารางท่ี 9  ข้อมูลอัตราการออกกลางคัน ปีการศึกษา 2560  

 

ที ่ ชื่อหน่วยงาน 
ร้อยละของนักเรียน                 

ออกกลางคัน 
1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 0.20 
2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 0.11 
3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต 3 0.11 
4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 0.07 
5 ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 1.23 
6 วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 10.21  

3. ข้อมูลคุณภาพการศึกษา/ผลการประเมิน สมศ. 

ตารางท่ี 10 ข้อมูลผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(NT) ปีการศึกษา  2560   
                ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ รวม  3  กลุ่มสาระ 
ระดับประเทศ 52.67 37.75 45.31 30.12 
ระดับ สพป.นธ.1 34.00 26.78 29.58 32.04 
ระดับ สพป.นธ.2 50.29 37.35 52.62 46.75 
ระดับ สพป.นธ.3   30.46 24.39 26.54 27.13 
สช.นธ. 37.83 26.34 32.38 32.18 
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                                       แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) จังหวัดนราธิวาส (ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๓) 

 

ตารางที่ 11 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560           
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ระดับ ไทย สังคม อังกฤษ คณิตฯ วิทย์ฯ รวมเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 46.58 36.34 37.12 39.12 39.79 46.58 
ระดับ สพป.นธ.1 35.57 31.96 29.83 32.81 32.55 35.57 
ระดับ สพป.นธ.2 33.84 27.82 25.91 30.52 29.52 33.84 
ระดับ สพป.นธ.3 30.31 27.08 24.01 28.97 27.59 30.31 
สช.จังหวันราธวิาส 35.81 31.80 27.84 32.90 32.09 35.81 

ตารางที่ 12 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560          
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

              ระดับ    ไทย    อังกฤษ    คณิตฯ    วิทย์ฯ  รวมเฉลี่ย    ไทย 
ระดับประเทศ 48.29 30.45 26.30 32.28 34.33 48.29 
ระดับ สพป.นธ.1 34.34 27.27 17.22 26.40 26.33 34.34 
ระดับ สพป.นธ.2 35.83 26.70 18.24 27.86 27.15 35.83 
ระดับ สพป.นธ.3 33.24 26.95 16.81 26.96 25.79 33.24 
ระดับ สพม.15 (นธ) 45.63 29.17 24.12 31.23 32.54 45.63 
ระดับ สช.นธ. 34.54 26.46 17.63 27.03 26.49 34.54 

ตารางที่ 13  ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560         
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ระดับ    ไทย   สังคม    อังกฤษ คณิตฯ  วิทย์ฯ รวมเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 49.25 34.70 28.31 24.53 29.37 33.23 
ระดับ สพม.15 (นธ) 43.97 32.78 24.84 20.19 27.56 29.85 
ระดับ สช.นธ. 35.38 29.06 22.00 16.31 24.96 25.54 
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ตารางท่ี 14  ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาอิสลามศึกษาระดับชาติ (I-NET) ปีการศึกษา 2560 

       ระดับ อัลกุรอานฯ อัลหะดีษ อัลอะกีดะห ์ อัลฟิกฮ ฺ อัตตารีค อัลอัคลาก มลายู อาหรับ ค่าเฉลี่ย 
ระดับตอนต้น 
ระดับประเทศ 41.33 39.96 45.77 40.96 95.67 49.90 37.97 34.18 41.97 
ระดับสพป.นธ.1 42.13 36.18 44.07 41.72 44.56 50.47 41.63 41.38 42.77 
ระดับสพป.นธ.2 37.67 35.99 41.53 35.92 40.53 47.68 38.44 34.41 39.02 
ระดับสพป.นธ.3 35.78 34.49 39.02 32.39 37.04 40.46 32.36 27.49 32.71 
ระดับสพม.15 (นธ) 42.31 41.93 52.09 48.50 50.43 57.12 39.50 39.71 46.45 
ระดับสช.นธ. 44.94 42.41 46.08 42.32 46.44 52.43 42.83 32.60 43.76 
ระดับตอนกลาง 
ระดับประเทศ 31.53 50.94 47.44 40.67 33.65 60.89 39.41 36.02 42.57 
ระดับสพป.นธ.1 33.93 48.15 47.60 43.27 37.01 57.48 45.49 43.90 44.60 
ระดับสพป.นธ.2 32.39 45.82 43.42 38.96 33.08 52.70 48.17 38.58 37.73 
ระดับสพป.นธ.3 27.10 40.14 38.06 33.89 31.22 49.68 34.68 34.46 30.40 
ระดับสพม.15 (นธ) 29.79 49.66 43.67 37.49 33.09 56.65 37.26 31.91 39.94 
ระดับสช.นธ. 30.72 48.09 45.33 39.88 32.28 59.05 46.04 40.05 42.68 
ระดับตอนปลาย 
ระดับประเทศ 40.41 36.71 51.45 39.57 29.55 47.71 25.23 30.87 37.69 
ระดับสพม.15 (นธ) 34.21 32.62 49.37 36.84 29.22 44.23 24.43 23.94 34.36 
ระดับสช.นธ. 41.59 36.17 48.79 37.99 29.43 45.94 27.85 33.98 37.72 
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ตารางท่ี  15  ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษารายบุคคลระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N-NET) ปีการศึกษา 2560 

ระดับ 
 

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย 

ภาพรวม 

ทัก
ษะ

กา
รเร

ียน
รู้ 

คว
าม

รู้พ
ื้นฐ

าน
 

กา
รป

ระ
กอ

บอ
าช

ีพ 

ทัก
ษะ

กา
รด

 าเน
ินช

ีวิต
 

กา
รพ

ัฒ
นา

สัง
คม

 

ทัก
ษะ

กา
รเร

ียน
รู้ 

คว
าม

รู้พ
ื้นฐ

าน
 

กา
รป

ระ
กอ

บอ
าช

ีพ 

ทัก
ษะ

กา
รด

 าเน
ินช

ีวิต
 

กา
รพ

ัฒ
นา

สัง
คม

 

ทัก
ษะ

กา
รเร

ียน
รู้ 

คว
าม

รู้พ
ื้นฐ

าน
 

กา
รป

ระ
กอ

บอ
าช

ีพ 

ทัก
ษะ

กา
รด

 าเน
ินช

ีวิต
 

กา
รพ

ัฒ
นา

สัง
คม

 

ภาคเรียนที่ 1/2560 

จังหวัด 31.20 28.79 35.40 33.22 35.52 35.85 28.76 32.74 36.64 31.48 39.19 28.57 25.24 33.57 30.68 32.46 

ภาค 34.22 32.45 41.09 42.75 41.71 41.52 32.06 38.50 43.09 36.47 42.36 29.77 27.32 37.11 34.03 36.96 

ประเทศ 37.13 35.77 43.79 48.09 44.66 42.07 33.03 40.43 45.71 38.40 42.44 29.90 27.82 38.17 34.72 38.81 
ภาคเรียนที่ 2/2560 

จังหวัด 33.15 37.30 29.91 36.97 32.77 33.37 28.43 35.97 36.96 31.85 33.64 29.84 23.16 27.95 29.07 32.02 
ภาค 35.77 31.29 35.48 46.17 37.75 38.04 30.48 41.35 45.52 35.49 38.22 32.35 25.50 33.23 33.56 36.01 
ประเทศ 39.80 35.47 38.41 53.61 43.79 39.25 31.57 42.43 46.84 36.71 37.76 33.08 25.77 33.42 34.56 38.16 
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ตารางท่ี  16  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษารายบุคคลระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET ปีการศึกษา 2559-2560  
                  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)   
 

เนื้อหาหลักสูตร หน่วยงาน 
2559 2560 

ผลต่าง 
จ านวนคน ค่าเฉลี่ย จ านวนคน ค่าเฉลี่ย 

สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันและในงาน
อาชีพ 

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 48 28.60 56 42.14 13.54 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 64 33.13 58 40.78 7.65 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 110 42.50 132 53.98 11.48 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 2 25.00 7 37.86 12.86 

สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและเพื่อ
พัฒนางานอาชีพ 

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 48 24.20 56 19.91 -4.29 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 64 24.84 58 20.69 -4.15 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 110 25.64 132 26.92 1.28 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 2 22.50 7 22.86 0.36 

การแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 48 25.70 56 23.04 -2.66 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 64 29.06 58 24.66 -4.40 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 110 33.45 132 29.36 -4.09 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 2 22.50 7 1.29 -1.21 

แก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร ์
 
 

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 48 24.70 56 22.86 -1.84 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 64 25.00 58 29.05 4.05 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 110 27.55 132 29.62 2.07 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 2 20.00 7 24.29 4.29 

ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม สิทธิหน้าท่ี
พลเมืองเศรษฐกจิพอเพียง และค่านิยมอันพึงประสงค ์

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 48 38.44 56 45.45 7.01 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 64 41.64 58 46.81 5.17 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 110 44.18 132 54.09 9.91 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 2 37.50 7 42.86 5.36 

พัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้หลักการและ
กระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 48 38.65 56 40.45 1.80 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 64 45.86 58 41.90 -3.96 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 110 49.82 132 44.43 -5.39 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 2 37.50 7 34.29 -3.21 
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เนื้อหาหลักสูตร หน่วยงาน 
2559 2560 

ผลต่าง 
จ านวนคน ค่าเฉลี่ย จ านวนคน ค่าเฉลี่ย 

ปฏิบัติตนตามหลักการในงานอาชีพ หลักการ
บริหารงาน คณุภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
ในการท างาน 

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 48 33.96 56 40.98 7.02 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 64 41.33 58 42.33 1.00 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 110 49.05 132 54.24 5.19 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 2 27.50 7 41.43 13.93 

การใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ 
ระบบปฏิบตัิการโปรแกรมส าเรจ็รปูและอินเทอรเ์น็ต
ตามหลักการและกระบวนการ ตามลักษณะงาน
อาชีพ 

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 48 27.71 56 20.45 -7.26 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 64 26.80 58 20.34 -6.46 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 110 29.77 132 24.39 -5.38 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 2 17.50 7 15.71 -1.79 

 
     
    ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)   
 

เนื้อหาหลักสูตร หน่วยงาน 
2559 2560 

ผลต่าง 
จ านวนคน ค่าเฉลี่ย จ านวนคน ค่าเฉลี่ย 

สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันและ
ในงานอาชีพ 

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 8 34.38 56 43.57 9.19 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 29 33.72 89 33.72 0.00 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 130 35.31 185 38.34 3.03 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 22 25.91 14 47.50 21.59 

สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน
และเพ่ือพัฒนางานอาชีพ 

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 8 23.13 56 20.80 -2.33 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 29 21.15 89 21.15 0.00 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 130 19.92 185 21.76 1.84 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 22 20.23 14 22.86 2.63 

การแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 8 26.88 56 31.79 4.91 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 29 30.51 89 30.51 0.00 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 130 29.81 185 28.29 -1.52 
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เนื้อหาหลักสูตร หน่วยงาน 
2559 2560 

ผลต่าง 
จ านวนคน ค่าเฉลี่ย จ านวนคน ค่าเฉลี่ย 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 22 25.45 14 35.36 9.91 
แก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 
 

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 8 19.38 56 23.75 4.37 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 29 23.21 89 23.21 0.00 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 130 23.75 185 24.06 0.31 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 22 20.45 14 27.86 7.41 

ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม สิทธิ
หน้าที่พลเมืองเศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยม
อันพึงประสงค์ 

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 8 46.25 56 46.70 0.45 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 29 42.56 89 42.56 0.00 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 130 40.38 185 40.05 -0.33 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 22 34.09 14 47.86 13.77 

พัฒนาบุคลิกภาพและสุขลั กษณะโดยใช้
หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 8 31.88 56 49.82 17.94 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 29 39.87 89 39.87 0.00 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 130 40.50 185 42.63 2.13 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 22 39.55 14 45.00 5.45 

ปฏิบัติตนตามหลักการในงานอาชีพ หลักการ
บริหารงาน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัยในการท างาน 

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 8 41.88 56 34.73 -7.15 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 29 36.28 89 36.28 0.00 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 130 36.62 185 28.27 -8.35 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 22 31.14 14 33.57 2.43 

การใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ 
ระบบปฏิบัติการโปรแกรมส าเร็จรูปและ
อินเทอร์เน็ตตามหลักการและกระบวนการ 
ตามลักษณะงานอาชีพ 

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 8 29.38 56 30.89 1.51 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 29 23.33 89 23.33 0.00 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 130 26.62 185 29.07 2.45 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 22 20.33 14 25.36 5.03 
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ตารางท่ี  1๗  ข้อมูลผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ V-NET ปีการศึกษา 2560  
                  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 
 

เนื้อหาหลักสูตร หน่วยงาน 
คะแนน

เต็ม 

ค่าสถิติจ าแนกตามระดับ 

สถานศึกษา 
ขนาด
สถาน 
ศึกษา 

ประเภท
สถาน 
ศึกษา 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ
สังกัด 

ระดับภาค 
ระดับ 

ประเทศ 

สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน
และในงานอาชีพ 

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 100.00 42.14 55.38 53.64 47.91  57.65 57.84 57.36 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 100.00 40.78 55.38 55.39 47.91 57.65 57.84 57.36 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 100.00 53.98 55.38 57.78 47.91  54.54 57.84 57.36 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 100.00 37.86 55.38 56.32 47.91 54.54 57.84 57.36  

สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ 

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 100.00 19.91 24.34 22.81 23.84  25.79 26.80 26.16 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 100.00 20.69 24.34 22.84 23.84 25.79 26.80 26.16 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 100.00 26.92  24.34  25.79 23.84 25.33 26.80 26.16 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 100.00 22.86 24.34 23.31 23.84 25.33 26.80 26.16 

การแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการ
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 100.00 23.04  28.87 27.96  26.61 30.86  30.96 30.50 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 100.00 24.66 28.87 29.00 26.61 30.86 30.96 30.50 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 100.00 29.36  28.87 31.43 26.61 29.46  30.96 30.50 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 100.00 19.29 28.87 30.01 26.61 29.46 30.96 30.50 

แก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร ์
 
 

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 100.00 22.86 28.96 28.44 27.85 30.50 30.73 30.27  
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 100.00 29.05 28.96 28.92 27.85 30.50 30.73 30.27 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 100.00 29.62  28.96 30.98 27.85 29.89 30.73  30.27  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 100.00 24.29 28.96  29.42 27.85 29.89 30.73 30.27 

ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม 
สิทธิหน้าท่ีพลเมืองเศรษฐกิจพอเพียง 
และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 100.00 45.45  56.66 55.02 50.20  58.70 58.84 58.24 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 100.00 46.81 56.66 56.89  50.20 58.70 58.84  58.24 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 100.00 54.09 56.66 58.76 50.20 56.24 58.84 58.24 
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เนื้อหาหลักสูตร หน่วยงาน 
คะแนน

เต็ม 

ค่าสถิติจ าแนกตามระดับ 

สถานศึกษา 
ขนาด
สถาน 
ศึกษา 

ประเภท
สถาน 
ศึกษา 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ
สังกัด 

ระดับภาค 
ระดับ 

ประเทศ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 100.00 42.86 56.66 57.98 50.20 56.24 58.84 58.24 
พัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้
หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษา
และพลศึกษา 

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 100.00 40.45  48.42  46.96 45.30 51.05 51.61 50.63 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 100.00 41.90 48.42 48.21 45.30 51.05 51.61 50.63 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 100.00 49.43 48.42 51.59 45.30 48.67 51.61 50.63 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 100.00 34.29 48.42 49.15 45.30 48.67 51.61 50.63 

ปฏิบัติตนตามหลักการในงานอาชีพ 
หลักการบริหารงาน คณุภาพสิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัยในการท างาน 

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 100.00 40.98 54.70 52.25 48.22 57.82 57.84 57.27 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 100.00 42.33 54.70 54.96 48.22 57.82 57.84 57.27 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 100.00 54.24 54.70 58.30 48.22 54.15 57.84 57.27 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 100.00 41.43 54.70 55.58 48.22 54.15 57.84 57.27 

การใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ 
ระบบปฏิบตัิการโปรแกรมส าเรจ็รปูและ
อินเทอร์เน็ตตามหลักการและ
กระบวนการ ตามลักษณะงานอาชีพ 

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 100.00 20.45 21.59 20.68 22.35 22.10 22.57 22.29 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 100.00 20.34 21.59 21.06 22.35 22.10 22.57 22.29 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 100.00 24.39 21.59 22.06 22.35 22.13 22.57 22.29 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 100.00 15.71 21.59 21.82 22.35 22.13 22.57 22.29 
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                  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส. 

เนื้อหาหลักสูตร หน่วยงาน 
คะแนน

เต็ม 

ค่าสถิติจ าแนกตามระดับ 

สถานศึกษา 
ขนาด
สถาน 
ศึกษา 

ประเภท
สถาน 
ศึกษา 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ
สังกัด 

ระดับภาค 
ระดับ 

ประเทศ 

สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน
และเพื่อพัฒนางานอาชีพ 

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 100.00 43.57 45.42 42.35 41.08 46.57 46.23 46.64 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 100.00 43.43 45.42 44.20 41.08 46.57 46.23 46.64 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 100.00 38.74 45.42 46.57 41.08 47.24 46.23 46.64 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 100.00 47.50 45.42 45.92 41.08 47.24 46.23 46.64 

สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน
และเพื่อพัฒนางานอาชีพ 

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 100.00 20.80 25.25 22.90 22.31 25.36 25.25 25.93 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 100.00 24.33 25.25 23.49 22.31 25.36 25.25 25.93 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 100.00 21.76 25.25 25.22 22.31 25.31 25.25 25.93 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 100.00 22.86 25.25 24.59 22.31 25.31 25.25 25.93 

การแก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการ
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 100.00 31.79 32.25 30.28 29.67 33.53 32.52 33.47 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 100.00 30.34 32.25 31.68 29.67 33.53 32.52 33.47 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 100.00 28.29 32.25 34.04 29.67 34.54 32.52 33.47 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 100.00 35.36 32.25 33.28 29.67 34.54 32.52 33.47 

แก้ปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร ์

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 100.00 23.75 25.81 24.37 24.21 26.82 26.03 26.75 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 100.00 24.21 25.81 25.10 24.21 26.82 26.03 26.75 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 100.00 24.06 25.81 27.43 24.21 28.45 26.03 26.75 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 100.00 27.86 25.81 26.27 24.21 28.45 26.03 26.75 

ประยุกต์ใช้หลักศีลธรรม จริยธรรม สิทธิ 
หน้าท่ีพลเมือง เศรษฐกิจ และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ในงานอาชีพและสังคม 

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 100.00 46.70 46.40 44.81 42.20 46.87 45.60 46.87 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 100.00 43.03 46.40 45.77 42.20 46.87 45.60 46.87 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 100.00 40.05 46.40 46.73 42.20 47.97 45.60 46.87 
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เนื้อหาหลักสูตร หน่วยงาน 
คะแนน

เต็ม 

ค่าสถิติจ าแนกตามระดับ 

สถานศึกษา 
ขนาด
สถาน 
ศึกษา 

ประเภท
สถาน 
ศึกษา 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ
สังกัด 

ระดับภาค 
ระดับ 

ประเทศ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 100.00 47.86 46.40 47.32 42.20 47.97 45.60 46.87 
พัฒนาบุคลิกภาพและสุขลักษณะโดยใช้
หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 100.00 49.82 49.53 47.64 45.13 50.65 50.38 50.83 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 100.00 47.47 49.53 48.25 45.13 50.65 50.38 50.83 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 100.00 42.63 49.53 50.93 45.13 51.63 50.38 50.83 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 100.00 45.00 49.53 50.06 45.13 51.63 50.38 50.83 

ประยุกต์ใช้หลักการจดัการองค์การและเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององค์การและกิจกรรม
บริหารงานคณุภาพและเพิม่ผลผลติ การ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานในการจัดการ
งานอาชีพ 

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 100.00 34.73 34.42 32.10 31.17 34.74 34.39 35.00 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 100.00 34.66 34.42 33.50 31.17 34.74 34.39 35.00 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 100.00 28.27 34.42 34.31 31.17 35.44 34.39 35.00 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 100.00 33.57 34.42 34.77 31.17 35.44 34.39 35.00 

ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ การสืบค้นและสื่อสาร
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 100.00 30.89 30.75 29.31 30.19 31.05 30.95 31.31 

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 100.00 32.87 30.75 29.62 30.19 31.05 30.95 31.31 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 100.00 29.07 30.75 31.17 30.19 31.83 30.95 31.31 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 100.00 25.36 30.75 30.18 30.19 31.83 30.95 31.31 
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ตารางท่ี ๑๘  ข้อมูลผลการประเมินภายนอก  
 

หน่วยงาน ระดับการศึกษา 
จ านวนโรงเรียน               

ที่เข้ารับการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ผ่าน (จ านวนโรง) ไม่ผ่าน 

(จ านวนโรง) ระดับดีมาก ระดับดี พอใช้ 

สพป.นธ.1 ปฐมวัย 149 54 95 - - 
 ขั้นพื้นฐาน 149 2 138 9 - 
สพป.นธ.2 ปฐมวัย 118 32 86 - - 
 ขั้นพื้นฐาน 118 10 86 - 22 
สพป.นธ.3 ปฐมวัย 75 30 45 - - 
 ขั้นพื้นฐาน 75 3 66 6 - 
สพม.15 ขั้นพื้นฐาน 17 - 7 - 10 
อศจ.นธ. มัธยมปลาย 2 1 1 - - 
กศน. ขั้นพื้นฐาน 6 1 5 - - 
มนร. อุดมศึกษา 1 1 - - - 
สช.นราธิวาส ขั้นพื้นฐาน 77 26 - - 51 
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                                       แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) จังหวัดนราธิวาส (ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๓) 

 

สถานการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส 
 

การจัดการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ต้องเผชิญปัญหาและความท้าทาย ในหลายมิติด้วยกัน       
ทั้งในส่วนที่เกิดจากกระแสความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคม สืบเนืองจากความร่วมมือ และการรวมตัวของกลุ่มประเทศต่า งๆ ทั้งในภูมิภาคอาเซียน
และกลุ่มประเทศภายนอกอาเซียน รวมทั้ง แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ที่เกิดจากอัตราการ
เกิดของประชากรและการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมของเยาวชน ผลกระทบที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติ และที่ส าคัญคือ ปัญหาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของประชาชน ซึ่งเป็น
ปัญหาที่เป็นความท้าทายในการจัดการศึกษา ได้แก่ 

1. ปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงและเกิดความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถึงแม้ว่า
ปัญหามีแนวโน้มลดลง แต่ยังมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศซึ่งส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจา กความ          
ไม่เข้าใจความไม่ไว้วางใจกัน ระหว่างคนบางกลุ่มที่มีแนวความคิดขัดแย้งกัน ต้องการแบ่งแยกดินแดน น าเอา
เงื่อนไขใช้ความรุนแรง สร้างความหวาดกลัวและเกิดความระแวงกัน โดยใช้ความแตกต่างและความหลากหลาย 
ของชาติพันธุ์ ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่เป็นเงื่อนไข สร้างความชอบธรรมในการสร้าง
ความรุนแรง มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เกิดกับนักเรียน 
ครู และสถานศึกษา 

2. ปัญหาของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ ปัญหา ยาเสพติด ซึ่งกลุ่มผู้ไม่หวังดี 
ยังคงใช้ยาเสพติดเป็นเครื่องมือในการมอมเมาเยาวชน ในการสร้างความขัดแย้งและเป็นเป้าหมายในการ         
ค้ายาเสพติดรวมทั้งปัญหา เรื่องการปลูกฝังคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์และ การรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบ      
ต่อตนเองและสังคมของเยาวชน 

3. คุณภาพการศึกษา จากผลการทดสอบทางการศึกษายังอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ  ในกลุ่มสาระหลัก 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคม
ศึกษา ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งปัญหา ส่วนหนึ่ง         
มีผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์  ที่ไม่สงบในพ้ืนที่ภาคใต้ การจัดการเรียนการสอนไม่เต็มที่ ปัญหาการใช้
ภาษาที่มีความแตกต่างจากภูมิภาคอ่ืนๆ ในการใช้ภาษาถิ่นเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการสื่อสาร การเรียนรู้        
และการใช้ภาษาไทย ยังมีปัญหาต่อการสร้างความเข้าใจในบทเรียนของผู้เรียน ปัญหาการอ่านออก เขียนได้ 
ยังคงเป็นปัญหาหลักของการศึกษา นอกจากนี้สื่อการเรียนรู้ยังเป็นปัญหาเรื่องความไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตตาม
หลักศาสนา การพัฒนาครูผู้สอนอย่างเข้มข้นเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ จึงเป็นประเด็นส าคัญที่ต้อง
พิจารณา และการผลิตสื่อที่สามารถให้ผู้เรียนได้เข้าใจได้ง่าย เอ้ือต่อการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง 

4. ผู้ปกครองให้ความส าคัญกับวิถีศาสนา โดยเฉพาะศาสนาอิสลามจึงนิยมให้บุตรหลานเข้าเรียน 
ในโรงเรียนที่สอนวิชาสามัญ ควบคู่กับศาสนา จึงควรให้ความส าคัญกับการก าหนดมาตรฐานหลักสูตร             
และสนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาดังกล่าวให้ได้มาตรฐาน  

5. การจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ    
และตลาดงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตก าลังคนรองรับ โครงการต้นแบบเมืองสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน          
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                                       แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) จังหวัดนราธิวาส (ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๓) 

 

จึงจ าเป็นต้องมีระบบแนะแนวที่เข้มแข็ง เพ่ือให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการศึกษา  ในสาย
วิชาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจของตนเองที่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน 

6. การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติยังขาดความสมดุลด้วยความเจริญเติบโต          
ทางเศรษฐกิจจะต้องอาศัยปัจจัยทรัพยากรธรรมชาติ ในการผลิตและการสร้างมลพิษจากระบบการผลิต 
ภาคอุตสาหกรรม ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติ ถูกท าลายและเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบ          
ต่อความสมดุลทางธรรมชาติท าให้เกิดภัยพิบัติ เกิดอุทกภัยและภาวะโลกร้อน การศึกษาจะต้องเร่งสร้างความรู้
ความเข้าใจในการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ จากสถานศึกษา สู่ชุมชน 
เช่น การจัดการน้ า การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว การเห็นคุณค่าของการประดิษฐ์ของใช้
จากเศษวัสดุ 

7. โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  ปัญหาความเลื่อมล้ าในการเข้ารับบริการ           
ทางการศึกษา ยังเป็นปัญหาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากข้อมูลทางการศึกษายังปรากฏข้อมูลประชากร
วัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษา ในทุกช่วงอายุ และอัตราการศึกษาต่อยังอยู่ในระดับต่ า สถานศึกษาที่คุณภาพ
แตกต่างกัน การมีสถานศึกษาขนาดเล็ก ได้รับงบประมาณสนับสนุนจ ากัด ท าให้โรงเรียนไม่มีความพร้อม      
และยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับบริการการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกับโรงเรียนในเขต
เมืองหรือพ้ืนที่อ่ืนๆ 

8. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังขาดการมีส่วนร่วม      
ในการจัดการศึกษาจากภาคประชาชน และชุมชนในพ้ืนที่โดยเฉพาะโรงเรียนของรัฐ ถึงแม้ว่าการบริหาร        
จัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสร้างเงื่อนไขให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา แต่ไม่มี        
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ  อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการบูรณาการงานด้านการศึกษา 
ระหว่างหน่วยงานและผู้รับผิดชอบการศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

 สรุปความคิดเห็นและมุมมองสภาพปัญหาของการจัดการศึกษาของจังหวัดนราธิวาส 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  ส านักงานศึกษาจังหวัดนราธิวาส ได้จัดประชุมหารือแนว
ทางการจัดการศึกษา “อนาคตฅนนรา 5 ปีข้างหน้า” เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของจังหวัด
นราธิวาส เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ สวนอาหารริมน้ า  อ าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส ซึ่งผู้เข้าร่วม
ประชุมได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นและมุมมองในการจัดการศึกษาของจังหวัดนราธิวาส ดังนี้ 

1. ความไม่แน่นอนในนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
2. โครงสร้างคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยังไม่กระจายไปในทุกภาคส่วน 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
4. ความไม่มีวินัย 
5. ขาดองค์ความรู้ 
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6. ขาดความกระตือรือร้น 
7. ความคาดหวังของผู้ปกครองในตัวนักเรียนสูง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความเครียด 
 8. กระทรวงศึกษาธิการไม่เข้ามาดูแลการศึกษานอกระบบอย่างท่ัวถึง (สถาบันศึกษาปอเนาะ,  

ตาดีกา) ความซ้ าซ้อนในการจัดการศึกษา 
9. ความปลอดภัยในการท างาน (ครู) 
10. การปฏิบัติหน้าที่ที่เข้มแข็ง มีทักษะชีวิต (ครู) 
11. ทักษะเพ่ือชีวิต (การมีอาชีพของนักเรียน) 
12. คุณภาพชีวิตของบุคคลพิการ (เด็กด้อยโอกาส) 
13. ความใฝ่เรียนรู้ 
14. การอยู่อย่างพอเพียง 
15. มุ่งม่ันในการท างาน 
16. รักความเป็นไทย 
17. การมีจิตสาธารณะ 
18. ความสามารถในการสื่อสาร และการคิด 
19. ความสามารถในเทคโนโลยี 
20. ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างโรงเรียนรัฐกับเอกชน 
๒1. ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยังขาดศึกษานิเทศก์ เพ่ือเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา  และโรงเรียนมีครูออกกลางคัน 
22. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาบ่อย 
๒3. ผู้ปกครองไม่ส่งเสริมการศึกษา เพราะไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา 
24. สิ่งเสพติดรอบสถานศึกษา (สิ่งแวดล้อม เกมส์ ยาเสพติด)  
25. นโยบายภาครัฐ ทักษะการด ารงชีวิต 
๒6. การสื่อสาร ภาษา 
27. คุณภาพผู้เรียน (การใช้ภาษาไทย ความมั่นใจ ค่านิยม) 
28. คุณภาพผู้สอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
29. ครูไม่ยึดหลักสูตรอย่างจริงจัง 
30. ผู้บริหารไม่เห็นความส าคัญในการพัฒนา 
31. ความยากจนของผู้ปกครอง 
32. ขาดแคลนครู 

        และจัดประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ วันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมตันหยง อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และได้มีมติเห็นชอบตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนราธิวาส ที่ได้
จัดท าและให้ปรับปรุงโครงการที่ได้รับอนุมัติบรรจุไว้ในแผนต่อไป 
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ส่วนที่ ๒ 
บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

 

 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 
  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)     
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายและยุทธศาสตร์ 
ดังนี้  
   วิสัยทัศน์  
   “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา            
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   ความม่ันคง หมายถึง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง     
ทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจก
บุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง             
เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นพระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวติ มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
   ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน     
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สู ง  ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข  
ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้ น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน  
มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจ  
ในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลก
และตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทย  
มีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศ            
ในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน  
และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง  
การพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่อ งจักร  
ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา  
และการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ  
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ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค         
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม 
สมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละ     
เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
   โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ       
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ        
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐ             
ของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ประกอบด้วย  
    1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
    2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
    3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
    4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
    5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
    6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   
   ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติ ได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วน ราชการ ภาคเอกชนประชา
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล       
เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอ่ืนๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้          
ตามทิศทางและเปูาหมายที่ก าหนด 
   2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเปูาหมายการพัฒนา         
ทีมุ่่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  
    1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในด้านอ่ืนๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบท            
ของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ 
    2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ    
ในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล      
และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
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    3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคน    
รุ่ น ใหม่  ร ว มถึ ง  ปรั บ รู ปแบบธุ ร กิ จ  เ พ่ื อตอบสนองต่ อคว ามต้ อ ง กา รของตล าด  ผสมผส าน 
กับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม  
และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้า
และการลงทุนใน เวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง
และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
   3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเปูาหมาย   
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย               
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
   4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเปูาหมาย       
การพัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม      
การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง    
ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ สุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่าง
เป็นธรรมและทั่วถึง 
   5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการด าเนินการ บนพ้ืนฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง       
3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
   6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน         
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของ
รัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก         
ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อม    
ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม    
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
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ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็นมีความทันสมัย         
มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และ น าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลัก         
นิติธรรม 
 
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
   ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติว่า 1) เมื่อมี    
พระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้วให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท า
แผนแม่บทเพ่ือบรรลุเปูาหมายตามท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ    
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 3) แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
แล้วให้มีผลพันธ์หน่วยงานของรัฐที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต้องสอดคล้องกันแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ด้าน       
37 ประเด็น (ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2561) ดังนี้ 
    1. ด้านความม่ันคง  
     1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
     2. การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
     3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง   
ของชาติ 
     4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและมิใช้ภาครัฐ 
     5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
    2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     6. การเกษตรสร้างมูลค่า 
     7. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
     8. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
     9. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโยง 
     10. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
    3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     11. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
     12. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     13. ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
     14. การตระหนักถึงพหุปัญหาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
     15. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
     16. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     17. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างมูลค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
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    4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
     18. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
     19. การปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
     20. การสร้างหลักประกันสังคม (รวมประเด็นแรงงาน การศึกษา และสาธารณสุข) 
     21. เรื่องกระบวนการยุติธรรม 
     22. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
     23. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
     24. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองและจัดการตนเอง 
    5. ด้านการสร้างเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     25. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
     26. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
     27. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
     28. พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างยั่งยืน 
     29. พัฒนาความม่ันคงทางน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     30. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
   6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
     31. การพัฒนาระบบบริการประชาชน 
     32. การปรับสมดุลภาครัฐ 
     33. การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
     34. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
     35. การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
     36. การแก้ไขกฎหมาย 
     37. การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม 
 
   แผนการปฏิรูปประเทศ  
 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ  
เพ่ือเป็นเปูาหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 ก าหนด        
ให้ท าการปฏิรูปประเทศเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน  
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย   
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจะต้องด าเนินการปฏิรู ปอย่างต่อเนื่องในช่วงห้าปีข้างหน้า  
เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปแต่ละด้าน คือ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข  8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม  
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10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
กับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 7 ด้าน ดังนี้ 
    1. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
     การธ ารงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ที่มีความมั่นคง มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ 
บ้านเมืองและประชาชน สร้างการมีส่วนร่วม รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่างกัน พรรคการเมือง ด าเนิน
กิจกรรมโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้และพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน        
และสร้างให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี โดยมีเปูาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่
เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เปูาหมายที่ 1 ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอด  
ทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน และให้
ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด 
     ประเด็นปฏิรูปที่  1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      พันธกิจที่ 1 การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง 
      กลยุทธ์ที่ 1 การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง 
      กลยุทธ์ที่  2 จัดให้มีการให้ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง ( Political 
Education) วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯ      
    2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
     มุ่งสร้าง “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน” บนหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้ภาครัฐ 
ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน (Public Trust) โดยมีเปูาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้อง 
กับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เปูาหมายที่ 1 จัดองค์กรภาครัฐให้เปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล 
     ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่
รัฐบาลดิจิทัล 
      กลยุทธ์ที่ 2 น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
       แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานและการบริหารราชการ 
       - พัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับท างานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 
       - พัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับงานพ้ืนฐานของหน่วยงานเช่น งานสารบรรณ 
งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหารบุคคล เป็นต้น 
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      กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
       แผนงานที่ 1 การปรับปรุงพัฒนา การจัดท า รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล 
ของหน่วยงานภาครัฐ 
       กิจกรรม 
       - จัดท าชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นไปตามมาตรฐาน       
ที่ก าหนด 
       - เชื่อมโยงข้อมูลส าคัญของต้นเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐเพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูง
สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     เปูาหมายที่ 2 จัดโครงสร้างองค์กรภาครัฐเพียว กะทัดรัดแต่เข้มแข็ง สามารถบูรณาการ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการท างานเพ่ือประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก 
     ประเด็นการปฏิรูปที่  3 โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงาน              
มีผลสัมฤทธิ์สูง 
      กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ และลด         
/ละลายความเป็นนิติบุคคลของกรม 
         แผนงานที่ 1 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ  
       กิจกรรม การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 
         แผนงานที่ 2 การปฏิรูประบบราชการ (Government Reform) 
       กิจกรรม การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) 
     เปูาหมายที่ 3 จัดระบบบริหารและบริการประชาชนให้เป็นดิจิทัล เพ่ือความโปร่งใส 
ทันสมัย ปรับตัวได้รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
     ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่
รัฐบาลดิจิทัล 
      กลยุทธ์ที่ 2 น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารราชการ การบูรณา
การและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล  
       แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหาร
ราชการ  
       กิจกรรม พัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับงานพื้นฐานของหน่วยงาน 
     เปูาหมายที่ 4 จัดระบบบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐานกลาง เพ่ือสรรหา และรักษาไว้ 
ซึ่งก าลังคนที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม และจริยธรรมในการท างานอย่างมืออาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน 
      กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
       แผนงานที่ 3 สนับสนุนให้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน  
การบริการประชาชน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
       กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านการบริหารจัดการข้อมูล        
การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
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    3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
     กฎหมายเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ให้ทันต่อการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นธรรม และขจัดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยมีเปูาหมาย 
และประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เปูาหมายที่ 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น รวมทั้ง       
มีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย 
     ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น 
รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมาย ที่มีผลบังคับแล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
      กิจกรรม จัดท ากฎหมายเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท าร่างกฎหมาย  
การก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็น  
ของผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการจัดท า  
ร่างกฎหมายรวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว 
    6. แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟ้ืนฟูให้สมบูรณ์และยั่ งยืน 
เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองรักษาและการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ต่างๆ โดยมีเปูาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เปูาหมายที่ 1 ระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับประชาชน 
     ประเด็นการปฏิรูปที่  1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดให้มี
ประสิทธิภาพ 
      กิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัดแยกขยะแต่ละ
ประเภท รวมทั้งผนวกความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 
    8. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     การสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบ  
กับการก ากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด ารงรักษาเสรีภาพ
ของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสาร คือ เสรีภาพ               
ของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝัง
วัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี โดยมีเปูาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เปูาหมาย  
     1. การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับ
การก ากับท่ีมีความชอบธรรม และการใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด ารงรักษาเสรีภาพของ
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การแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสาร คือเสรีภาพของประชาชนตาม
แนวทางของประชาธิปไตย 
     2. สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ 
และปลูกฝังทัศนคติที่ด ี
     ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
      กิจกรรม การจัดสัมมนาเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ” ในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัย 
และในสถานที่สาธารณะส าหรับกลุ่มเปูาหมายที่อยู่นอกสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและต่ างจังหวัด 
อย่างต่อเนื่อง      
    9. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
     คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก 
ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง  โดยมีเปูาหมาย 
และประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เปูาหมาย คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น  
      ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้และการส่งเสริมกิจกรรม 
ทางสังคม 
       กิจกรรมที่ 2 สร้างพลังแผ่นดิน 
    11. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการทุจริต มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน และยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐ  
โดยมีเปูาหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เปูาหมาย ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 
     ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 ด้านการปูองกันและเฝูาระวัง 
     กลยุทธ์ที่ 1 เร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
      กิจกรรมที่ 1.9 สร้างทัศนคติ ความรู้และปลูกฝังเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ 
ให้รังเกียจการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อประเทศชาติ 
     ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 ด้านการปูองปราม 
     กลยุทธ์ที่ 2 ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา  
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด า เนินการ 
ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดอาญา 
      กิจกรรมที่ 2.2 ปลุกจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรมความซื่อตรง ( Integrity)  
โดยเน้นความซื่อตรงต่อหน้าที่ (ซื่อสัตย์สุจริตตามเปูาหมายอย่างดีท่ีสุด) และซื่อตรงต่อประชาชน 
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     กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีการเฝูาระวัง
การทุจริตในหน่วยงาน 
      กิจกรรมที่  3.3 วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ในส่วนราชการเป็นประจ าทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาที่ก าหนด          
     กลยุทธ์ที่ 4 ท าให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจไม่พึงกระท า 
      กิจกรรมที่ 4.3 พัฒนาแนวทางการก าหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพ่ือใช้ 
ในองค์กรภาครัฐและเอกชนในการปูองกันการให้สินบนและการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ในทุกรูปแบบ 
 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี      
ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อม          
และวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ  
   1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ    
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็น
เงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย         
เป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกัน อย่าง
สมานฉันท์  
   2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี  
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู             
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
   3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน         
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติ         
ว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   4) ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับ
กรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  
   5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
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   6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์    
ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว”  
  วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี     
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได ้
   3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง   
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้า งความเข้มแข็ง  
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
   4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน      
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา 

6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ      
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 
 เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนา     
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี   
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทันสถานการณ์มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ       
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบ การผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูง
ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 
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4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ทีเ่กี่ยวข้อง 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความส าคัญกับการวางรากฐาน         
การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะ    
ทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยใน       
ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม        
มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมี
สถาบันทางสังคมที่ เข้มแข็งทั้ งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน                 
และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคลื่อน      
การพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม ให้ความส าคัญกับ             
การด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข 
รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากที่ ได้ขับเคลื่อน
และผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้
นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาส           
ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือ           
ที่เชื่อมโยง การเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ 
อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม         
การพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัย         
การผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิง
พ้ืนที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ า 
  ยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เน้นให้เศรษฐกิจ
เติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญ      
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น    
และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขา  
มีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถทารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพ      
ของก าลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจ การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนา
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการ  
ให้สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้น  
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท้าทาย      
ที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต          
ของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น           
ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถ ในการปรับตัวต่อ           
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่ง
และยั่งยืน ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิด         
และอุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการ
เตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม      
ของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ใน
สังคมไทย เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพ่ือให้
เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเปูาหมาย  
ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชน 
มีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
และวางพ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเปูาหมายอนาคตในปี 2579 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  มุ่งเน้นการขยาย                
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก      
และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียน
อย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ      
การพัฒนาระบบการบริ หารจั ดการและการก ากับดู แลให้ สอดคล้ องกั บมาตรฐานสากลเ พ่ื อเ พ่ิ ม 
ประสิทฺธิภาพ การด าเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค  
การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการ      
ในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพ่ือไปท าธุรกิจในต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญ               
กับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม         
และความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญ      
กับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
บุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยขับเคลื่อน      
การพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เปูาหมาย  

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์
จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาค    
และจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมือง      
จะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมือง     
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น่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนา     
ในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็น
โอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้านอีกด้วย 

 
  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. 2559-2573) 

 

เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs ) เป็นวาระการ
พัฒนาภายหลังปี 2015 ระยะ 15 ปี ( ค.ศ. 2016-2030)  ที่ผู้น าประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จ านวน 
193 ประเทศ ได้ร่วมกันลงนามรับรองพันธะสัญญาทางการเมืองระดับผู้น าในเอกสาร “Transforming Our 
World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน    
ของโลก 15 ปีข้างหน้า เพ่ือยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะผลักดันและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน
ในทุกมิติและทุกรูปแบบ โดยมีเปูาหมายหลัก 17 ข้อ ครอบคลุม 3 เสาหลักด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน           
คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการสานต่อภารกิจที่ยังไม่บรรลุผลส าเร็จภายใต้เปูาหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) (ค.ศ. 2000-2015) 

 
การด าเนินการในส่วนของประเทศไทยนั้น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ        

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนเปูาหมาย        
การพัฒนา ที่ยั่งยืนร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(กพย.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ          
เป็นกรรมการ และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะภายใต้ กพย. ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เปูาหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน 2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน      
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืน และมีการแต่งตั้งคณะท างานต่างๆ ภายใต้คณะอนุกรรมการ ทั้ง 3 คณะ ทั้งนี้ กพย.             
ได้มอบหมายให้กระทรวงต่าง ๆ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละเปูาหมาย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 
ได้รับมอบหมาย ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเปูาหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซึ่งประกอบด้วย            
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10 เปูาประสงค์ โดยมี 2 เปูาประสงค์ที่ถูกจัดล าดับให้อยู่ในเปูาประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีส าคัญ          
30 ล าดับแรก ได้แก่  

เป้าประสงค์ที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผลภายในปี 2573 

เป้าประสงค์ที่ 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล 
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพ่ือให้ เด็ก
เหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
 
 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564)   
 

  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินการด้านความมั่นคง      
ของภาครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติและ   
ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดยก าหนดกรอบความคิดหลักจากการก าหนดนโยบายได้ค านึงถึง
ค่านิยมหลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้   
   วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม
อาเซียนและด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”  
   นโยบายความม่ันคงที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้  
    นโยบายส าคัญเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ. เป็นหน่วยหลัก) เกี่ยวข้อง  
ใน 3 นโยบาย ดังนี้ 
     นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
     นโยบายที่  2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ           
2.4) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก ความภาคภูมิใจใน
ความเป็นชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  
     นโยบายที่  3 ปูองกันและแก้ ไขการก่อความไม่สงบในจั งหวัดชายแดนภาคใต้                 
3.3) เสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นพลังในการ
เข้าถึงประชาชน  
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  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  
 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเปูาหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค           
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะ       
ในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษา
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญา    
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education)     
อีกทั้งยึดตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร             
ของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็น
กรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่าง
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง    
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
    3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 
   ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ทีเ่กี่ยวข้อง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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     3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง
พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
     4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่  
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก้าลั งคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    เป้าหมาย 
     1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
     2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ     
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
     3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ   
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
     2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
     3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    เป้าหมาย 
     1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
     2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
     3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร       
ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
     4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
     5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
     6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
     7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
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     2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
     3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค ์
     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
     5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
     7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
    เป้าหมาย 
     1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
     2.เการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
     3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
     2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
     3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต        
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการ
เรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต          
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
    เป้าหมาย 
     1. โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ 
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     2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
     3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 
     4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ     
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
     5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้าง
ขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
     2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
     4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
     5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
  นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
 

  นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557        
โดยได้ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้อง 9 นโยบาย ดังนี้    
   นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
องค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชู
สถาบันนี้ ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ               
ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของ
รัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา 
ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย  
   นโยบายที่ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ 
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทาง
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่น           
ในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ  ควบคู่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาส     
ก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝุายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิม
ระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ รวมทั้ง เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน 
การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะ
สากล เป็นต้น   



55 
 

 

                                       แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) จังหวัดนราธิวาส (ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๓) 

 

    2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง 
และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพในการ
ปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือปูองกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไข
ปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝูาตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ก าหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้า
มนุษย์ การกระท าอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้อง
ได้รับการปูองกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้
เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบ การเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่าง
ด้าว เป็นต้น 
    2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มี  ความคิดเห็น
ต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่งเป็น     
พหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือ
เจ้าหน้าที่ ฝุายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วย
คลี่คลายปัญหาได ้
    2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบาย             
การต่างประเทศเป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน  ไม่ว่าใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด      
แก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน      
การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะ
สากล เป็นต้น   
   นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
    3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน     
โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน       
ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่
และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น  
       3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรม
ที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคม ในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืน 
และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 
    3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 
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    3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศ
ไว้แล้ว 
   นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการ
เรียนรู้  โดยเน้นการเรียนรู้ เ พ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็น               
ที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ    
  4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา          
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง  และบูรณาการระบบการกู้ยืม
เงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชน
และประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง  
   4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหาร
จัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามศักยภาพและความพร้อม     
โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น   
  4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้มีความรู้และทักษะใหม่  
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร
ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน ทั้งในด้านความรู้ 
ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความ
ร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน    
  4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู           
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียน โดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัด การเรียน         
การสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
   6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการ      
ลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท าได้         
และสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยว   
ที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้ าพุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้ เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์         
ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่ง  ท่องเที่ยวเดิมและแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน การควบคุมสินค้า
และบรกิารให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอ านวยความสะดวก ในด้านต่าง ๆ  แก่นักท่องเที่ยว 
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   6.16 ด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐาน
ของประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า โดยการพัฒนา
วัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม  การพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา  ส่งเสริมการ
วิจัยเกษตรแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร และแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของประเทศ เป็นต้น ส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์  และส่งเสริม
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติ และก่ึงอัตโนมัติ 
   6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่มขับเคลื่อน
ได้อย่างจริงจังซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมาย
รวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสาร
ดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัลและการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการ
อ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม     
และการพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแล
และผลักดันงานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติ  เพ่ือขับเคลื่อนอย่าง
จริงจัง 
  นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   
   7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงาน
วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ         
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพ          
ใน 8 กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือ
แรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบ      
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 
  นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย    
และพัฒนา และนวัตกรรม 
   8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน             
การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท างาน 
ในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยี โดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
  นโยบายที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน    
   9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิต และบริโภค 
เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ   
เป็นล าดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสม ในสถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการ
แปรรูปเป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการ การบริหาร
จดัการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็น
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สัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน ส าหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ  จะพัฒนาระบบก ากับ
ติดตามตรวจสอบและเฝูาระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิด
จากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุให้ความส าคัญในการจัดการอย่างครบวงจรและใช้มาตรการทางกฎหมาย    
และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด   
  นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ   
     10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับ ประเทศ 
ภูมิภาค และท้องถิ่ น  ทบทวนการจัดโครงสร้ า งหน่วยงานภาครัฐที่ มี อ านาจหน้าที่ ซ้ าซ้ อนหรือ 
ลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ 
แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบ
อัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็น
ศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการลดต้นทุน
ด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่
กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 
   10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก    
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครั ฐที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิด
ช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว
ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน   
   10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการปูองกันและปราบปราม  การทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วน
แห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับ  ความน่าเชื่อถือของ
หน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อ
จัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้ว       
มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ  
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  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)  
 
     นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) มีสาระส าคัญ ดังนี้  
   1. น้อมน้าแนวพระราชด้าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา     
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร        
เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน    
ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในสังกัด 
   2. การด้าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
    กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -
2580) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้น            
ด้านการศึกษา ที่จะด าเนินการ 6 ด้าน คือ  
      1) ความมั่นคง  
      2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
      3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
      4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
      5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
      6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   3. จุดเน้นส้าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด้าเนินงานและโครงการส้าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 
       นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้น     
เชิงนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน และโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ   
6 ด้าน เป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
     1. ด้านความม่ันคง 
      แนวทางหลัก  
       1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
        1.1.1 การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก น้อมน าพระราชปณิธาน
และพระราชกระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
        1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความปรองดองและสมานฉันท์   
เช่น กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
       1.2 การบริหารจัดการ 
        1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ/ชายแดน 
        1.2.2 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
     2. ด้านการผลิต พัฒนาก้าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
      แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนาก้าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ 
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       2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 
        2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยจัดท า Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียน
อาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย  
        2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 
2560 จะด าเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 
        2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือ
แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ 
        2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขัน 
       2.2 ผลิตก้าลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษา
และจัดการศึกษาทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน 
เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
เพ่ือให้มีสมรรถนะท่ีเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ  
       2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิต
นวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่ 
      3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
       แนวทางหลัก 
        3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล 
         3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
          1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับ    
ชั้นอนุบาล 3 (เด็กอายุ 3 - 5 ปี) และจัดท ามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพ่ือประกันคุณภาพให้แก่เด็ก
ปฐมวัยทุกสังกัด 
          2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็ก ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
         3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
          1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในเด็ก เยาวชน และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ-เนตร
นารี รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี 
          2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
         3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  
          1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตร
เองได้ 
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          2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชา
ภูมิศาสตร์ ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุน 
ช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 
          3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ ได้  เน้นกิจกรรมการอ่าน
โดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด 
          4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ 
Active Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม/ 
วิธีการย่อย รวมทั้งการรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 
         3.1.4 การวัดและประเมินผล  
          1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผล
คะแนนสูงขึ้น 
          2) การประเมินผล O - Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 
          3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการ    
ในรูปคณะท างานออกข้อสอบ 
        3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
         3.2.1 การสรรหาครู  
          1) โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู 
(การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา) 
          2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
         3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการ
เรียนการสอนเพ่ือให้ครูอยู่ในห้องเรียน 
         3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู 
          1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ     
และการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ รวมทั้งการ
พัฒนาครูด้วยระบบ TEPE Online 
          2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา 
      4. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
       แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษา ที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ( ICU) รวมทั้งการด าเนินการตาม
แนวทาง No Child Left Behind คือ จัดท าข้อมูลเพ่ือส่งต่อผู้เรียน การปูองกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดย
ชุมชน ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจ าเป็นและต้องการเป็นพิเศษ  



62 
 

 

                                       แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) จังหวัดนราธิวาส (ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๓) 

 

        4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย 
ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
        4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้าง
ความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 
      5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
        1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ น ากลับมาใช้
ประโยชน์ 
        2. การสร้างจิตส านึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชด าริ : 
ต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
        3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 
      6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
       แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
        6.1 เรื่องกฎหมาย 
         เตรียมความพร้อมเก่ียวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือรองรับร่าง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... จ านวน 12 ฉบับ ดังนี้ 
         6.1.1 กฎหมายหลัก 
           1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
           2) พ.ร.บ. กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. .... 
           3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 
            : จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
         6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 
           1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
           2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
           4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการ
คร ู
           5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
           6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
           7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... 
           8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... 
           9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ....  
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         6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
         6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
         6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ 
          ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็น
ฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
         6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค มี 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง  
ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน โดยที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณในแผนงาน
บูรณาการพ้ืนที่ระดับภาคในส่วนของภาคใต้ชายแดน ดังนี้ 

 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  

 
 ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน 

 “เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ส าคัญของประเทศ และเป็นเมือง
ชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพ้ืนที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียและสิงคโปร์” 

 1. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพ่ือความมั่นคงให้กับภาค
การผลิต 

2. พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลกและเมืองเบตงให้เป็นเมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยวชายแดน 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาภาค 8 (พ.ศ. 256๒ – 2565) 
 

    วิสัยทัศน์ (Vision) 
 สร้างคนดี มีปัญญา การศึกษามีคุณภาพ อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 
   พันธกิจ (Mission) 
     1. เสริมสร้างความมั่นคงแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปลูกฝัง พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
    2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับสู่มาตรฐานสากล ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพสู่ตลาด
งาน 
    3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิ
บาล 
    4. ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยการอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน        
และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนหรือ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
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  ประเด็นทิศทางการพัฒนาการศึกษาภาค 8 
 ทิศทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
 ทิศทางการพัฒนาที่ 2  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
 ทิศทางการพัฒนาที่ 3  พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ทิศทางการพัฒนาที่ 4  สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
 ทิศทางการพัฒนาที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ทิศทางการพัฒนาที่ 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

  เป้าประสงค์ตามประเด็นทิศทางการพัฒนาการศึกษาภาค 8 
   ๑. ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยึดมั่นสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
มีจิตส านึกในความเป็นพลเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
   ๒. ก าลังคนมีคุณภาพ มีทักษะที่ส าคัญและมีสมรรถนะตรงความต้องการของตลาดงาน เป็น
ฐานรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 
  3. ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีทักษะที่ส าคัญต่อการด ารงชีวติในศตวรรษ 
ที่ 21 สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๔. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
   ๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พึ่งพาตนเองได้บนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๖. หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีกลไกในการบรูณาการขับเคลื่อน
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนฉบับทบทวน (พ.ศ. 2562 - 2565) 

 วิสัยทัศน์ 
“เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่อาเซียน” 

  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ในปี 2565 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมุ่งเน้นในการพัฒนาเพ่ือให้
บรรลุเปูาประสงค์ 3 ประเด็น ประกอบด้วย 

เมืองเกษตรก้าวหน้า ภาคการเกษตรมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 
โดยอาศัยพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญ อาทิเช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ประมงชายฝั่ง ปศุสัตว์ และไม้ผล       
ซึ่งในปี 2565 กลุ่มจังหวัดจะเป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปที่ส าคัญโดยการส่งเสริมและ
วิจัยเพื่อคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี การผลิต การแปรรูปทั้งยางพารา/ไม้ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
มะพร้าว ประมง ปศุสัตว์ ไม้ผล ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม และสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน  

การค้าชายแดน หลังปี 2565มูลค่าการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดจะขยายตัวโดยอาศัย
ศักยภาพของจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ด่านชายแดนไทย-
มาเลเซีย เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเมืองชายแดนโดยพัฒนาให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวย
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ความสะดวกที่สามารถรองรับการขนส่งและการค้าท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนใน
พ้ืนที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 

การท่องเที่ยว หลังปี 2565 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านการท่องเที่ยวที่เพียงพอและได้มาตรฐาน มีเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว
ระดบัประเทศและอาเซียนการบริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล การบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีระบบการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 
 จุดยืนในการพัฒนา (Positioning) 

1. สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร (อาทิเช่น ยางพารา ไม้ยางพารา ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ไม้ผล 
ข้าวประมง และปศุสัตว์ เป็นต้น)  

2. ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจ เมืองชายแดนเมืองต้นแบบ 
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 
4. ชุมชนเข้มแข็งบนพ้ืนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 

  
 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2563) 

 
 1. วิสัยทัศน์จังหวัดนราธิวาส : จากผลการวิเคราะห์แวดล้อม (SWOT) ของจังหวัดทั้งจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดในการพัฒนาจังหวัดซึ่งปรากฏตามข้อ 2.1 จังหวัดนราธิวาส จึงได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ร่วมกันว่า 

“เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างย่ังยืน” 
 2. พันธกิจ (Mission) 
     1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร การค้า การลงทุน การบริการ 
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 
     2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ า เติมความเท่าเทียม และความเข้าใจ                   
ในความแตกต่างภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

      3) เสริมสร้างความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
และเป็นหลักประกันในการพัฒนาของจังหวัดในทุกมิติ 
     4) สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

      5) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และบริการให้มีคุณภาพ ทันสมัย สู่ภาครัฐดิจิทัล 
และประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goal) 
      1) เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนราธิวาส         
มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
      2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความมั่นคงในชีวิต 
ปัญหาความยากจนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ.สามารถพ่ึงตนเองได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ  
 4. ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์ 
 4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และการกระจาย 
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รายได้อย่างทั่วถึง (Strengthening for Economic Stability, Trading and Investment Promotion and 
Border Trading) 
  กลยุทธ ์ 

1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สร้างระบบนิเวศน์การค้าชายแดน จัดระเบียบ และพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก เป็นต้นแบบ
การค้าชายแดนระหว่างประเทศ ที่มีความพร้อม มาตรฐาน และการจัดการเมืองชายแดนที่เป็นสากล 

3) พัฒนาผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่ให้
มีความพร้อมในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจังหวัดให้มีศักยภาพที่แข่งขันได้ 

4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของ อุตสาหกรรมเพ่ิมมูลค่า ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับส่งออก 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5) ยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสันทนาการและกีฬา  สร้างสรรค์เศรษฐกิจเพ่ิมค่าจากฐานของการกีฬา 
นันทนาการ และการบริการ 

6) พัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรที่มีปริมาณ คุณภาพ
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของจังหวัดเพ่ือการค้า และการส่งออก 

7) ยกระดับคุณภาพของแรงงาน รองรับการท่องเที่ยว การค้า และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัด 

8) พัฒนาจังหวัดสู่ระบบการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เปิดตลาดสู่สังคมดิจิทัล เชื่อมโยง
การค้ากับประเทศ อาเซียน และนานาชาติบนโลกออนไลน์ 
 4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ลดความเหลื่อมล้้า พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Inequality Reduce and Quality of Life 
on Sufficiency Economic Based) 
 กลยุทธ ์   

1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือหนุนเสริมคุณภาพชีวิตแก่
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

2) สร้างโอกาสในชีวิตด้วยศาสตร์พระราชา ส่งเสริมการขยายผลและประยุกต์ใช้แนวทาง
ตามโครงการพระราชด าริและเสริมสร้างศักยภาพ การพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3) พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนให้มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีภูมิคุ้มกัน
ภายใต้ อัตลักษณ์ท่ีดีงามของพ้ืนที่ 

4) พัฒนาคุณภาพการศึกษา มุ่งสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานการศึกษา และ
บุคลากรการศึกษา 

5) สร้างโอกาสแก่ผู้ด้อย โอกาส คนยากจน เยียวยาและฟ้ืนฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่
สงบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพ่ึงตนเองได้ 

6) สร้างชุมชนแห่งสุขภาวะที่เข้มแข็งให้ประชาชน ฉลาดรู้พ่ึงตนเอง ทางสุขภาพ  ลดปัญหา 
การเจ็บปุวย ปุวยตาย ทุกพ้ืนที่ และพัฒนาขีดความสามารถการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 
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7) ลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ ด้วยระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง สร้างงาน อาชีพ 
รายได้ แก่ชุมชนจากต้นทุนทรัพยากรและภูมิปัญญา 
 4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืนและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี (Natural Resource and Environment Management 
and Sustainability) 
  กลยุทธ ์ 

1) เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ และความหลากหลายของ
ระบบนิเวศน์ปุาเขาชายฝั่ง และทะเล   

2) สร้างระบบการจัดการปัญหาทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่ง 
และภัยพิบัติ แบบมีส่วนร่วม และวิทยาการที่ทันสมัย   

3) พัฒนาให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
4) ส่งเสริมการพ่ึงพาตนเองด้วยการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จากฐาน

ทรัพยากร มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรองรับการเติบโตของเมือง 
 4.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความม่ันคงภายในพื้นที่แบบมี ส่วน
ร่วม อย่างเข้าใจ  เข้าถึงและพัฒนา (Peaceful and Security on Integration Strengthening ) 
  กลยุทธ ์ 

1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน และชุมชนเมืองในการจัดการตนเองให้มีความ
ปลอดภัย สงบเรียบร้อย และมีความม่ันคงในพ้ืนที่ 

2) เสริมสร้างวิธีการคิดของประชาชน สร้างหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทาง
ศาสนา และอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของประเพณี และวัฒนธรรม 

3) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ 

4) เพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่รัฐและการบูรณาการภารกิจความม่ันคงของหน่วยงานใน
พ้ืนที่ทุกระดับ และพัฒนาระบบงานความมั่นคงท่ีทันสมัย ได้รับการยอมรับเชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน 

5) สร้างพ้ืนที่ให้ประชาชนมีความปลอดภัย สงบสุข อยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และ
ภาคภูมิใจในพ้ืนที่ ให้กระจายทั่วทั้งจังหวัด 
 

 อ้านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
 

ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค     
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อ ๑๑ ให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนดการ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมาย และให้มีอ านาจ
หน้าที่ ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
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(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ   
ที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 

(๒) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
(๓) สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๔) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล         

เพ่ือการศึกษา 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(๖) ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๗) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษา     

ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
(๘) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๙) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
(๑๐) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
(๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง

ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. กลุ่มอ้านวยการ 

1.1 รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการและคณะท างาน รวมทั้งปฏิบัติงาน
ราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 

1.2 ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงาน
ต่างๆ ในระดับจังหวัด 

1.3 ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป 
1.4 ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 
1.5 ด าเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน 
1.6 ด าเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 
1.7 ด าเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและยานพาหนะ 
1.8 ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
1.9 ด าเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร 
1.10 ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่างๆ  

ในระดับจังหวัด 
1.11 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 



69 
 

 

                                       แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) จังหวัดนราธิวาส (ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๓) 

 

2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
2.1 รับผิดชอบงานธุรการของ อกศจ. และคณะท างานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปฏิบัติงานราชการ  

ที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ อกศจ. และตามท่ี อกศจ. มอบหมาย 
2.2 เสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่ง การเกลี่ยอัตราก าลัง            

ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
2.3 เสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ 

การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
2.4 เสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเสริมสร้างและการปกปูองคุ้มครอง

ระบบคุณธรรมของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
2.5 เสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              

เช่น การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือก การย้าย การโอน การเปลี่ยนต าแหน่งและการ
เลื่อนต าแหน่ง การบรรจุกลับเข้าราชการ เป็นต้น 

2.6 พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

2.7 เสริมสร้างขวัญก าลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติและสิทธิประโยชน์อ่ืนของข้าราชการ   
และบุคลากรทางการศึกษา 

2.8 ด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา 

2.9 จัดท าแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

2.10 จัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
2.11 จัดท ามาตรฐานคุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต่ า และเกณฑ์การประเมินผลงาน

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
2.12 ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดท ารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ  

อกศจ. เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. 
2.13 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ     

เป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
2.14 ด าเนินการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนผ่านระบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
2.15 ดูแลและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ     

และจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องและพัฒนาวิชาชีพ    
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

2.16 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

3. กลุ่มนโยบายและแผน 
3.1 รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และคณะท างาน         

ทีเ่กี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 
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3.2 จัดท าข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3.3 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด 
3.4 จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและรายงาน     

ผลการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
3.5 วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ในจังหวัด 
3.6 จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา              

ที่ครอบคลุม ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและรายงานผล 
3.7 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
3.8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
4. กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

4.1 รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะท างาน       
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 
ร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน 

4.2 ส่งด าเนินการเก่ียวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4.3 จัดระบบส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล      

เพ่ือการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ        
และสามารถให้บริการได้โดยสะดวก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง 

4.4 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
4.5 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 

การศึกษา 
4.6 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.7 จัดระบบประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ   

ทางการศึกษาในจังหวัด 
4.8 ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด         

ในสถานศึกษา 
4.9 ส่งเสริมและประสานงานทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
4.10 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการ

บริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ         
และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

4.11 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพ้ืนที่ 
4.12 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
5.1 รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และคณะท างาน         

ทีเ่กี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 
5.2 ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร    

จัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
5.3 ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
5.4 ประสานและสนับสนุนการตรวจสอบราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
5.5 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนการรองรับ

การตรวจราชการและด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ  
ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 

5.6 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.7 สั่งการ ก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน     
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ      
และยุทธศาสตร์ชาติ 

5.8 จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานในลักษณะ
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

5.9 ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
5.10 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
6. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

6.1 ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด      
และกิจการนักเรียน 

6.2 ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือการพัฒนานักเรียน นักศึกษาโดยผ่าน
กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 

6.3 ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน าพระราชปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษา          
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เกี่ยวกับการศึกษา 

6.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  
และความปรองดอง สมานฉันท์ 

6.5 สร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญา   
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

6.6 ส่งเสริมการปูองกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
6.7 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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7. หน่วยตรวจสอบภายใน 
7.1 ด าเนินการเกีย่วกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
7.2 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ร่วมกัน
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สภาพที่เป็นโอกาส และอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา และค้นหาสิ่ งที่เป็นจุดแข็งและ
จุดอ่อนในการจัดการศึกษา เพ่ือหาแนวทางการจัดการศึกษาในอนาคตต่อไป โดยสรุปผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัด
นราธิวาส ดังนี้ 

 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง : Strength จุดอ่อน : Weakness 

1. ระบบการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนควบคู่
ทั้งสามัญและศาสนา เชื่อมโยงกับชุมชนเป็นการสนอง
ความต้องการของชุมชน 

2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วน
ใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่มีความเข้าใจบริบทของ พ้ืนที่ดี  

3. สถาบันการศกึษาทุกระดับทุกประเภท 
กระจายครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ เปิดโอกาส ให้ประชาชน
สามารถเลือกศึกษา เรียนรู้ตามศักยภาพและความ
ต้องการ 

4. มีแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลาย ซึ่งเอ้ือต่อการ
จัดการศึกษา 

5. มีความหลากหลายของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ของสังคม                  
พหุวัฒนธรรม 

 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
ภาพรวมต่ า 

2. นักเรียน เยาวชน ขาดทักษะการใช้ภาษาไทย
เป็นอุปสรรคในการศึกษาต่อและแสวงหาความรู้
เพ่ิมเติม 

3. มีครูผู้สอนของรัฐและเอกชน รวมถึงครูที่เป็น
พนักงานราชการจ านวนมากที่สอนไม่ตรงตามวุฒิและ
บางส่วนไม่จบวิชาชีพครู 

4. บุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  

5. สถานศึกษาของรัฐและเอกชน มีอาคาร สื่อ 
เทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอ 

6. มีการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่น้อย                                  
7. น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์

ในการพฒันาการศึกษาค่อนข้างน้อย 
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สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส : Opportunities อุปสรรค : Threat 

1. นโยบายของรัฐให้ความส าคัญในการ
แก้ปัญหาและสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากเป็นเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2. จังหวัดนราธิวาสได้รับการประกาศให้เป็น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

3. ผู้จบการศึกษาด้านภาษา เช่น ภาษาอาหรับ 
มลายูกลาง และด้านศาสนาอิสลามมีจ านวนมาก 
พร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา            

4. สถาบันการศึกษาทุกระดับในภูมิภาคอ่ืนๆ 
ให้โอกาสนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ได้เข้าศึกษาต่อ
เป็นกรณีพิเศษ 

5. ประชาชนส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานทางด้านภาษา
มลายูถิ่น  ทีส่ามารถต่อยอดพัฒนาสู่ภาษามลายูกลาง
ใช้ในการติดต่อสื่อสารในอาเซียน 

 

1. นโยบายทางการศึกษามีการเปลี่ยนแปลง
บ่อย ส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาขาดความต่อเนื่อง 

2. หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ก าหนดโครงการ 
กิจกรรมและงบประมาณมากเกินไป ท าให้พ้ืนที่ไม่
สามารถพัฒนาได้ตามความต้องการ 

3. หน่วยงานทางการศึกษามีการเชื่อมโยงและ
บูรณาการทางการศึกษาร่วมกันค่อนข้างน้อย 

4. ประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดมีฐานะ
ยากจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา    

5. ประชากรวัยแรงงานไม่จบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีจ านวนมาก และไม่มีงานท า 

6. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่
เยาวชนเกือบทุกพ้ืนที่ 

7. ประชาชนในพื้นท่ีให้ความสนใจส่งบุตร
หลานเข้าศึกษาในสายอาชีพค่อนข้างน้อย 
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ส่วนที่ ๓ 
สาระส าคัญของแผนพฒันาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๒ -๒๕๖๕)          

ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัดนราธิวาส  

    ในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัด
นราธิวาส ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างความเข้าใจ ความรับรู้ การยอมรับและ
การเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนฯ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้ศึกษาสภาวการณ์ และบริบทแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
นราธิวาส เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) และทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในมิติของด้านต่างๆ ทั้งนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
ได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ (SWOT) ตามบริบทข้างต้นแล้ว จึงสามารถก าหนดเป็นสาระ
ของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัดนราธิวาส ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์   
 

 “มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม น าชีวิตสู่สันติสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความพร้อมสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑” 

พันธกิจ 
 

๑. เสริมสร้างความมั่นคงแก่สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในสังคมพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้มีความพร้อมเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สู่มาตรฐานสากล
และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

๓. เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาเชิงบูรณาการในพ้ืนที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

เป้าประสงค์หลัก 
 

๑. ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๒. ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 
๓. ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสมีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเน้นทักษะการเรียนรู้ 

ทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
๔. ก าลังคนมีคุณภาพ มีทักษะที่ส าคัญและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานเป็นฐาน  

รองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ 
๕. ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเสมอภาคและเท่าเทียม 
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๖. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๗. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส    
มีการบูรณาการการท างานทุกระดับในพ้ืนที่ และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

๑. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
๒. การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๔. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
๕. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

1. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม  
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขัน รองรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

นราธิวาส  
3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ ์
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมายรายปี 

กลยุทธ์ 
๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

เป้าประสงค์ที่ ๑ ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม  
๑. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้    
ความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม 

๒. ร้อยละของสถานศึกษาจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 2. ส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

๓. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อน
ความรักและการธ ารงรักษาสถาบัน
หลักของชาติ และการยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความภาคภูมิใจและความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมายรายปี 

กลยุทธ์ 
๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข 

๔. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการรู้ที่ส่งเสริมความ
ภาคภูมิใจ ความจงรักภักดี ต่อชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๕. ส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข ผ่านกระบวนการเรียน
การสอนกิจกรรม สภานักเรียนและ
การจัดกิจกรรมเสริมในรูปแบบต่างๆ 

๔. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอนโดยบูรณาการ
หลักสูตรที่สอดคล้องกับสังคม 
วัฒนธรรม  และศาสนา 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๖. ส่งเสริมการจัดท าและพัฒนา
หลักสูตร เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม
และศาสนา  ที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตและอัตลักษณ์ 

๕. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการ 
ส่งเสริมให้มีค่านิยมหลักคนไทย    
๑๒ ประการ  สอดคล้องตามช่วงวัย 
๖. ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับ 
ที่มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
๗. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 

๘๕ 
 
 

๘๕ 
 

๘๕ 

๙๐ 
 
 

๙๐ 
 

๙๐ 

๙๕ 
 
 

๙๕ 
 

๙๕ 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 

๗. ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม รักความเป็น
ไทย ห่างไกลยาเสพติดด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย 
๘. ปลูกฝังความมีวินัยในตนเอง
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย 
เช่น ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด 
กิจกรรมกีฬา กลุ่มเยาชนจิตอาสา
อย่างหลากหลาย ภายใต้ความ
ร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชน 

๘. ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาขับเคลื่อน ในหน่วยงาน 
๙. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอนโดยบูรณาการกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๘๕ 
 
 

๘๕ 
 

๙๐ 
 
 

๙๐ 

๙๕ 
 
 

๙๕ 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 

๙. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความ
เข้าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
๑๐. ส่งเสริมการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ในสถานศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ ๒ ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขัน รองรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดนราธิวาส 
๑. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามี
สมรรถนะตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และความต้องการของ
ประเทศเพ่ิมขึ้น 
 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑. ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มี
คุณภาพและปริมาณให้สัมพันธ์กับ
ความต้องการของตลาดแรงงานใน
พ้ืนที่ระดับประเทศและระดับสากล 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมายรายปี 

กลยุทธ์ 
๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

๒. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้มีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
๓. เพิ่มโอกาสการเรียน และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพให้กับกลุ่มผู้อยู่
นอกระบบ 

๒.ร้อยละของสถาบันอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ที่จัดหลักสูตรส าหรับ
ผู้ที่มีความสามารถพิเศษเพ่ิมขึ้น 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๔. ส่งเสริมสถาบันอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ให้จัดหลักสูตรส าหรับผู้
ที่มีความสามารถพิเศษเพ่ิมขึ้น 

๓. รอ้ยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดม 
ศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจ 
ของสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน  

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๕. ส่งเสริมสถาบันอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาให้มีสมรรถนะเป็นที่พึง
พอใจขอสถานประกอบการ 

๔. ร้อยละของครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา  ทุกระดับ 
ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๖. ผลิตและพัฒนาครู ให้มี
ศักยภาพ และขีดความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

เป้าประสงค์ที่ ๓ ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
๑. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตร
และกระบวนการเรียนการสอน
สอดคล้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษนราธิวาสที่เหมาะสมในแต่ละ
ระดับ 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตร และกระบวนการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสมกับ
ระดับการศึกษา 

๒. ร้อยละของระดับผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย เฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดี  

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๒. เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐาน 

๓. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.๑ 
สามารถอ่านออกเขียนได้ 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๓. พัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพและจัดกิจกรรม
เสริมทกัษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบ
ที่หลากหลาย 

๔. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) เพ่ิมขึ้นจากปีท่ี
ผ่านมา 
 

๓ ๓ ๓ ๓ ๔. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพและมีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมายรายปี 

กลยุทธ์ 
๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

๕. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้     
ตามหลักสูตรที่เหมาะสมในแต่ละ
ระดับการศึกษา 

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๕. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้         
มีทักษะทางด้านภาษา และอาชีพ   
ที่เหมาะสมในแต่ละระดับการศึกษา 

๖. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับอาชีวะศึกษา และระดับ 
อุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พึง
พอใจของสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน 

๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๖. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะด้าน 

๗. ร้อยละของครู/อาจารย์                           
ในสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรที่เหมาะสมในแต่ละ
ระดับการศึกษา 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๗. พัฒนาครู/อาจารย์ ให้มี และน า
ความรู้ทักษะทางด้านภาษา และ
อาชีพ ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม ในแต่ละระดับ
การศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ ๔ ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
๑. ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม 
ได้รับการสนับสนุนให้มีความพร้อม
ในการศึกษา 
 

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๑. ส่งเสริม และสนับสนุนนผุด้้อย
โอกาส คนพิการให้ได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพ เสมอภาค 
๒. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและ
ทั่วถึง 

๒. มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาเป็นระบบที่สามารถ
เชื่อมโยงที่มีความครอบคลุม ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน 

มี มี มี มี 

๓. อัตราการลดลงการออกกลางคัน 
ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน 

๒๕ ๒๐ ๑๕ ๑๐ 

๔. ร้อยละของสถานศึกษาทุกแห่ง  
มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมี
คุณภาพเพ่ิมขึ้น 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๓. ส่งเสริมการขยายเครือข่าย
บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอกับ
ผู้เรียน 

เป้าประสงค์ที่ ๕ ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดท า
หลักสูตรบูรณาการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ิมข้ึน 
 
 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึก
รับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมายรายปี 

กลยุทธ์ 
๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

๒. ร้อยละของสถานศึกษามี
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษา น่าอยู่ 
น่าเรียนเพิ่มขึ้น 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๒. พัฒนาองค์ความรู้การคิดค้น
นวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ที่ ๖ หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
๑. ร้อยละของหน่วยงานทางการ 
ศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการที่
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ               
ที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 
๒. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามา                  
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

๒. ร้อยละของหน่วยงานทางการ 
ศึกษา บริหารจัดการ โดยการมีส่วน
ร่วมจาก ทุกภาคส่วน 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๓. ร้อยละของครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
ดูแลรักษาความปลอดภัย 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๓. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดระบบ
สวัสดิการ สวัสดิภาพครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทาง การศึกษา 

๔. ร้อยละของสถานศึกษาที่มี
เครือข่ายสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
และความพร้อมในการส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๔. ส่งเสริมการท างานเชิงบูรณา
การการศึกษากับหน่วยงานทุก
ระดับและการมีส่วนร่วมการจัด
การศึกษา 
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ส่วนที ่๔ 
โครงการ/งบประมาณ 

 
 

สรุปงบหน้าโครงการแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ 
๑. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง ๑9 298,301,200 
๒. การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 16 81,150,550 
๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม                   
   แห่งการเรียนรู้ 

39 393,615,660 

๔. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 5 228,583,248 
๕. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร                    
   กับสิ่งแวดล้อม 

2 9,286,850 

๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ๑๘ 16,242,000 
รวม ๙๙ ๑,027,179,508 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 1 การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร์

(7) (8)  ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10)  จ.นธ.

1. โครงการส่งเสริมการสร้างภมูคุ้ิมกนั 1. เพื่อสร้างภมูคุ้ิมกนัและ ผู้บริหารสถานศึกษาครู 1.ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร    981,500 981,500 981,500 981,500 3,926,000 สพฐ สพม.15 1 1 1

และพัฒนาทักษะชวีติเพื่อความมั่นคง ป้องกนัให้นักเรียนในสังกดั บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษามคีวามเขา้ใจและ

กจิกรรม ทุกคนให้ห่างไกลจากยาเสพติด และนักเรียนในสังกดั ขบัเคล่ือนระบบการดูแล

      1.1 การประเมนิสถานศึกษาสีขาว 2.เพื่อให้โรงเรียนตระหนักถงึ ทั้ง 46 โรงเรียน ชว่ยเหลือนักเรียนในโรงเรียน

ปลอดยาเสพติดและอบายมขุ ความส าคัญและความจ าเป็น ให้เขม้แขง็

การศึกษา 2560 ของระบบการดูแลชว่ยเหลือ 2.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา

      1.2 กฬีาฟุตซอลต้านภยัยาเสพติด   นักเรียน มมีาตรการด าเนินงานที่

      1.3 การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับ3.เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ เกี่ยวขอ้งกบัการดูแลคุ้มครอง

รางวลัระบบการชว่ยเหลือนักเรียน เพศวถิศึีกษาที่ถกูต้องให้นักเรียน ชว่ยเหลือนักเรียน

ประจ าปี 2562 ในสังกดั 3.ร้อยละ80ของนักเรียน 

     1.4 อบรมเชงิปฏบิัติการครูผู้รับผิด 4.เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ในสังกดัมทีักษะชวีติที่จ าเป็น

ชอบระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน วนิัยจราจร และลดอบุัติเหตุ ในการด ารงชวีติและมคุีณธรรม 

      1.5 อบรมเชงิปฏบิัติการครูผู้รับผิดทางท้องถนนที่เกดิขึ้นกบั จริยธรรมที่เหมาะสม 

ชอบระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน   นักเรียนให้ลดลง 4.ร้อยละ80ของนักเรียนมี

      1.6 ประชมุผู้บริหารและครูตาม วนิัยจราจร และปฏบิัติตาม

โครงการสถานศึกษาสีขาว กฏจราจรอยา่งเคร่งครัด 

ปลอดยาเสพติดและอบายมขุ และอบุัติเหตุที่เกดิขึ้นกบั

      1.7 อบรมผู้บริหารและครูผู้รับผิด นักเรียนลดน้อยลง 

ชอบเพศศึกษาเยาวชนใสๆไมท่้องกอ่นวยั

      1.8 การอบรมวนิัยจราจรลดอบุัติ

ทาเหตุงถนน
2. โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 1.เพื่อปลุกจติส านึกของเด็ก 1.อบรมค่ายทักษะชวีติ 1. อบรมค่ายทักษะชวีติ 754,400 754,400 754,400 2,263,200 ปปส. สช.นราธวิาส 1 1 1

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

แผนงานพ้ืนฐาน

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จงัหวดั นราธิวาส (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2563)



โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร์

(7) (8)  ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10)  จ.นธ.

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

ยาเสพติดในสถานศึกษาเอกชน นักเรียนและเยาวชน นักเรียนโรงเรียนเอกชนสังกดันักเรียนโรงเรียนเอกชนสังกดั

ให้มคีวามรู้ความเขา้ใจ ส านักงานการศึกษาเอกชน ส านักงานการศึกษาเอกชน

และตระหนักถงึพิษภยัยาเสพติดจงัหวดันราธวิาส จงัหวดันราธวิาส จ านวน 2 รุ่น

ที่มผีลต่อร่างกาย สุขภาพอนามยัจ านวน 2 รุ่นๆ ละ 100 คน จ านวน 2 รุ่น ๆ ละ 100 คน 

และส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคม 2. นักเรียนได้รับการปลูกฝัง

ตลอดจนความมั่นคงของชาติ พฤติกรรมการกระท าความดี

ต้ังแต่ในวยัเด็ก ให้มกีาร

ประพฤติปฏบิัติอยา่งถกูต้อง

ต่อเนื่องภายใต้แนวทาง

“สร้างความดี มวีนิัย ใฝ่เรียนรู้ 

เชดิชวูฒันธรรมไทย 

ห่างไกลยาเสพติด 

รักชวีติส่ิงแวดล้อม” 
3. โครงการอบรมภาษามลายู 1.เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้ 1.ประชาชนสามารถ 1.ร้อยละ 80 ของผู้เขา้รับ 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 อปท. เทศบาล 1 1 1

เร่ืองภาษามลายซ่ึูงเป็นภาษา ใชภ้าษามลายใูน การอบรมมคีวามพึงพอใจ เมอืงสุไหงโก-ลก

ท้องถิ่น ชวีติประจ าวนัได้ ในโครงการ
4. โครงการอบรมสัมมนาและศึกษา 1.เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา1.คณะกรรมการสถานศึกษา1.คณะกรรมการสถานศึกษา 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 อปท. เทศบาล 1 1 1

ดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้น าทางศาสนาได้พัฒนา และผู้น าศาสนาอสิลาม และผู้น าศาสนาอสิลาม เมอืงสุไหงโก-ลก

และผู้น าศาสนาอสิลาม แลกเปล่ียนการเรียนรู้และเขา้ใจ จ านวนไมน่้อยกวา่ 50 คน 

บทบาทหน้าที่ในการสนับสนุน เขา้ร่วมโครงการ

และส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่น
5. โครงการอดุหนุนการรณรงค์เพื่อ 1.เพื่อจา่ยเป็นค่ารณรงค์เพื่อป้องกนั1.โครงการที่จดัขึ้นจะชว่ย 1.นักเรียนที่เขา้ร่วมโครงการ 175,500 175,500 175,500 175,500 702,000 อปท. เทศบาล 1 1 1

ป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา ยาเสพติดในสถานศึกษา คือ รณรงค์ให้เด็ก/เยาวชน ไมน่้อยกวา่ 400 คน เมอืงสุไหงโก-ลก

โรงเรียนละ 15,000 บาท รู้โทษภยัและเรียนรู้ที่จะ

ครูแกนน า โรงเรียนละ 1 คน หลีกเล่ียงห่างไกลยาเสพติด

คนละ 3,000 บาท

เจา้หน้าที่ อปท. ละ 1 คน



โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร์

(7) (8)  ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10)  จ.นธ.

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

คนละ 3,000 บาท

สถานศึกษาดีเด่น โรงเรียนละ

ประมาณ 100,000 บาท 

(เงินอดุหนุนส าหรับส่งเสริม

ศักยภาพการจดัการศึกษาท้องถิ่น)
6. โครงการจดังานส่งเสริมการกฬีา 1.เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย1.ประชาชน/เยาวชน 1.ประชาชนมคีวามพึงพอใจ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8,000,000 อปท. เทศบาล 1 1 1

และนันทนาการ ให้แพร่หลายมากขึ้น เพื่อพัฒนามสุีขภาพร่างกาย ในการร่วมกจิกรรม เมอืงสุไหงโก-ลก

และยกระดับมาตรฐานการกฬีา ที่สมบูรณ์แขง็แรง ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 80

ของเยาวชน/ประชาชน

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน

การจดัการแขง่ขนั และส่งทีม

นักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนั

ที่หน่วยงานอื่นๆจดัขึ้น
7. โครงการอบรมผู้สอน 1.เพื่อเสริมสร้างให้กลุ่มผู้สอน 1.ผู้สอนมคีวามรู้และวธิสีอน1.ผู้เขา้รับการอบรม 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 อปท. เทศบาล 1 1 1

คัมภร์ีกรุอานในเขตเทศบาล คัมภร์ีกรุอานในเขตเทศบาล ที่ถกูต้อง มคีวามพึงพอใจ เมอืงสุไหงโก-ลก

เมอิงสุไหงโก-ลก 2.เด็กและเยาวชนสามารถ ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 80

ถกูต้องตามหลักสูตรการสอน อา่นคัมภร์ีกรุอานได้ถกูต้อง

แบบแบบกรีออาตี
8. โครงการจดังานรัฐพิธแีละ 1.เพื่อให้ประชาชนมส่ีวนร่วม 1.ประชาชนทุกหมู่เหล่า 1.ประชาชนมส่ีวนร่วม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 อปท. เทศบาล 1 1 1

วนัส าคัญต่างๆ งานรัฐพิธแีละวนัส าคัญต่างๆ แสดงออกถงึความจงรักภกัดีในกจิกรรมรัฐพิธี เมอืงสุไหงโก-ลก

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 80

9. โครงการพัฒนาเยาวชน 1.เพื่ออบรมเยาวชนในจงัหวดั 1.เยาวชนในพื้นที่จงัหวดั 1.ร้อยละ 80 ของเยาวชนใน 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 22,000,000 สกอ. มหาวทิยาลัย 1 1 1

เพื่อเสริมสร้างสันติสุขจงัหวดัชายแดนใต้ชายแดนภาคใต้ให้เขา้ใจ ชายแดนภาคใต้ พื้นที่ได้เขา้ใจถงึปัญหาและ นราธวิาส

ถงึปัญหาของจงัหวดัชายแดน จ านวน 1,000 คน          แนวทางแกไ้ขปัญหาของ ราชนครินทร์



โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร์

(7) (8)  ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10)  จ.นธ.

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

ภาคใต้ จงัหวดัชายแดนภาคใต้
10. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 1.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ 1.เยาวชนในจงัหวดันราธวิาส1.ร้อยละ 80 ของผู้เขา้รับ 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 22,000,000 สกอ. มหาวทิยาลัย 1 1 1

ศิลปวฒันธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน บุคลากรของมหาวทิยาลัย ได้รับการศึกษามคีวามรู้ การอบรมมคีวามรู้ ความเขา้ใจ นราธวิาส

ไปศึกษาศิลปวฒันธรรมของ ความเขา้ใจและการพัฒนา หลักศาสนาที่ถกูต้อง ราชนครินทร์

ประเทศเพื่อนบ้าน ทักษะภาษาองักฤษใน สามารถด าเนินชวีติร่วมกนัได้

2.เพื่อแลกเปล่ียนทัศนคติ ต่างประเทศ รวมทั้ง อยา่งปกติสุขในสังคมที่มี

ในการอยู่ร่วมกนัอยา่งสันติของ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความหลากหลายวฒันธรรม

ประเทศเพื่อนบ้าน วฒันธรรมระหวา่งกนั 

3.เพื่อสร้างเครือขา่ยการ จ านวน 130 คน

แลกเปล่ียนวฒันธรรมร่วมกนั
11. โครงการพัฒนาศักยภาพ 1.เพื่อจดัท าหลักสูตรการอบรม 1.ผู้น าศาสนาในพื้นที่ 1.ร้อยละ 100 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12,000,000 สกอ. มหาวทิยาลัย 1 1 1

ผู้น าศาสนาอสิลามเพื่อการสร้างสันติสุขพัฒนาศักยภาพของผู้น าศาสนาจงัหวดันราธวิาส ของผู้น าศาสนาได้รับการพัฒนา นราธวิาส

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ อสิลามจงัหวดันราธวิาส และใกล้เคียง ศักยภาพตามหลักสูตรที่ก าหนด ราชนครินทร์

และจงัหวดัใกล้เคียง 2.หลักสูตรได้รับการพัฒนา เพื่อมุ่งสู่การสร้างชมุชนสันติสุข

2.เพื่อจดัอบรมเชงิปฏบิัติการ ตามบริบทประชาคมโลก ที่ยั่งยนื

พัฒนาศักยภาพของผู้น าศาสนา 2.มหีลักสูตรในการพัฒนา

อสิลามตามหลักสูตรที่ก าหนด ผู้น าศาสนาที่ครบองค์ประกอบ

3.เพื่อสร้างและพัฒนาผู้น า

ศาสนาที่เขา้ร่วมโครงการ

เป็นเครือขา่ยผู้น าชมุชนพัฒนา

4.เพื่อจดัประเมนิผลสัมฤทธิ์

การพัฒนาชมุชนสู่การสร้าง

ชมุชนสันติสุขที่ยั่งยนื
12. โครงการส่งเสริมมาตรฐาน 1.เพื่อเป็นศูนยร์วมของ 1.นักเรียน นักศึกษา เยาวชน1.มศูีนยร์วมเครือขา่ย 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 22,000,000 สกอ. มหาวทิยาลัย 1 1 1

การศึกษาอสิลาม เครือขา่ยการพัฒนามาตรฐาน และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนามาตรฐานอสิลาม นราธวิาส

การศึกษาอสิลามในระดับ ในพื้นจงัหวดั เป็นที่ยอมรับทั้งใน ราชนครินทร์

อดุมศึกษา และต่างประเทศ 



โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
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(7) (8)  ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10)  จ.นธ.

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

2.เพื่อสร้างมาตรฐานการศึกษา 2.ร้อยละ 80 ของผู้ที่อบรม

อสิลามให้เป็นที่ยอมรับทั้งใน มเีครือขา่ยในการพัฒนา

และต่างประเทศ อสิลามศึกษา

3.เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ

จดัขอ้เสนอสู่การพัฒนา

การศึกษาอสิลามในประเทศไทย

4.เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน

สร้างอาชพี  การวจิยั  

และนวตักรรมทางอสิลาม

5.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

การจดัการศึกษาภาษาอาหรับ

และภาษามลายเูพื่อเป็นพื้นฐาน

6.เพื่อสร้างเครือขา่ยการพัฒนา

มาตรฐานอสิลามในระดับ

อดุมศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ

ทั้งในและต่างประเทศน าไป

สู่การสร้างงานสร้างอาชพี

13.โครงการยวุกาชาดจติอาสา  1.เพื่อให้สมาชกิยวุกาชาดมส่ีวน1.ผู้บังคับบัญชายวุกาชาด  1.ร้อยละของผู้เขา้ร่วมกจิกรรมมี 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 สป. ส านักงาน 1 1 1

เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ พระเจา้อยู่หัว ร่วมในการจดักจิกรรมบ าเพ็ญ สมาชกิยวุกาชาด ยวุกาชาด  ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ80 ศึกษาธกิาร

 มหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ประโยชน์เพื่อชว่ยเหลือสังคม จิตอาสา จากสถานศึกษาของ จงัหวดันราธวิาส

เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเจา้ รัฐและเอกชนจ านวน500คน 

อยู่หัว มหาวชริาลงกรณบดินทร2.เพื่อให้สมาชกิยวุกาชาดม ี
  

เทพยวรางกรู ส่วนร่วมในการจดักจิกรรม

บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อชว่ยเหลือสังคม 
เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จ

พระเจา้อยู่หัว มหาวชริา

ลงกรณบดินทรเทพยวรางกรู



โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร์

(7) (8)  ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10)  จ.นธ.

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

14.โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ 1.เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบ1.เด็กและเยาวชน ในจงัหวดั1.เด็กและเยาวชนในจงัหวดั 35,000 35,000 35,000 35,000 140,000 สป. ส านักงาน 1 1 1

โรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน นราธวิาส จ านวน 150 คน  นราธวิาส ได้ร่วมกนัท ากจิกรรม ศึกษาธกิาร

ได้รู้ถงึความส าคัญของตน เกี่ยว 2.เพื่อให้ เด็กและเยาวชนในในงานวนัเด็ก จ านวน 150 คน จงัหวดันราธวิาส

กบัสิทธหิน้าที่ความรับผิดชอบ จงัหวดันราธวิาส ได้ร่วมกนั

ระเบียบวนิัยที่มต่ีอตนเองและ ท ากจิกรรมในงานวนัเด็กได้

สังคมมคีวามยดึมั่นในสถาบันชาติความรู้และความสนุกสนาน

ศาสนา พระมหากษัตริย ์และ  อกีทั้งได้ของรางวลัจากการ

การปกครองในระบอบประชาธปิร่วมสนุกในการท ากจิกรรม

ไตย อนัมพีระมหากษัตริยเ์ป็น

ประมขุ

15.โครงการศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา1.เพื่อจดัท าแนวทางในการน้อม1.สถานศึกษาในจงัหวดั 1.หน่วยงานและสถานศึกษาที่ 1,000,000 1,000,000 2,000,000 จงัหวดั ส านักงาน 1 1 1

น าศาสตร์พระราชสู่สถานศึกษานราธวิาสทุกประเภทจ านวน น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่สถาน นราธวิาส ศึกษาธกิาร

ให้มปีระสิทธภิาพ 55 โรง ศึกษาให้มปีระสิทธภิาพ ร้อยละ จงัหวดันราธวิาส

2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนครู 2.หน่วยงานทางการศึกษา 100

และบุคลากรทางการศึกษาในการจ านวน 22 หน่วย 2.จ านวนผลการปฏบิัติงานที่เป็น

น าศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา เลิศของหน่วยงานและสถาน

อยา่งหลากหลาย ศึกษาในจงัหวดันราธวิาสร้อยละ

3.เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน 100

ด้านการศึกษาของในหลวง

รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมแีนวพระราช

กระแสฯ ทรงพระราชทานใน

วโรกาสต่างๆ เกี่ยวกบันักเรียน

 ครูและการศึกษา

16. โครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็และ1. เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ 1.ผู้บริหาร/ครู/บุคลากรนกัเรียน1.ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษา 0 ####### ####### ####### 30,562,200 สช สช. 1 1 1

ความจงรักภกัดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา ในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ โรงเรียนเอกชนและเจา้หน้าทีน่ักเรียน วทิยากร และเจา้หน้าที่ จงัหวดันราธวิาส

พระมหากษัตริย ์ของสถานศึกษาเอกชนของคนในชาติ และแสดงออกถงึสังกดัส านักงานการศึกษาเอก
 สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชน

ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายความจงรักภกัดีต่อสถาบันชาติ ชน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ



โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร์

(7) (8)  ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10)  จ.นธ.

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

แดนภาคใต้  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จงัหวดัชายแดนภาคใต้ กจิจงัหวดัชายแดนภาคใต้

 กจิกรรมที่ 1 : ศาสตร์พระราชาสู่การจดั3. เพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคีจ านวน 3,860 คน เขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ 80

การศึกษาเอกชนที่ยั่งยนื ปรองดองสมานฉนัท์ของ

ประชาชนในพื้นที่

กจิกรรมที่ 2 : เสริมสร้างความสามคัคี 4. เพื่อส่งเสริมการท าความดี

ปรองดองสมานฉนัท์ของคนในชาติ ด้วยหัวใจ ให้แกเ่ยาวชนในพื้นที่

โดยกระบวนการลูกเสือ 5. เพื่อให้เกดิสันติสุขในพื้นที่

3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมยวุธรุกจิ อยา่งยั่งยนื

ท่องเที่ยวชายแดนใต้ในสถานศึกษาเอกชน

 กจิกรรมที่ 3 : เยาวชนแกนน าจติอาสา

ท าความดีด้วยหัวใจ

17. โครงการพัฒนาและส่งเสริมยวุธรุกจิ1.นักเรียนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่1.นักเรียนในสังกดัส านักงาน1. จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการ ####### ####### ####### ######## สช สช 1 1 1

ท่องเที่ยวชายแดนใต้ในสถานศึกษาเอกชนจงัหวดัชายแดนภาคใต้มคีวามรู้ การศึกษาเอกชนจงัหวดั พัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนาศักย จงัหวดันราธวิาส

ในการประกอบอาชพี หรือสามารถนราธวิาสและนักศึกษาใน ภาพบุคลากรภาคธรุกจิท่องเที่ยว

น าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชพี วทิยาลัยการอาชพีสุไหงโกลกในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนเป้าหมาย

เสริมเพื่อหารายได้ระหวา่งเรียน รุ่นละ 300 คนจ านวน 6 รุ่น  ไมน่้อยกวา่ 2 หลักสูตร

และชว่ยเหลือจนุเจอืครอบครัวได้รวม 1,200 คน


2. จ านวนนักเรียน นักศึกษาที่

เขา้รับการฝึกอบรมพัฒนาศักย

ภาพบุคลากรภาคธรุกจิท่องเที่ยว

ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน เปา้หมาย

 ไมน่้อยกวา่ 300 คน


3. จ านวนนักเรียน นักศึกษา 

ที่ได้รับการเรียนรู้แนวทางที่ดีเพื่อ

ยกระดับทักษะการเป็นนักธรุกจิ

ท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน

เป้าหมาย ไมน่้อยกวา่ 300 คน

18. โครงการ การน าศาสตร์พระราชา 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 1.ผู้บริหารการศึกษา ครู และ 9,042,000 9,042,000 9,042,000 27,126,000 สช สช 1 1 1
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(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร์

(7) (8)  ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10)  จ.นธ.

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

สู่การจดัการศึกษาแบบยั่งยนื การศึกษา ครู ตลอดจนบุคลากรบุคลากรทางศึกษา สังกดั บุคลากรทางการศึกษาร้อยละ90 จงัหวดันราธวิาส

ทางการศึกษา ให้มคีวามรู้ความส านักงานการศึกษาเอกชน  มคีวามรู้ความเขา้ใจและความ

เขา้ใจและความส าคัญต่อการ และส านักงานส่งเสริมการ ส าคัญต่อการน าศาสตร์พระราชา

น าศาสตร์พระราชากบัการพัฒนาศึกษานอกระบบและการ กบัการพัฒนาอยา่งยั่งยนืมา

อยา่งยั่งยนืมาประยกุต์ใชใ้นการศึกษาตามอธัยาศัย (กศน.) ประยกุต์ใชใ้นการจดัการศึกษา

จดัการศึกษา จ านวน 500 คน  

2. เพื่อสร้างความตระหนักใน 
2. เจา้หน้าที่ จ านวน 15 คน


บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร 3. วทิยากรหลักและวทิยากร

การศึกษา ครู ตลอดจนบุคลากรผู้ชว่ย จ านวน 10 คน

ทางการศึกษาในการบริหารจดั

การในอนาคต

19. โครงการลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้
   1.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใน 1.ลูกเสือวสิามญั/ลูกเสือ กศน.1.ร้อยละ 80 ของผู้ผ่านการเขา้ร่วม1,569,800 1,569,800 1,569,800 1,569,800 6,279,200 กศน. ส านักงาน 1 1 1

กจิกรรม
     - จงัหวดัชายแดนภาคใต้ได้รับ จ านวน 513 คน
 โครงการลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้ กศน.จงัหวดั

โครงการงานชมุนุมลูกเสือจงัหวดัชาย
     ทักษะความรู้ตามกระบวนการ ผ่านการเขา้ร่วมกจิกรรมตาม ได้รับทักษะองค์ความรู้ตามกระ นราธวิาส

แดนภาคใต้ ลูกเสือและปลูกฝังค่านิยมความโครงการลูกเสือ กศน. บวนการลูกเสือ และปลูกฝังค่า

โครงการชมุนุมลูกเสือ กศน.5 จงัหวดั รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยช์ายแดนใต้ นิยมความรักชาติ ศาสนา พระ

ชายแดนใต้ 2.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใน มหากษัตริย ์มกีารพัฒนาทักษะ

จงัหวดัชายแดนภาคใต้มกีารพัฒ ชวีติการรู้จกัสิทธแิละหน้าที่ 

นาทักษะชวีติ รู้จกัสิทธแิละหนา้ที่ และการสร้างจติสาธารณะในรูป

และสร้างจติสาธารณะในรูปแบบ แบบกจิการลูกเสือ กศน.ใน

กจิการลูกเสือ กศน.ในจงัหวดั จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ได้รับการ

ชายแดนภาคใต้ ศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้คุณ

3.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวดั ลักษณะและทักษะที่จ าเป็นอยา่ง

ชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษา รอบด้านให้ทันกบัการเปล่ียน

และพัฒนาการเรียนรู้คุณลักษณะ แปลงโดยเน้นทักษะชวีติ 10 

และทักษะที่จ าเป็นอยา่งรอบด้าน ประการ

ให้ทันกบัการเปล่ียนแปลง โดย



โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร ์ ยทุธศาสตร์

(7) (8)  ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10)  จ.นธ.

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

เน้นทักษะชวีติ 10 ประการ
27,121,800 90,059,800 91,059,800 90,059,800 298,301,200รวม  19  โครงการ
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ส่วนที ่๕ 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 
 

การนําแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัดนราธิวาส ไปสู่การ
ปฏิบัติ  นับเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่จะผลักดันหรือขับเคลื่อนการดําเนินงานหรือ
กลไกที่สําคัญทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ การดําเนินงานจะบังเกิดผลอย่างมี
ประสิทธิภาพจําเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด ค่านิยม เป้าหมาย รวมถึง
วิธีการปฏิบัติงาน ดังนั้น การนําแผนไปสู่การปฏิบัติจําเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรทุกระดับเพ่ือให้เกิด
การยอมรับและมีส่วนร่วม พร้อมที่จะนําแผนงาน โครงการต่าง ๆ ไปดําเนินการตามแนวทางได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม และสามารถประยุกต์การดําเนินงานให้เหมาะสมกับแนวทางปฏิบัติงานของตนเอง อีกทั้งจะต้องมี
การระดมสรรพกําลัง แสวงหาการสนับสนุน  เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงได้กําหนดแนวทางการนํา
แผนไปสู่การปฏิบัติ โดยสังเขป ดังนี้  

๑. การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในแผนปฏิบัติการ โดยการประชุมชี้แจงทําความเข้าใจใน
กระบวนการจัดทําแผน  เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
และเข้าใจทิศทางการดําเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนบรรลุเป้าประสงค์ 
ตลอดจนเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมและพร้อมรับผิดชอบ  
ในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย  

๑.๑ ผู้บริหารทุกระดับ ต้องให้ความสําคัญ มีความเข้าใจและผลักดันให้มีการดําเนินงานตามแผน 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

๑.๒ สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ได้      
รับทราบเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสําคัญของแผน วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือก่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  

๑.๓ ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัด จัดทําแผนปฏิบัติการ           
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ และดําเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้                     
โดยมีการกํากับ ดูแล ติดตามผล รวมทั้งสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได ้ 

         ๑.๔ จัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ เช่น งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ  แต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดําเนินงานเป็นหลักสําคัญ รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  ให้มี
ความรู้ ความชํานาญในการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ  

๑.๕ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางหรือกิจกรรมต่าง ๆ  
เช่น การประชุม หนังสือเวียน Internet Website เพ่ือกระตุ้นและขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์  

๒. พัฒนากระบวนการจัดทําแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในลักษณะบูรณาการให้เชื่อมโยงไปใน
ทิศทางเดียวกัน และส่งเสริมให้มีการประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น เพ่ือให้เป็น
เครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย  

๒.๑ สนับสนุนการจัดทําแผนงาน/โครงการในลักษณะบูรณาการและประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน ในแต่ละภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร ์ 

๒.๒ สนับสนุนให้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับองค์กร ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน                 
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๒.๓ กําหนดขั้นตอนของกระบวนการดําเนินงานตามแผน/โครงการให้ชัดเจน โดยจัดลําดับ  
ความสําคัญของแผนงาน/โครงการ  

๒.๔ ติดตาม ตรวจสอบผลจากการดําเนินงานตามแผน/โครงการอย่างสม่ําเสมอว่าสามารถ  
ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์หรือไม่ เพียงใด  

๓. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผล รวมทั้งกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน/
โครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ระยะเวลาในการประเมิน และ
แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลมีมาตรฐานเดียวกันและเป็นเครือข่าย             
ที่เชื่อมโยงกัน โดย  

๓.๑ สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ  
โดยให้มีการกําหนดตัวชี้วัดที่เน้นผลลัพธ์ของการดําเนินงานเป็นหลัก  

๓.๒ นําผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงการจัดทําแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้ 
บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

๓.๓ สร้างมาตรการเร่งรัด หากมีแผนงาน/โครงการที่ดําเนินการช้ากว่ากําหนด  
๓.๔ ตรวจสอบคุณภาพ และการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด สม่ําเสมอ  
๓.๕ พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามและประเมินผล รวมทั้ง                  

การกําหนดตัวชี้วัดแก่บุคลากรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตาม ประเมินผล และสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

๓.๖ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์                  
อย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือประกอบการ
จัดทําแผนงาน/โครงการ และการติดตามประเมินผล ให้มีความถูกต้อง แม่นยําและเป็นปัจจุบัน ตรงกับความ
ต้องการ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเชื่อมโยงกับการตัดสินใจของผู้บริหาร  

๓.๗ กําหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าตามประเด็นยุทธศาสตร์เป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส  
พร้อมทั้งให้แต่ละหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามแผนงาน/  โครงการ เพ่ือนําไปสู่
การตัดสินใจของผู้บริหาร  

๓.๘ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้ผู้บริหาร บุคลากร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน  ภาคประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง 

การติดตามและประเมินผล                                                                                                                    
           การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกท่ีสําคัญที่จะทําให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึง ความก้าวหน้า 
ความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และนําไปสู่การทบทวน ปรับปรุง
แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ จนส่งผลให้การดําเนินงาน
บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กําหนด ทั้งนี้ อาศัยหลักการ PDCA กล่าวคือ มีการกําหนดยุทธศาสตร์ หรือแผนงาน/
โครงการ (Plan) คือ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๓) 
แล้วนําแผนไปสู่การปฏิบัติ (Do) ผ่านกระบวนการถ่ายทอด การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ  มีการติดตามผลการ
ดําเนินงานว่าเป็นไปตามตัวชี้วัด ที่กําหนดไว้หรือไม่ (Check) และหากพบว่าผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามที่
กําหนด จําเป็นต้องมีการปรับปรุงแผน (Action) 
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โดยมีกลไกสําคัญที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย ๓ แนวทาง คือ  
๑. การติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมสําคัญในรูปแบบ             

ของการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน รายไตรมาส และรายปี เสนอต่อผู้บริหารทราบ  
๒. การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของหน่วยงานดําเนินงาน (Outcome) เพ่ือให้ทราบถึงผล                         

การดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อสรุป เสนอไปยังผู้บริหารสําหรับใช้เป็นข้อมูลในการทบทวน 
ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน  

๓. การติดตามประเมินผลในภาพรวมของแผนงาน/โครงการที่ได้ดําเนินการทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 
การดําเนินงานตามแผน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

  


