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ค ำน ำ 
 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว530 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 ในการ
ประสานแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช เพ่ือจัดท าเป็นแผนพัฒนาการศึกษาในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในพ้ืนที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นแผนที่แสดงถึงทิศทางการจัดการศึกษาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   ที่
สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาชน มีทิศทางสอดคล้องกับนโยบาย ทิศทางการพัฒนาจังหวัด 
ประเทศ และนโยบาย ทิศทางการพัฒนาการศึกษา โดยเป็นการบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ผ่านการพิจารณา เพ่ือร่วมก าหนดกรอบ แนวทางในการจัดการศึกษาร่วมกันโดย
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เพ่ือจัดท าเป็นแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-
2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดส่งให้กับคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดน าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการประสานแผนพัฒนาการศึกษา       
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด       
ที่ นศ 0023.3/ว530 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนตามค าสั่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1352/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา      
(พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 
2564 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธาน ผู้บริหารท้องถิ่นทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดหรือผู้แทนเป็นกรรมการ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อ านวยการกอง
แผนและงบประมาณ และผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
และท้องถิ่นจังหวัดเป็นที่ปรึกษา 
 การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดขึ้นเมื่อวันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565 โดยการประชุม
ออนไลน์ คณะกรรมการประสานแผนได้เข้าประชุมเพ่ือร่วมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.1 ปรัชญำ (Philosophy) 
  “การศึกษาเป็นรากฐานการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 

 1.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “การศึกษามีคุณภาพ  สังคมแห่งการเรียนรู้  มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย  น้อมน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานการพัฒนา” 

 1.3 พันธกิจ (Mission) 
  1) พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2) พัฒนาผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
  3) ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  4) พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  5) ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา เอกลักษณ์ความเป็นไทย 
 1.4 เป้ำประสงค์ (Goals) 
  1) การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานชาติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 
  3) ผู้เรียนมีคุณภาพ 
  4) สถานศึกษาสามารถเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
  5) หน่วยงาน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนมีความเป็นไทย ประพฤติตามหลักศาสนา 
ตระหนักและเห็นคุณค่าของเอกลักษณ์ไทย 
 
 
 



เป้ำประสงค์ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูลปจัจบุัน 
(Baseline Data) 

ค่ำเป้ำหมำย (Targets) 
ปี 

2566
-

2570 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

ปี 
2570 

1. การจัดการศึกษามี
คุณภาพได้มาตรฐานชาติ 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.1 ร้อยละขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สนับสนุนการพัฒนา
อาคารสถานท่ี และ  
ปรับภูมิทัศน์แก่
สถานศึกษาในสังกัด 

ร้อยละ 80 100 80 85 90 95 
 

100 

1.2 ร้อยละสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จัดการ
เรียนการสอนที่มี
คุณภาพ 

ร้อยละ 80 100 80 85 90 95 
 

100 

1.3 ร้อยละของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
พัฒนาการจัดการศึกษา
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 80 100 80 85 90 95 
 

100 

1.4 ร้อยละของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับการส่งเสรมิด้าน
เทคโนโลยี สารสนเทศ
ด้านการศึกษา 

ร้อยละ 80 100 80 85 90 95 
 

100 

1.5 ร้อยละของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

ร้อยละ 80 100 80 85 90 95 
 

100 

2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณภาพได้
มาตรฐาน 

2.1 ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้เข้ารับ
การอบรมพัฒนา 

ร้อยละ 80 100 80 85 90 95 
 

100 

3. ผู้เรียนมีคณุภาพ 3.1 ร้อยละของผู้เรยีนที่
ร่วมกิจกรรมการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ้

ร้อยละ 80 100 80 85 90 95 
 

100 

3.2 ร้อยละของผู้เรยีนที่
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

ร้อยละ 80 100 80 85 90 95 
 

100 



เป้ำประสงค์ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูลปจัจบุัน 
(Baseline Data) 

ค่ำเป้ำหมำย (Targets) 
ปี 

2566
-

2570 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

ปี 
2570 

4. สถานศึกษาสามารถ
เป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

4.1 ร้อยละสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีแหล่ง
เรียนรู ้

ร้อยละ 80 100 80 85 90 95 
 

100 

4.2 ร้อยละสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก 
เยาวชน และประชาชน 

ร้อยละ 80 100 80 85 90 95 
 

100 

5. หน่วยงาน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรยีนมี
ความเป็นไทย ประพฤติ
ตามหลักศาสนา ตระหนัก
และเห็นคุณค่าของ
เอกลักษณไ์ทย 

5.1 จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 5 กิจกรรม 9 5 6 7 8 9 

5.2 ร้อยละขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสมานฉันท์และ
ปรองดองในท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 100 80 85 90 95 
 

100 

  



รำยละเอียดตัวชี้วัด 
 
1. ตัวช้ีวัด  :  1.1 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนการพัฒนาอาคารสถานที่ ปรับภูมิทัศน์

แก่สถานศึกษาในสังกัดฯ 
2. ขอบเขตควำมหมำย  : การพัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ หมายถึงการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ และ

ปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณสถานศึกษาให้น่าอยู่ 
3. หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
4. เป้ำหมำย/เกณฑ์ (ปี พ.ศ. 2566 - 2570)  :  ร้อยละ 100 
5. วิธีกำรค ำนวณ  :  หาค่าร้อยละ 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน)  :  ร้อยละ 80 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  :  จ านวนอปท.ในจ.นศ.ทีพั่ฒนาอาคารสถานที่ฯx 100 
                                                              จ านวนสถานศึกษาสังกัด อปท.ในจ.นศ.ในทั้งหมด 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน  :  ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 
 

 
 

รำยละเอียดตัวชี้วัด 
1. ตัวช้ีวัด  :  1.2 ร้อยละสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
2. ขอบเขตควำมหมำย  :  จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ หมายถึง กระบวนการที่เกีย่วของกับการสอนที่

จัดขึ้น เพื่อท าใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถประสงคทั้งทางดานวิชาการและบุคลิกลักษณะ 
3. หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
4. เป้ำหมำย/เกณฑ์ (ปี พ.ศ. 2566 - 2570)  :  ร้อยละ 100 
5. วิธีกำรค ำนวณ  :  หาค่าร้อยละ 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน)  :  ร้อยละ 80 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  :   
                                            จ านวนสถานศึกษาสังกัด อปท.ทีจ่ัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ x 100 
                                                       จ านวนสถานศึกษาสังกัด อปท.ในจ.นศ.ในทั้งหมด 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน  :  ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



รำยละเอียดตัวชี้วัด 
1. ตัวช้ีวัด  :  1.3 ร้อยละของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พัฒนาการจัดการศึกษาตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ขอบเขตควำมหมำย  :  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล

ที่ 9 ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่ 
และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา 
และบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุค
โลกาภิวัฒน์ ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง 
อยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพ่ือความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา       
ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน    
ในตัวที่ดี และต้องประกอบไปด้วยสองเงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม 

3. หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
4. เป้ำหมำย/เกณฑ์ (ปี พ.ศ. 2566 - 2570)  :  ร้อยละ 100 
5. วิธีกำรค ำนวณ  :  หาค่าร้อยละ 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน)  :  ร้อยละ 80 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  :   
                              จ านวนสถานศึกษาสังกัด อปท.ที่จัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง x 100 
                                                              จ านวนสถานศึกษาสังกัด อปท.ในจ.นศ.ทั้งหมด 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน  :  ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยละเอียดตัวชี้วัด 
 
1. ตัวช้ีวัด  :  1.4 ร้อยละของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมด้าน

เทคโนโลยี สารสนเทศด้านการศึกษา 
2. ขอบเขตควำมหมำย  :   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา หมายถึง การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายโทรคมนาคมที่เชื่อมต่อกัน ส าหรับใช้ในการส่ง
และรับข้อมูล และมัลติมีเดียเกี่ยวกับความรู้ โดยผ่านกระบวนการประมวลหรือจัดท า ให้อยู่ในรูปแบบ            
ที่มีความหมายและความสะดวกมาใช้ประโยชน์ส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้คนไทยสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3. หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
4. เป้ำหมำย/เกณฑ์ (ปี พ.ศ. 2566 - 2570)  :  ร้อยละ 100 
5. วิธีกำรค ำนวณ  :  หาค่าร้อยละ 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน)  :  ร้อยละ 80 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  :   
     จ านวนสถานศึกษาสังกัด อปท.ทีไ่ด้รับการส่งเสริมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศด้านการศึกษา x 100 
                                จ านวนสถานศึกษาสังกัด อปท.ในจ.นศ.ทั้งหมด 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน  :  ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 
 

 
รำยละเอียดตัวชี้วัด 

 
1. ตัวช้ีวัด  :  1.5 ร้อยละของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา 
2. ขอบเขตควำมหมำย  :   การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การจัดท าหลักสูตร การ

ปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดีขึ้น เพ่ือให้สามารถส่งเสริม พัฒนาการเรียนรู้ และเหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้เรียนและสภาพสังคม 

3. หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
4. เป้ำหมำย/เกณฑ์ (ปี พ.ศ. 2566 - 2570)  :  ร้อยละ 100 
5. วิธีกำรค ำนวณ  :  หาค่าร้อยละ 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน)  :  ร้อยละ 80 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  :   
              จ านวนสถานศึกษาสังกัด อปท.ทีม่ีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา x 100 
                              จ านวนสถานศึกษาสังกัด อปท.ในจ.นศ.ทั้งหมด 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน  :  ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 
 

 
 
 



รำยละเอียดตัวชี้วัด 
 
1. ตัวช้ีวัด  :  2.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้เข้ารับการ

อบรมพัฒนา 
2. ขอบเขตควำมหมำย  :   การอบรมพัฒนา หมายถึง การอบรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือให้มีคุณลักษณะ ความรู้ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา เพื่อให้เกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ สามารถสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาให้แก่
ผู้รับบริการจากวิชาชีพได้ว่าเป็นบริการที่มีคุณภาพ 

3. หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
4. เป้ำหมำย/เกณฑ์ (ปี พ.ศ. 2566 - 2570)  :  ร้อยละ 100 
5. วิธีกำรค ำนวณ  :  หาค่าร้อยละ 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน)  :  ร้อยละ 80 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  :   
               จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อปท.ที่ได้เข้ารับการอบรมพัฒนา x 100 
                                     จ านวนสถานศึกษาสังกัด อปท.ในจ.นศ.ทั้งหมด 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน  :  ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 
 

 
รำยละเอียดตัวชี้วัด 

 
1. ตัวช้ีวัด  :  3.1 รอ้ยละของสถานศึกษาสังกัด อปท.ในจ.นศ.ที่ร่วมกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

2. ขอบเขตควำมหมำย  :   กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ หมายถึง กิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการ
ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย  ในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจ
ตนเอง สร้างจิตส านึกในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ประเทศชาติ และด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

3. หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
4. เป้ำหมำย/เกณฑ์ (ปี พ.ศ. 2566 - 2570)  :  ร้อยละ 100 
5. วิธีกำรค ำนวณ  :  หาค่าร้อยละ 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน)  :  ร้อยละ 80 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  :   
               จ านวนผู้เรียนสังกัด อปท.ในจ.นศ.ร่วมกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ x 100 
                                     จ านวนผู้เรียนสถานศึกษาสังกัด อปท.ในจ.นศ.ทั้งหมด 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน  :  ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 
 
 

 



รำยละเอียดตัวชี้วัด 
1. ตัวช้ีวัด  :  3.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. ขอบเขตควำมหมำย  :   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน อัน

เป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคม  ได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 

3. หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
4. เป้ำหมำย/เกณฑ์ (ปี พ.ศ. 2566 - 2570)  :  รอ้ยละ 100 
5. วิธีกำรค ำนวณ  :  หาค่าร้อยละ 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน)  :  ร้อยละ 80 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  :  จ านวนผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ x 100 
                                                      จ านวนผู้เรียนสถานศึกษาสังกัด อปท.ในจ.นศ.ทั้งหมด 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน  :  ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 
 
 
 

 
รำยละเอียดตัวชี้วัด 

 
1. ตัวช้ีวัด  :  4.1 ร้อยละสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแหล่งเรียนรู้ 
2. ขอบเขตควำมหมำย  :   แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่

สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย อย่างกว้างขวาง
และต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

3. หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
4. เป้ำหมำย/เกณฑ์ (ปี พ.ศ. 2566 - 2570)  :  ร้อยละ 100 
5. วิธีกำรค ำนวณ  :  หาค่าร้อยละ 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน)  :  ร้อยละ 80 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  :   
                                    จ านวนสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีแหล่งเรียนรู้ x 100 
                                                 จ านวนสถานศึกษาสังกัด อปท.ในจ.นศ.ทั้งหมด 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน  :  ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 
 
 

 
 
 
 
 



รำยละเอียดตัวชี้วัด 
 
1. ตัวช้ีวัด  :  4.2 ร้อยละสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็ก 

เยาวชน และประชาชน 
2. ขอบเขตควำมหมำย  :  กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน หมายถึงกิจกรรมที่จัดข้ึนเพ่ือ

พัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน  
3. หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
4. เป้ำหมำย/เกณฑ์ (ปี พ.ศ. 2566 - 2570)  :  ร้อยละ 100 
5. วิธีกำรค ำนวณ  :  หาค่าร้อยละ 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน)  :  ร้อยละ 80 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  :   
                                    จ านวนสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดกิจกรรมฯ x 100 
                                                 จ านวนสถานศึกษาสังกัด อปท.ในจ.นศ.ทั้งหมด 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน  :  ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 
 
 

 
รำยละเอียดตัวชี้วัด 

 
1. ตัวช้ีวัด  :  5.1 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ขอบเขตควำมหมำย  :  กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือ

อนุรักษ์ สืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นอันดีงามให้ยังคงอยู่และส่งเสริม
ให้สืบทอดสู่เยาวชนคนรุ่นหลังต่อไป 

3. หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
4. เป้ำหมำย/เกณฑ์ (ปี พ.ศ. 2566 - 2570)  :  ร้อยละ 100 
5. วิธีกำรค ำนวณ  :  หาค่าร้อยละ 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน)  :  ร้อยละ 80 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  :  อปท.ในจังหวัดนครศรี/แจงนับ                        
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน  :  ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



รำยละเอียดตัวชี้วัด 
 
1. ตัวช้ีวัด  :  5.2 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสมานฉันท์และ

ปรองดองในท้องถิ่น 
2. ขอบเขตควำมหมำย  :  กิจกรรมส่งเสริมความสมานฉันท์และปรองดองในท้องถิ่น คือ กิจกรรมที่จัดขึ้น

เพ่ือความสมานฉันท์และปรองดองของคนในท้องถิ่น เช่น กิจกรรมกีฬา 
3. หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
4. เป้ำหมำย/เกณฑ์ (ปี พ.ศ. 2566 - 2570)  :  ร้อยละ 100 
5. วิธีกำรค ำนวณ  :  หาค่าร้อยละ 
6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน)  :  ร้อยละ 80 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  :   
                                    จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดกิจกรรมฯ x 100 
                                                    จ านวน อปท.ในจ.นศ.ทั้งหมด 
8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน  :  ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
ผลกำรจัดกำรศึกษำในรอบแผนที่ผ่ำนมำ 

 
 แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช ด าเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “การศึกษาคุณภาพ สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีเอกลักษณ์
ความเป็นไทย น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานการพัฒนา” โดยมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
    กลยุทธ์ 
   1.1 ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศของสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
   1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้การด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.4 ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และสารสนเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพทางการ
ศึกษา 
   1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 2. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
   กลยุทธ์ 
   2.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 
   2.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา สื่อ และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีทันสมัย 
   2.3 ส่งเสริม สนับสนุนบทบาทของเครือข่ายทางการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง  
 3. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   กลยุทธ์ 
   3.1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริม   การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   3.2 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและการศึกษาทางเลือกแก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 
 4. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน 
   กลยุทธ์ 
   4.1 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
    4.2 พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
 5. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนให้มีความเป็นไทย 
ประพฤติตามหลักศาสนา เห็นคุณค่าและตระหนักถึงเอกลักษณ์ของชาติ  
   กลยุทธ์ 
   5.1 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 
   5.2 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์   แก่ผู้เรียน 



   5.3 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์และความปรองดองใน
ท้องถิ่น 
 โดยจ าแนกผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





1. ยุทธศำสตร์ กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำให้มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน ตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง    
   1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศของสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิง

คุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

1. พัฒนาอาคารสถานที่  
ภูมิทัศน์และระบบ
สาธารณูปโภคของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือให้มีอาคาร 
สิ่งก่อสร้างภูมิทัศน์ 
สภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา ห้องเรียน 
ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ 
ส าหรับจัดการเรียนการ
สอน และการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา 

ก่อสร้าง พัฒนาอาคาร 
สถานที่ ภูมิทัศน์ ระบบ
สาธารณูปโภคของ
สถานศึกษาในสังกัดให้มี
ความพร้อมส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน 

พัฒนาอาคาร สถานที่  
ปรับภูมิทัศน์ และระบบ
สาธารณูปโภคภายใน
บริเวณสถานศึกษา  

- จัดการเรียนการสอน 
โดยมีอาคาร สิ่งก่อสร้าง
ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน 
ห้องเรียน ระบบ
สาธารณูปโภคท่ีส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน การ
เรียนรู้ 

 

2. จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ที่
ทันสมัย มีคุณภาพและ
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติงาน การจัดการ
เรียนการสอน อย่าง
ทันท่วงที ประหยัด
งบประมาณในการซ่อม
บ ารุงรักษา 
 
 

สามารถส่งเสริม เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- จัดซื้อครุภัณฑ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 
เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ฯลฯ 
 

- มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
ทันสมัย มีคุณภาพ 
สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานส านักงาน      
การจัดการเรียนการสอน
และให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อราชการ 

 



โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิง

คุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

3. ปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ส านักงาน
และสิ่งก่อสร้างของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ส านักงานที่อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดีส าหรับ
การปฏิบัติงาน และ
จัดการเรียนการสอน
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
เพียงพอส าหรับการ
ปฏิบัติภารกิจอย่าง
ทันท่วงที 
และมีสิ่งก่อสร้างต่างๆ  
ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
การจัดการเรียนการสอน 
อย่างมีคุณภาพและ
เพียงพอ มีความพร้อม
ในด้านต่างๆ  
 

มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร 
สิ่งก่อสร้างของกอง
การศึกษาฯ และ
สถานศึกษาในสังกัดอยู่ใน
สภาพที่พร้อมส าหรับการ
ด าเนินงานและจัดการ
เรียนการสอน 

ซ่อมแซม หรือจ้างเหมา
บริการ บ ารุงรักษาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์
ส านักงานและสิ่งก่อสร้าง
ของกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
และสถานศึกษาในสังกัด  
 

ใช้วัสดุ ครุภัณฑ์อุปกรณ์
ส านักงานต่างๆ อาคาร
สถานที่ส าหรับ
ปฏิบัติงานจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพพร้อมใช้
งานอยู่เสมอเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบัติภารกิจ
อย่างทันท่วงที 

 

 
 
 
 
 
 



  1.2 กลยุทธ์  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิง

คุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการและพัฒนา
อัจฉริยภาพของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ใหม่ๆ จากกิจกรรมการ
แข่งขันทางวิชาการ 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความ
เป็นเลิศและอัจฉริยภาพ 

ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ใหม่ๆ จาก
กิจกรรมการแข่งขันทาง
วิชาการ 

- นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการของ
สถานศึกษาสังกัด อปท. 

นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ใหม่ๆ ได้
พัฒนาทักษะ 
ความสามารถทาง
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

 

2. กิจกรรมวันวิชาการ การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

เพ่ือพัฒนาทักษะทาง
วิชาการ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การ
ประกวดแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการของนักเรียน 

พัฒนาทักษะทางวิชาการ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ การประกวด
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการของนักเรียน 

- เด็กและเยาวชนใน
พ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การยกระดับ
ความสามารถทาง
วิชาการให้สูงขึ้น ส่งเสริม
การเรียนรู้แก่นักเรียน 

 

3. ส่งเสริมพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา พัฒนาครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ความ
เข้าใจระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา การ
จัดเตรียมเอกสาร 

สามารถส่งเสริมพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี
ความรู้ความเข้าใจระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่ผู้บริหาร 
และครูโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่  
 

ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษามีความรู้
ความเข้าใจระบบ
หลักเกณฑ์ วิธีการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา และสามารถ
จัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพ 

 



โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิง

คุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

 หลักฐานเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  การศึกษาได้อย่างถูกต้อง  
 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ  
การด าเนินงานด้านต่างๆ 
ของสถานศึกษาให้มีความ
คล่องตัว มีระเบียบ
เรียบร้อย มีความสะดวก
รวดเร็วในการติดต่อ
ประสานงานราชการ 
สามารถด าเนินงาน      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการ
สถานศึกษาเป็นไปด้วย
ความสะดวก คล่องตัว 

ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา 
ได้รับอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
และการบริหารงาน
สถานศึกษา การจัดการ
เรียนการสอนได้อย่าง
รวดเร็ว มีความคล่องตัว 
และมีประสิทธิภาพ 

 

 
 
  
 
 
 
 
 



  1.3 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้การด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิง

คุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือเสริมสร้างเพ่ิมพูน
ความรู้เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้นักเรียน
สามารถน าไปเป็นหลัก 
ในการด าเนินชีวิตและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้
อย่างยั่งยืน 
 

สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
และชุมชนใกล้เคียงมีการ
ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

นักเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ชุมชนได้รับการเพ่ิมพูน
ความรู้เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นักเรียน ชุมชนได้รับการ
เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน เกิด
การพัฒนาเครือข่ายการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

 

2. โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เป็น
พลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย มีส านึก
รักษ์ท้องถิ่นตนเอง 

สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

นักเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียน ครูได้มีความรู้ 
ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และน ามา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 
 



  1.4 กลยุทธ์  ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และสารสนเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 

โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิง

คุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart 
Classroom) ของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสารสนเทศภายใน
ห้องเรียน อันเป็นการ
ยกระดับการศึกษาให้อยู่
ในระดับมาตรฐานสากล 
และเป็นการพัฒนาครู
และบุคลากรให้สามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

นักเรียนและครูสามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

นักเรียน และครูสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีห้องเรียน
อัจฉริยะ  

นักเรียนและครูผู้สอนมี
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
ยกระดับการเรียนการ
สอนในห้องเรียนด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย 
ได้มาตรฐาน  

 

2. เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
ความเร็วสูงส าหรับ 
สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือให้สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีระบบ
อินเตอร์เน็ตส าหรับ
จัดการเรียนการสอน การ
ปฏิบัติงาน การสืบค้น
ข้อมูล และการรับส่ง
ข้อมูล 

สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    
มีระบบอินเตอร์เน็ต
ส าหรับจัดการเรียนการ
สอน การปฏิบัติงาน การ
สืบค้นข้อมูล และการ
รับส่งข้อมูล 

สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ระบบอินเตอร์เน็ตส าหรับ
การปฏิบัติงาน 

มีการจัดการเรียนรู้ด้วย
ระบบอินเตอร์เน็ต การ
สืบค้นข้อมูลแก่ นักเรียน 
อ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน และการ
รับส่งข้อมูล 

 

 
 



  1.5 กลยุทธ์  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิง

คุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทุกกลุ่มสาระ
ให้ถูกต้อง ตรงตาม
กรอบหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน มีความ
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบัน 

สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถ
ปรับปรุงหลักสูตรได้
อย่างมีความ
เหมาะสม สอดคล้อง
กับสภาพปัจจุบัน 

การปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกกลุ่มสาระได้อย่าง
ถูกต้องตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) ยุทธศำสตร์  กำรส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน 
 2.1 กลยุทธ์  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิง

คุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

1. อบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเชิงปฏิบัติการ
จัดการเรียนการสอน        
ในศตวรรษท่ี 21 

เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้
ความสามารถในการ 
จัดการเรียนการสอน   
ในศตวรรษท่ี 21 
 

สามารถส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถในการ 
จัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 

- ครูผู้ได้รับการฝึกอบรม 
- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีทักษะใน
การจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษท่ี 21 
 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน  
ในศตวรรษท่ี 21 
 

 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พัฒนาครู โดยการเข้ารับ
การอบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั้งในและนอก
สถานศึกษา เพ่ือให้มี
ความรู้ ทักษะในการ
พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้เข้า
อบรม พัฒนาตนเอง/
ศึกษาดูงานอย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 
- จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้เข้าอบรม 
พัฒนาตนเอง 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ และ
ทักษะในการพัฒนา
วิชาชีพ สามารถ
พัฒนาการเรียนการสอน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
มีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
 



    2.2 กลยุทธ์  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีทันสมัย 

โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิง

คุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

1. อบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเชิงปฏิบัติการ
ในการใช้สื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ทันสมัย 

เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้
และทักษะการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ที่ทันสมัย 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้และทักษะ
การใช้สื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ทันสมัย 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการพัฒนา 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    
มีความรู้และทักษะการ
ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ทันสมัย 
 

 

   
 2.3 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุนบทบาทของเครือข่ายทางการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 

โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิง

คุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

1. พัฒนาบทบาทเครือข่าย
ความร่วมมือในการจัด
การศึกษา ของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เพ่ือพัฒนาบทบาทของ
เครือข่ายความร่วมมือใน
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีเครือข่ายและได้รับการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

องค์กรเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัด
การศึกษา ของ
สถานศึกษาในสังกัด 
อปท. นครศรีธรรมราช 

สถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการยกระดับ 
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

 

 



3) ยุทธศำสตร์  ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำในกำรพัฒนำสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3.1 กลยุทธ์  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิง

คุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

1. พัฒนาห้องสมุดสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ 
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
วิทยาการ สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ทันสมัย เพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียนและชุมชน 

ห้องสมุดสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้รับการ
พัฒนา โดยการจัดซื้อ
วัสดุ ครุภัณฑ์ หนังสือ 
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ และ
จัดระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศ 

พัฒนาห้องสมุด
สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ 
หนังสือ วารสารต ารา
เรียน สื่อการเรียนรู้ต่างๆ 
และจัดระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศ 
 

นักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีแหล่ง
เรียนรู้แหล่งข้อมูล
สารสนเทศ วิทยาการ 
ความรู้ที่หลากหลายและ
ทันสมัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  3.2 กลยุทธ์  พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิง

คุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่เยาวชนและประชาชน 

เพ่ือให้เยาวชน 
ประชาชนได้รับการ
พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรู้ความ
เข้าใจศาสนพิธี และ
ปฏิบัติตามแนวทางของ
ศาสนาอย่างถูกต้อง 

เยาวชน และประชาชน
ได้รับการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม มี
ความรู้ความเข้าใจศาสน
พิธี และปฏิบัติตาม
แนวทางของศาสนา
อย่างถูกต้อง 

เยาวชน และประชาชน
ไดร้ับการอบรมเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมแก่
เยาวชนและประชาชนใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

เยาวชน และประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจด้าน
ศาสนาพิธี และแนวทาง
การปฏิบัติตามแนวทาง
ของศาสนาที่ถูกต้อง 
ได้รับการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 
 

 

2. พัฒนาทักษะด้านดนตรี วง
ดุริยางค์ วงโยธวาทิตส าหรับ
สถานศึกษาในจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เพ่ือส่งเสริมสุนทรียภาพ
ด้านดนตรีแก่นักเรียน 
ให้มีความรู้ความสามารถ
ด้านดนตรี สามารถ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
ได้ตามศักยภาพ 
 

นักเรียน ได้รับความรู้
ด้านดนตรี สามารถ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   
ได้ตามศักยภาพ 

เครือ่งดนตรี วงดุริยางค์  
วงโยธวาทิต ส าหรับ
สถานศึกษาในพ้ืนที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นักเรียนมีความรู้
ความสามารถด้านดนตรี
และพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศได้ตามศักยภาพ 

 

 
 
 
 
 
 



  3.3 กลยุทธ์  ส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและการศึกษาทางเลือกแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน 

โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิง

คุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

1. จัดตั้งโรงเรียนกีฬาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

- เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 
ที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านกีฬาได้มีโอกาส
พัฒนาความ สามารถด้าน
กีฬาอย่างเต็มศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศด้านกีฬา 
- เพ่ือจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรการกีฬา 
และเป็นการเสริมสร้าง
ทักษะด้านกีฬาแก่ผู้เรียน 
เป็นการเตรียมและผลิต
นักกีฬาระดับชาติเป็นการ
สร้างชื่อเสียงแก่ชุมชน
ท้องถิ่น 

- 1. จัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
2. จัดการเรียนการสอน 
หลักการศึกษาเกี่ยวกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางการ
กีฬา วิทยาศาสตร์การ
กีฬา หลักการพลศึกษา
และการกีฬา 
3. เปิดรับนักเรียนช่วง
ชั้นที่ 3 ชั้น ม.1 จ านวน 
62 คน ในประเภทกีฬา
ฟุตบอลชาย,
วอลเลย์บอลชาย/หญิง 
และกรีฑาชาย/หญิง 
ฯลฯ 
 
 
 
 

ไม่ได้ด าเนินการ ได้ด าเนินการเนื่องจาก   
ขาดความพร้อมด้าน
สถานที่ และบุคลากร 



โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิง

คุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้การ
ประกอบอาชีพของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้การ
ประกอบอาชีพแก่
นักเรียน ชุมชน 

นักเรียนและชุมชน ได้รับ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
การปรพกอบอาชีพ 

ส่งเสริมการเรียนรู้การ
ประกอบอาชีพ เช่น การ
ปลูกฝักไฮโดรโปนิกส์ 
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อ
ซีเมนต์ เป็นต้น 

นักเรียนและชุมชน
เรียนรู้เพื่อประกอบ
อาชีพ เช่น การปลูกฝัก
ไฮโดรโปนิกส์ การเลี้ยง
ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 
เป็นต้น 

 

 
4) ยุทธศำสตร์  ส่งเสริมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน เน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
 4.1 กลยุทธ์  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิง

คุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เพ่ือให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการจัด
การศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้รับการ
เพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการ
พัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. คณะกรรมการ
สถานศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. คณะกรรมการ
สถานศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ในการจัด
การศึกษา 

คณะกรรมการ
สถานศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการจัด
การศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 



โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิง

คุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

2. พัฒนาระบบและกลไกการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพ่ือพัฒนาระบบและ
กลไกการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

มีการพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีระบบและกลไก
การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาท้ังผู้บริหาร ครู
นักเรียน  ผู้ปกครอง 
และชุมชน 

การศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

 

 
  4.2 กลยุทธ์  พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิง

คุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

1. พัฒนาระบบกลไกในการ
บริหารจัดการศึกษาโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ือพัฒนาระบบกลไกใน
การบริหารจัดการศึกษา
โดยใช้สถานศึกษาเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

สามารถพัฒนาให้
สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองท้องถิ่นมีระบบ
และกลไกในการบริหาร
จัดการศึกษาโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่นที่มี
คุณภาพ 

สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 
 
 



5) ยุทธศำสตร์  ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงำน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียนให้มีควำมเป็นไทย ประพฤติตำมหลักศำสนำ เห็นคุณค่ำและตระหนักถึงเอกลักษณ์ของชำติ 
 5.1 กลยุทธ์  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 

โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิง

คุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

1. จัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่
ผ้าขึ้นธาตุ 
 

เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้า
ขึ้นธาตุ 

จัดกิจกรรมอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณี
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุอัน
เป็นเอกลักษณ์ของชาว
นครศรีธรรมราช 

กิจกรรมเนื่องในงาน
มาฆบูชามีประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม อนุรักษ์
และสืบสาน 
 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม ฟื้นฟูประเพณี
ทางพระพุทธศาสนา    
มีจิตส านึก ค่านิยมที่ดี
งาม และน าหลักค าสอน
ของพระพุทธศาสนาไป
ใช้การด าเนินชีวิตได้ 

 

2. วันอาสาฬหบูชา และวัน
เข้าพรรษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เพ่ือส่งเสริมให้ 
พุทธศาสนิกชนและ
นักเรียนนักศึกษาได้
ร่วมกันท าบุญในวัน
อาสาฬหบูชา และวัน
เข้าพรรษา โดยพร้อม
เพรียงกัน 
 

พุทธศาสนิกชนและ
นักเรียนนักศึกษาได้
ร่วมกันท าบุญในวัน
อาสาฬหบูชา และวัน
เข้าพรรษา โดยพร้อม
เพรียงกัน 

พุทธศาสนิกชน นักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรม 
พิธีหล่อเทียน สมโภช
เทียน เวียนเทียน เนื่อง
ในวันอาสาฬหบูชา และ 
วันเข้าพรรษา 

พุทธศาสนิกชน นักเรียน 
นักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมอาสาฬหบูชา 
และวันเข้าพรรษาโดยมี
กิจกรรม 
พิธีหล่อเทียน สมโภช
เทียน เวียนเทียน เนื่อง
ในวันอาสาฬหบูชา และ 
วันเข้าพรรษา 

สามารถส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชน นักเรียน 
นักศึกษา ได้ร่วมกัน
ท าบุญในวัน
อาสาฬหบูชา และวัน
เข้าพรรษา 



โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิง

คุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

3. วิสาขบูชา วันส าคัญสากล
ของโลก 

เพ่ือจัดงานส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องใน
เทศกาลวันวิสาขบูชา
โลก ซึ่งเป็นกิจกรรม
เตรียมความพร้อมในการ
น าเสนอพระบรมธาตุฯ 
สู่มรดกโลก 
 
 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้เห็นความส าคัญของ 
วันวิสาขบูชาโลก 

จัดกิจกรรมเนื่องใน
เทศกาลวันวิสาขบูชาโลก 
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ในพ้ืนที่ 
- วัดพระมหาธาตุฯ 
- ศาลาประชาคมโรง
ละคร อบจ.นศ.  
- พ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมและได้
เห็นความส าคัญของวัน 
วิสาขบูชา 

 

4. สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

เพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้คงอยู่ ปลูกฝัง
จิตส านึกให้เด็กและ
เยาวชนได้ตระหนักและ
เข้ามามี ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์  และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ตามอัธยาศัยโดย
ใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อ 
 
 
 

เด็กและเยาวชนได้
ตระหนักและเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์  
และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ตามอัธยาศัยโดยใช้
ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อ 

จัดกิจกรรมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

เด็ก เยาวชนมีจิตส านึก
และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมที่ดี
งาม 

 
 



โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิง

คุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

5. จัดงานประเพณีสงกรานต์ เพ่ืออนุรักษ์ ส่งเสริมการ  
สืบทอดประเพณีวัน
สงกรานต์ สร้างจิตส านึก
ให้เยาวชน ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้สูงอายุ ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว 

เยาวชนประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
สืบทอดประเพณี
สงกรานต์ ได้แสดงออก
ถึงความกตัญญูต่อบิดา
มารดา ผู้สูงอายุ ส่งเสริม
ความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัว 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีสงกรานต์ใน
พ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้แก่ 
- พิธีกรรมทางศาสนา 
- สรงน้ าพระพุทธรูป
พระสงฆ์ 
- กิจกรรมรดน้ าขอพร
ผู้สูงอายุ 
- กิจกรรมส่งเสริม
สถาบันครอบครัว 

เยาวชน และประชาชน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมและ
ได้แสดงออกถึงความ
กตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้สูงอายุ ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว 

 

6. จัดงานประเพณี  
“ลากพระ” จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เพ่ือสร้างจิตส านึกแก่
เยาวชน ประชาชน ได้
เห็นคุณค่า หวงแหน 
และสืบทอดงาน
ประเพณีลากพระจังหวัด
นครศรีธรรมราชให้คงอยู่
สืบไป ส่งเสริมความรัก
สามัคคีในท้องถิ่น ชุมชน 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
เยาวชน ประชาชนทั่วไป 

ประเพณีลากพระได้รับ
การอนุรักษ์ และสืบทอด
ให้คงอยู่ 

จัดงานประเพณีลากพระ
ในพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชโดยมี
กิจกรรม ดังนี้ 
- พิธีกรรมทางศาสนา 
การสมโภชเรือพนมพระ 
- การประกวดเรือพนม
พระ (นมพระ) 
- การประกวดขบวนแห่
เรือพนมพระ (นมพระ) 
- การประกวดธิดา

เยาวชน ประชาชนเกิด
จิตส านึก เห็นคุณค่า 
หวงแหน และร่วมสืบ
ทอดงานประเพณีลาก
พระจังหวัด
นครศรีธรรมราชให้คงอยู่
สืบไป ประชาชนในพื้นที่
ต่างๆ เกิดความรัก 
สามัคคีในชุมชน และ
ส านึกรักบ้านเกิด 

 



โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิง

คุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

ประเพณีลากพระ 
- กิจกรรมการแสดงบน
เวทีเพ่ือใช้เป็นสื่อในการ
เรียนรู้วัฒนธรรม 

7. ประเพณีบุญสารท 
เดือนสิบ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

เพ่ือส่งเสริม รักษา สืบ
ทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณีบุญสารทเดือน
สิบอันเป็นเอกลักษณ์ 
วัฒนธรรมประเพณีอัน
ส าคัญให้คงอยู่สืบไป 
และเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมให้
เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย 

ประเพณีบุญสารทเดือน
สิบได้รับการอนุรักษ์และ
สืบทอดอยู่คู่จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

จัดงานประเพณีบุญ
สารท   เดือนสิบจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมี
กิจกรรม เช่น การแห่ 
หมรับบุญสารทเดือนสิบ 
การประกวดหมรับและ
ขบวนแห่หมรับ กิจกรรม
การประชันหนังตะลุง 
เพลงบอกและมโนราห์ 
การประกวดหุ่นเปรต
และขบวนแห่หุ่นเปรต 
ฯลฯ 

เยาวชน และประชาชน
ทั้งในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชและ
ต่างจังหวัดเข้าร่วมงาน
เป็นจ านวนมาก สามารถ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ สามารถส่งเสริม
ความตระหนักและการมี
ส่วนร่วมในการรักษา สืบ
สานประเพณีบุญสารท
เดือนสิบให้คงอยู่สืบไป 

 

8. ฝึกอบรมและสืบสาน 
ภูมิปัญญาศิลปะการแสดง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้
มีความรู้และร่วมอนุรักษ์ 
มรดกภูมปิัญญาการ
แสดงหนังตะลุง โนราห์ 
ลิเกร์ฮูลู เพลงบอกให้คง
อยู่สืบไป 

กิจกรรมสืบสาน 
ภูมิปัญญา
ศิลปะการแสดงจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

- จัดฝึกอบรมความรู้ใน
การแสดงหนังตะลุง 
โนราห์ ลิเกร์ฮูลู 
- จัดกิจกรรมสืบสาน 
ภูมิปัญญา 
ศิลปะการแสดงท้องถิ่น

สามารถส่งเสริมให้
เยาวชน  ได้มีความรู้ 
ทักษะการแสดงหนัง
ตะลุง ร าโนราห์ ลิเกร์ฮูลู 
และเพลงบอก มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์     

 



โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิง

คุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

ภาคใต้ ได้แก่  
หนังตะลุง โนราห์ ลิเกร์
ฮูลู เพลงบอก 

สืบทอดมรดกภูมิปัญญา
ด้านการแสดงประจ าถิ่น 

9. จัดงานประเพณีลอยกระทง
ในพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 
นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชนและกลุ่มองค์กร
ต่างๆ ได้ร่วมอนุรักษ์และ
ตระหนักถึง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรมการลอยกระทง
และร่วมรักษาไว้ให้คงอยู่
สืบไป 

นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชนและประชาชน 
ได้ร่วมอนุรักษ์และ
ตระหนักถึง
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมการ
ลอยกระทงและร่วม
รักษาไว้ให้คงอยู่สืบไป 

จัดงานประเพณีลอย
กระทงในพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
โดยจัดกิจกรรมต่างๆ 
เช่น 
- การลอยกระทงเพ่ือขอ
ขมาพระแม่คงคา 
- การประกวดกระทง 
- การประกวดนางนพ
มาศ 
- กิจกรรมการแสดงบน
เวทีเพ่ืออนุรักษ์ประเพณี
ลอยกระทง 

นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชนและประชาชน
ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ 
พร้อมตระหนักถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมการลอย
กระทง  

 

  
 
 
 
 
 



  5.2 กลยุทธ์  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์แก่ผู้เรียน 

โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิง

คุณภำพและ
ข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ระดมความคิดในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา เพ่ือปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ความรัก
ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้
ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ความรักชาติ 
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 

สามารถปรับปรุง พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีการ
ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ความรักชาติ 
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์แก่
นักเรียน 

สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

หลักสูตรสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม 
ความรักชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์แก่
นักเรียน 

 

  
  5.3 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์และความปรองดองในท้องถิ่น 

โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิง

คุณภำพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 
1. แข่งขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาและประชาชน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
“นครเกมส์” 

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ผู้สูงอายุได้
เข้าถึงการกีฬาโดยการ
เล่นกีฬา แข่งขันกีฬา การ
เข้าชมกีฬาได้อย่างเสมอ
ภาคกัน เสริมสร้างความ
สมานฉันท์ปรองดองของ
ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัด 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ผู้สูงอายุได้เขา้ถึงการกีฬา
โดยการเล่นกีฬา แข่งขัน
กีฬา การเข้าชมกีฬาได้
อย่างเสมอภาคกัน 
เสริมสร้างความสมานฉันท์
ปรองดองของประชาชน 
ในพ้ืนที่จังหวัด 

จัดการแข่งขันกีฬา และ
กรีฑา กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ผู้สูงอายุ  

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมโดยการเล่น
กีฬา แข่งขันกีฬา เข้า
ชมกีฬา ก่อให้เกิด
ความสมานฉันท์
ปรองดองของคน   
ในท้องถิ่น 

 



โครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ผลกำรประเมินเชิง

คุณภำพและข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน ที่ตั้งไว้ ผลกำรด ำเนินงำน 
2. แข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน  
นักศึกษาและประชาชนระดับ
อ าเภอ 

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทุกภาคส่วนได้
เข้าถึงการกีฬาโดยการ
เล่นกีฬา การเข้าชมกีฬา
ได้อย่างเสมอภาคกัน 
เสริมสร้างความ 
สมานฉันท์ปรองดองของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทุกภาคส่วนได้
เข้าถึงการกีฬา โดยการ
เล่นกีฬา แข่งขันกีฬา การ
เข้าชมกีฬา เกิดความ
สมานฉันท์ปรองดองของ
คนในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

จัดการแข่งขันกีฬา 
กรีฑานักเรียน นักศึกษา
และประชาชนระดับ
อ าเภอ จ านวน 23 
อ าเภอ 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทุกภาคส่วน
เข้าร่วมกิจกรรม 
แข่งขันกีฬา การเข้าชม
กีฬา เกิดความ
สมานฉันท์ปรองดอง
ของคนใน 
ท้องถิ่น 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





บทที่ 3 
ยุทธศำสตร์และกลยทุธ ์

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 จังหวัดนครศรีธรรมราช มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการ   
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
1) ยุทธศำสตร์   
การส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาให้มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1.1 กลยุทธ์  ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศของสถานศึกษาท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1.2 กลยุทธ์  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 
1.3 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้การด าเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.4 กลยุทธ์  ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และ

สารสนเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 
1.5 กลยุทธ์  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

อปท.ในเขต  
จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

2) ยุทธศำสตร์   
การส่งเสริมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 
 

2.1 กลยุทธ์  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
 

อปท.ในเขต  
จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

3) ยุทธศำสตร์   
การส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียน 
 

3.1 กลยุทธ์  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน 
3.2 กลยุทธ์  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 

อปท.ในเขต  
จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

4) ยุทธศำสตร์   
การพัฒนาสังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

4.1 กลยุทธ์  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.2 กลยุทธ์  ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 
 

อปท.ในเขต  
จังหวัด

นครศรีธรรมราช 



ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 
หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 
5) ยุทธศำสตร์   
การส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยงาน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรียนให้
มีความเป็นไทย 
ประพฤติตามหลัก
ศาสนา เห็นคุณค่าและ
ตระหนักถึงเอกลักษณ์
ของชาติ 

5.1 กลยุทธ์  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 
5.2 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์และความปรองดองในท้องถิ่น 
 

อปท.ในเขต  
จงัหวัด

นครศรีธรรมราช 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีโครงการ/กิจกรรมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช จ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดังนี้ 
4.1 บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม 

ยุทธศำสตร์/กลยุทธ ์

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2567 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2568 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2569 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2570 

รวม 5 ปี 

จ ำนวน 
โครง 
กำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครง 
กำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครง 
กำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครง 
กำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครง 
กำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครง 
กำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1) ยุทธศำสตร์ การส่งเสรมิและพัฒนา
การศึกษาให้มีคณุภาพ ได้มาตรฐาน ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

            

 1.1 กลยุทธ์ ส่งเสรมิและพัฒนา
บรรยากาศของสถานศึกษาท่ีเอื้อตอ่การเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

2 120,000,000 2 120,000,000 2 120,000,000 2 120,000,000 2 120,000,000 10 600,000,000 

 1.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 

2 9,500,000 2 9,500,000 2 9,500,000 2 9,500,000 2 9,500,000 10 47,500,000 

 1.3 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนนุการ
เรียนรู้การด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 1 10,000,000 5 50,000,000 

 1.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสารสนเทศ
เพ่ือยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 

2 27,500,000 2 27,500,000 2 27,500,000 2 27,500,000 2 27,500,000 10 137,500,000 



ยุทธศำสตร์/กลยุทธ ์

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2567 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2568 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2569 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2570 

รวม 5 ปี 

จ ำนวน 
โครง 
กำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครง 
กำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครง 
กำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครง 
กำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครง 
กำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครง 
กำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

      1.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

1 4,000,000 1 4,000,000 1 4,000,000 1 4,000,000 1 4,000,000 5 20,000,000 

             
รวม 8 171,000,000 8 171,000,000 8 171,000,000 8 171,000,000 8 171,000,000 40 855,000,000 

2) ยุทธศำสตร์ การส่งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 

            

 2.1 กลยุทธ์ พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน 

1 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 5 100,000,000 

รวม 1 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 5 100,000,000 
3) ยุทธศำสตร์ การส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียน 

            

 3.1 กลยุทธ์ ส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพและ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเตม็ตาม
ศักยภาพของผู้เรยีน 

4 247,000,000 4 247,000,000 4 247,000,000 4 247,000,000 4 247,000,000 20 1,235,000,000 

 3.2 กลยุทธ์ การพัฒนาคณุภาพผูเ้รียนให้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

2 5,500,000 2 5,500,000 2 5,500,000 2 5,500,000 2 5,500,000 10 27,500,000 

               
รวม 6 252,500,000 6 252,500,000 6 252,500,000 6 252,500,000 6 252,500,000 30 1,262,500,000 



ยุทธศำสตร์/กลยุทธ ์

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2567 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2568 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2569 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2570 

รวม 5 ปี 

จ ำนวน 
โครง 
กำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครง 
กำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครง 
กำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครง 
กำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครง 
กำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครง 
กำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

4) ยุทธศำสตร ์             
 4.1 กลยุทธ์ ส่งเสรมิและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 
     4.2 กลยุทธ์  ส่งเสรมิและพฒันากิจกรรม
เด็ก เยาวชน และประชาชน 

2 
 
 

2 

55,000,000 
 
 

35,800,000 

2 
 
 

2 

55,000,000 
 
 

35,800,000 

2 
 
 

2 

55,000,000 
 
 

35,800,000 

2 
 
 

2 

55,000,000 
 
 

35,800,000 

2 
 
 

2 

55,000,000 
 
 

35,800,000 

10 
 
 

10 

275,000,000 
 
 

179,000,000 

รวม 4 90,800,000 4 90,800,000 4 90,800,000 4 90,800,000 4 90,800,000 20 454,000,000 
5) ยุทธศำสตร์ การส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยงาน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้เรียนให้มีความเป็นไทย ประพฤติตาม
หลักศาสนา เห็นคุณค่าและตระหนักถึง
เอกลักษณ์ของชาติ 

            

 5.1 กลยุทธ์ ส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

8 108,900,000 8 108,900,000 8 108,900,000 8 108,900,000 8 108,900,000 40 544,500,000 

 5.2 กลยุทธ์ ส่งเสรมิ สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และ
ความปรองดองในท้องถิ่น 

1 40,000,000 1 40,000,000 1 40,000,000 1 40,000,000 1 40,000,000 5 200,000,000 

รวม 9 148,900,000 9 148,900,000 9 148,900,000 9 148,900,000 9 148,900,000 45 744,500,000 
รวมท้ังสิ้น 28 683,200,000 28 683,200,000 28 683,200,000 28 683,200,000 28 683,200,000 140 3,416,000,000 

 
 
 
 



4.2 รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
1) ยุทธศำสตร์  กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำให้มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน ตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.1 กลยุทธ์  ส่งเสริมและพัฒนาบรรยากาศของสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งท่ีมำ 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. พัฒนาอาคาร
สถานท่ี  
ภูมิทัศน์และระบบ
สาธารณูปโภคของ
สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เพื่อให้มีอาคาร สิ่งก่อสร้าง       
ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา ห้องเรียน 
ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ 
ส าหรับจัดการเรียนการสอน 
และการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 

พัฒนาอาคาร 
สถานท่ี  
ปรับภูมิทัศน์ 
สถานศึกษา เช่น 
อาคารเรยีน  อาคาร
เรียนช่ัวคราว 
อาคาร
อเนกประสงค์ รั้ว 
ประตู โรงอาหาร 
โรงครัว สนามเด็ก
เล่น ห้องน้ า 
ห้องส้วม ระบบ
ประปา  
ลานอเนกประสงค์  
สนามกีฬา ฯลฯ 

70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 สามารถจัดการ
เรียนการสอน  
โดยมีอาคาร
สิ่งก่อสร้าง  
ภูมิทัศน์ 
สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน 
ห้องเรียน ระบบ
สาธารณูปโภคที่
ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการเรยีน
การสอน การ
เรียนรู ้

อปท.ในเขต  
จ.นศ. 

2. ปรับปรุงซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา 
ครุภณัฑ์ อุปกรณ์
ส านักงานและ
สิ่งก่อสร้างของ
สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครอง

เพื่อให้มีวัสดุ ครุภณัฑ์ 
อุปกรณ์ส านักงานท่ีอยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดสี าหรับการ
ปฏิบัติงาน และจัดการเรยีน
การสอนพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
เพียงพอส าหรับการปฏิบตัิ
ภารกิจอย่างทันท่วงท ี

ซ่อมแซม หรือจ้าง
เหมาบริการ 
บ ารุงรักษาวัสดุ 
ครุภณัฑ์ อุปกรณ์
ส านักงานและ
สิ่งก่อสร้างของ
สถานศึกษาสังกัด

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 สามารถใช้วัสดุ 
ครุภณัฑ์ อุปกรณ์
ส านักงานต่างๆ 
อาคารสถานท่ี  
ส าหรับการ
ปฏิบัติงาน จัดการ
เรียนการสอน   

อปท.ในเขต  
จ.นศ. 



ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งท่ีมำ 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

และมสีิ่งก่อสร้างตา่งๆ ที่เอื้อ
ต่อการปฏิบตัิงาน การ
จัดการเรียนการสอน อย่าง 
มีคุณภาพและเพียงพอ      
มีความพร้อมในดา้นต่างๆ  
 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 
 

ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
พร้อมใช้งานอยู่
เสมอเพียงพอ
ส าหรับการปฏิบตัิ
ภารกิจอย่าง
ทันท่วงที 

  
 1.2 กลยุทธ์  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งท่ีมำ 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ
และพัฒนา
อัจฉริยภาพของ
สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ใหม่ๆ จากกิจกรรมการ
แข่งขันทางวิชาการ พัฒนา
ผู้เรยีนให้มีความเป็นเลิศ
และอัจฉรยิภาพ 

- นักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- กิจกรรมการ
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการของ
สถานศึกษาสังกัด 
อปท. 

6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 สามารถส่งเสริมให้
นักเรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้
ใหม่ๆ ได้พัฒนา
ทักษะ 
ความสามารถทาง
วิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ 

อปท.ในเขต 
จ.นศ. 

 

2. ส่งเสริมพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา

เพื่อให้สถานศึกษาจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง
ของของสถานศึกษาสังกัด

สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีรายงาน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีรายงานการ
ประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา

อปท.ในเขต 
จ.นศ. 

 



ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งท่ีมำ 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ของสถานศึกษา
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประเมินตนเอง 
 
 
 

สังกัดองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
1.3 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้การด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งท่ีมำ 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. พัฒนาการจัด
การศึกษาตามแนว
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เพื่อเสรมิสร้างเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้
นักเรียนสามารถน าไปเป็น
หลักในการด าเนินชีวิตและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง
ยั่งยืน 
 

สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และชุมชน
ใกล้เคียงมีการ
ด าเนินชีวิตอย่าง
พอเพียง 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สามารถเสริมสร้าง
ความรู้ ความ
เข้าใจหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่
นักเรียน ชุมชน
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน   
เกิดการพัฒนา
เครือข่ายการ
เรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียง 

อปท.ในเขต  
จ.นศ. 



 1.4 กลยุทธ์  ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และสารสนเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งท่ีมำ 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพ
ส าหรับสถานศึกษา
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สารสนเทศภายในห้องเรียน 
อันเป็นการยกระดับการศึกษา
ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล 
และเป็นการพัฒนาครูและ
บุคลากรใหส้ามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ห้องเรียนส่งเสรมิ
การใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรยีนการ
สอนส าหรับ
สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 สามารถยกระดับ
การเรยีนการสอน
ในห้องเรียนด้วย
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่ทันสมัย ได้
มาตรฐาน 
ครูผูส้อนมีทักษะ
ในการสอนด้าน
เทคโนโลยีที่ได้
มาตรฐาน 

อปท.ในเขต  
จ.นศ. 

2. อินเตอร์เนต็ 
ความเร็วสูงส าหรับ 
สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เพื่อให้สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีระบบอินเตอร์เนต็ส าหรับ
จัดการเรียนการสอน การ
ปฏิบัติงาน การสืบค้นข้อมูล 
และการรับส่งข้อมลู 

สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีระบบ
อินเตอร์เนต็ส าหรับ
การปฏิบัติงาน 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 สามารถจัดการ
เรียนรูด้้วยระบบ
อินเตอร์เนต็ การ
สืบค้นข้อมูลแก่ 
นักเรียน อ านวย
ความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 
และการรับส่ง
ข้อมูล 

อปท.ในเขต  
จ.นศ. 

  
 
 
 



 1.5 กลยุทธ์  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งท่ีมำ 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

เพื่อปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกกลุ่ม
สาระให้ถูกต้อง ตรงตาม
กรอบหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบัน 

การปรับปรุง
หลักสตูร
สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 สามารถด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุก
กลุ่มสาระได้อย่าง
ถูกต้องตามกรอบ
หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน             
มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบัน 

อปท.ในเขต  
จ.นศ. 

 
2) ยุทธศำสตร์  กำรส่งเสริมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน 
 2.1 กลยุทธ์  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งท่ีมำ 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาของ

พัฒนาครู โดยการเข้ารับการ
อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา เพื่อให้มีความรู้ 

- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดเ้ข้า
อบรม พัฒนาตนเอง
อย่างน้อยปี

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 สามารถพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาให้ 
มีความรู้ ทักษะใน

อปท.ในเขต  
จ.นศ. 



ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งท่ีมำ 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ทักษะในการพัฒนาวิชาชีพ 
พัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

การศึกษาละ 1 ครั้ง 
 

การพัฒนาวิชาชีพ 
สามารถ
พัฒนาการเรียน
การสอนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  

 
3) ยุทธศำสตร์  กำรส่งเสริมคุณภำพผู้เรียน 
 3.1 กลยุทธ์  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งท่ีมำ 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. ส่งเสริมกิจกรรมรัก
การอ่านสถานศึกษา
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เพื่อให้นักเรียนมีนสิัยใฝ่
เรียนรู้ รักการอ่าน รูจ้ักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

นักเรียนช้ันอนุบาล 
ถึง ป.6 สถานศึกษา
ในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกคน 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 นักเรียนมีนสิัยใฝ่
เรียนรู้ รักการอ่าน 
รู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

อปท.ในเขต  
จ.นศ. 

 



ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งท่ีมำ 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

2. อาหารกลางวัน
นักเรียนส าหรับ
สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เพื่อให้นักเรียนได้รับประทาน
อาหารที่มีคณุค่าตามหลัก
โภชนาการ ป้องกันภาวะทุพ
โภชนาการ มสีุขภาพอนามยั
ที่ดี มีน้ าหนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

นักเรียนช้ันอนุบาล 
ถึง ป.6 สถานศึกษา
ในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกคน 

115,000,000 115,000,000 115,000,000 115,000,000 115,000,000 สามารถส่งเสริม
สุขภาพอนามัยแก่
นักเรียน โดยได้
รับประทานอาหาร
ที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ      
ถูกสุขลักษณะ 
พอเพียงกับความ
ต้องการ 

อปท.ในเขต  
จ.นศ. 

 

3. อาหารเสริม (นม) 
ส าหรับนักเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เพื่อพัฒนาร่างกายของ
นักเรียนให้มสีุขภาพ
พลานามัยทีส่มบูรณ์ แข็งแรง 
มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน และปลูกฝังการดื่ม
นมแก่นักเรียนเพื่อการพัฒนา
ด้านร่างกายและสติปัญญา 

นักเรียนช้ันอนุบาล 
ถึง ป.6 สถานศึกษา
ในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกคน ได้ดื่มนม
อย่างน้อย 200 มล.  
ต่อคนต่อวัน 

45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 สามารถส่งเสริม
สุขภาพอนามัยแก่
นักเรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน เกิดการ
เรียนรู้อย่าง       
มีประสิทธิภาพ 

 

4. ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
ของสถานศึกษา
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เพื่อพัฒนาทักษะต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสารของนักเรียน
สถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

จ้างเหมาบริการ
ครูผูส้อน
ชาวต่างชาติ 
 

80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 สถานศึกษาในสังกดั 
อปท.มีครูชาวต่าง 
ชาติสอนภาษา 
ต่างประเทศเพื่อ
การสื่อสารและ
นักเรียนมีความ 
สามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสาร 

อปท.ในเขต  
จ.นศ. 

 



 3.2 กลยุทธ์  กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งท่ีมำ 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. รณรงค์ป้องกันยา
เสพติดใน
สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เพื่อปลูกฝังจิตส านึกสร้าง
ความตระหนักในพิษภัยของ
ยาเสพตดิแก่นักเรียนให้
ห่างไกลยาเสพติด 

จัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 สามารถเสริมสร้าง
ความรู้ ปลูกฝัง
จิตส านึกเกี่ยวกับ
พิษภัยของยาเสพ
ติดแก่นักเรยีนให้
รู้จักป้องกันตนเอง
ให้ห่างไกลจากยา
เสพติด 

อปท.ในเขต  
จ.นศ. 

 

2. ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมนักเรียน
สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม
อันพึงประสงค์ มีจิตส านึก
ความเป็นไทย ยึดมั่นใน
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ และการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม 
เช่น ค่ายคุณธรรม 
การสวดมนต์ การ
อบรมธรรมะ 
กิจกรรมเนื่องในวัน
ส าคัญต่างๆ ฯลฯ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สามารถพัฒนาให้
นักเรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม 
จริยธรรม มี
ค่านิยมอันพึง
ประสงค์ สามารถ
น าไปประพฤติ
ปฏิบัติได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

อปท.ในเขต  
จ.นศ. 

 

 
 
 
 
 



4) ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4.1 กลยุทธ์  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งท่ีมำ 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. พัฒนาห้องสมุด
สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ แหล่งข้อมูล
สารสนเทศ วิทยาการ สื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรูส้ าหรับ
นักเรียน ชุมชน 

พัฒนาห้องสมุด
สถานศึกษาโดย
จัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ์ 
หนังสือ วารสาร
ต าราเรียน สื่อการ
เรียนรูต้่างๆ และ
จัดระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีแหล่งเรียนรู้
แหล่งข้อมูล
สารสนเทศ 
วิทยาการ ความรู้
ที่หลากหลายและ
ทันสมัยแก่เด็ก
นักเรียนและ
ชุมชน 

อปท.ในเขต  
จ.นศ. 

 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้
การประกอบอาชีพ
ของสถานศึกษา
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นและชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การ
ประกอบอาชีพแก่นักเรียน 
ชุมชน 

ส่งเสริมการเรียนรู้
การประกอบอาชีพ 
เช่น การปลูกฝัก
ไฮโดรโปนิกส์ การ
เลี้ยงปลาดุกในบ่อ
ซีเมนต์ เป็นต้น 

45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 สามารถส่งเสริม
การเรยีนรู้การ
ประกอบอาชีพแก่
เด็ก เยาวชน และ
ชุมชน 

อปท.ในเขต  
จ.นศ. 

 

 
 
 
 
 
 



 4.2 กลยุทธ์  ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งท่ีมำ 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. ฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรม
ให้แก่เยาวชนและ
ประชาชนในเขต
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เพื่อให้เยาวชน ประชาชน
ได้รับการพัฒนาคณุธรรม 
จริยธรรม มีความรู้ความ
เข้าใจศาสนพิธี และปฏิบตัิ
ตามแนวทางของศาสนา
อย่างถูกต้อง 
 

จัดฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรม
แก่เยาวชนและ
ประชาชน  

5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 สามารถส่งเสริมให้
เยาวชน 
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจด้าน
ศาสนาพิธี และ
แนวทางการ
ปฏิบัติตาม
แนวทางของ
ศาสนาท่ีถูกต้อง 
ได้รับการพัฒนา
คุณธรรม 
จริยธรรม 
 

อปท.ในเขต  
จ.นศ. 

 

2. การจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติของ
สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เพื่อปลูกฝังจิตส านึกนักเรียน
ให้ยึดมั่นในสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์   
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย มีความ
รับผิดชอบ รู้จักหน้าท่ีตนเอง 
มีวินัยใฝ่ศึกษาหาความรู้      
มีความภาคภูมิใจและมคีวาม
เชื่อมั่นในตนเอง 

กิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติของ
สถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 สามารถส่งเสริม
นักเรียนให้มี
จิตส านึกท่ีดี       
ได้แสดงออกซึ่ง
ความสามารถ 
ความคิดรเิริม่
สร้างสรรค์ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ตามความสนใจ 

อปท.ในเขต  
จ.นศ. 

 

 
 



5) ยุทธศำสตร์  ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงำน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียนให้มีควำมเป็นไทย ประพฤติตำมหลักศำสนำ เห็นคุณค่ำและตระหนักถึงเอกลักษณ์ของชำติ 
 5.1 กลยุทธ์  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งท่ีมำ 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. จัดงานประเพณี
มาฆบูชาแห่ผา้ขึ้น
ธาตุขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้น
ธาตุอันเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาวนครศรีธรรมราชให้เป็น
งานบุญระดบันานาชาต ิเป็น
การสนับสนุนการน าเสนอ
พระบรมธาตุเจดีย์เข้าสู่บัญชี
มรดกโลก 

จัดกิจกรรมเนื่องใน
งานมาฆบูชา 
 

4,500,000  4,500,000  4,500,000  4,500,000  4,500,000  สามารถส่งเสริมให้ 
เด็ก เยาวชน 
ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม 
ฟื้นฟูประเพณีทาง
พระพุทธศาสนา  
มีจิตส านึก ค่านิยม
ที่ดีงาม และน า
หลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนา
ไปใช้การด าเนิน
ชีวิตได ้

อปท.ในเขต 
จ.นศ. 

 

2. วันอาสาฬหบูชา 
และวันเข้าพรรษา
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เพื่อส่งเสริมและท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา 
พุทธศาสนิกชนและนักเรียน
นักศึกษาได้ร่วมกันท าบุญ
เนื่องในวันส าคัญทางพุทธ
ศาสนา และเป็นการเตรียม
ความพร้อมด้านกจิกรรม
การผลักดันพระบรมธาตุ
เจดียส์ู่มรดกโลก 

พุทธศาสนิกชน 
นักเรียน นักศึกษา 
เข้าร่วมกิจกรรมพิธ ี
หล่อเทียน สมโภช
เทียน เวียนเทียน 
เนื่องใน 
วันอาสาฬหบูชา 
และ 
วันเข้าพรรษา 

3,800,000  3,800,000  3,800,000  3,800,000  3,800,000  สามารถสรา้ง
ความร่วมมือใน
การร่วมส่งเสริม 
ท านุบ ารุงพุทธ
ศาสนา ร่วมกัน
ท าบุญเนื่องในวัน
ส าคัญทางพุทธ
ศาสนา และร่วม
ผลักดันพระบรม
ธาตุเจดยี์สู่มรดก
โลก 

อปท.ในเขต 
จ.นศ. 

 



ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งท่ีมำ 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

3. วิสาขบูชา วัน
ส าคัญสากลของ
โลกขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนไดเ้ห็น
ความส าคญัของ 
วันวิสาขบูชา 
 

จัดกิจกรรมเนื่องใน
เทศกาล 
วันวิสาขบูชาโลก  

1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  สามารถส่งเสริมให้
เด็ก เยาวชน 
ประชาชนไดเ้ห็น
ความส าคญัของ 
วันวิสาขบูชา  

อปท.ในเขต 
จ.นศ. 

 

4. จัดงานประเพณี
สงกรานต์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสรมิการ  
สืบทอดประเพณี           
วันสงกรานต์ สร้างจิตส านึก
ให้เยาวชน ประชาชนได้
แสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อผูสู้งอายุ ส่งเสริม
ความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
ประเพณีสงกรานต์
ในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
ได้แก ่
- พิธีกรรมทาง
ศาสนา 
- สรงน้ าพระพุทธรูป
พระสงฆ ์
- กิจกรรมรดน้ าขอ
พรผู้สูงอาย ุ
- กิจกรรมส่งเสรมิ
สถาบันครอบครัว 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 สามารถส่งเสริมให้
เยาวชนประชาชน
ได้มสี่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ สืบ
ทอดประเพณี
สงกรานต์ ได้
แสดงออกถึงความ
กตัญญูต่อบดิา
มารดา ผู้สูงอายุ 
ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัว 

อปท.ในเขต  
จ.นศ. 

 

5. จัดงานประเพณี  
ลากพระของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด

เพื่อสร้างจิตส านึกแก่
เยาวชน ประชาชน ได้เห็น
คุณค่า หวงแหน และสืบ
ทอดงานประเพณีลากพระ
จังหวัดนครศรีธรรมราชให้

จัดงานประเพณลีาก
พระในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 สามารถส่งเสริมให้
เยาวชน 
ประชาชนเกิด
จิตส านึก เห็น
คุณค่า หวงแหน 

อปท.ในเขต 
จ.นศ. 

 



ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งท่ีมำ 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

นครศรีธรรมราช คงอยู่สืบไป ส่งเสรมิความรัก
สามัคคีในท้องถิ่น ชุมชน 
และเป็นแหล่งเรยีนรู้ของ
เยาวชน ประชาชนท่ัวไป 

และร่วมสืบทอด
งานประเพณลีาก
พระจังหวัด
นครศรีธรรมราช
ให้คงอยู่สืบไป 
ประชาชนในพื้นที่
ต่างๆ เกิดความรัก 
สามัคคีในชุมชน 
และส านึกรักบ้าน
เกิด 
 

6. จัดงานประเพณี
บุญสารท 
เดือนสิบของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

เพื่อส่งเสริม รักษา สบืทอด
ขนบธรรมเนยีมประเพณีบุญ
สารทเดือนสิบอันเป็น
เอกลักษณ์ วัฒนธรรม
ประเพณีอันส าคญัให้คงอยู่
สืบไป และเป็นการ
ประชาสมัพันธ์ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมให้เป็นที่
รู้จักอย่างแพร่หลาย 

จัดงานประเพณีบญุ
สารท   เดือนสิบ
จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
  

28,000,000
  

28,000,000
  

28,000,000
  

28,000,000
  

28,000,000
  

สามารถส่งเสริม 
รักษา สืบทอด
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีบุญสารท
เดือนสิบให้คงอยู่
สืบไป และเป็น
การ
ประชาสมัพันธ์ 
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมให้เป็น
ที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย 

อปท.ในเขต 
จ.นศ. 

 



ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งท่ีมำ 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

7. จัดงานประเพณี
ลอยกระทงของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน
และกลุม่องค์กรต่างๆ ไดร้่วม
อนุรักษ์และตระหนักถึง
ขนบธรรมเนยีม ประเพณี 
วัฒนธรรมการลอยกระทง
และร่วมรักษาไว้ให้คงอยู่
สืบไป 

จัดงานประเพณลีอย
กระทงในพื้นที่
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 
 
 
 

25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 สามารถส่งเสริมให้
ประชาชนนักเรียน 
นักศึกษา ยาวชน
ได้ร่วมอนุรักษ์ 
และตระหนักถึง
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี
วัฒนธรรมการ
ลอยกระทง และ
ร่วมรักษาไว้ให้คง
อยู่สืบไป 

อปท.ในเขต  
จ.นศ. 

 

8. จัดงานประเพณี
ท าบุญให้ทานไฟ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เพื่อเป็นการท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา และสืบสาน
ประเพณีท าบุญให้ทานไฟให้
คงอยู่สืบไป 

จัดกิจกรรมเพื่อสืบ
สานประเพณีท าบญุ
ให้ทานไฟ ในพ้ืนท่ี
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ได้ท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา 
และสบืสาน
ประเพณีท าบุญให้
ทานไฟให้คงอยู่
สืบไป 

อปท.ในเขต 
จ.นศ. 

 

  
 
 
 
 
 



 5.2 กลยุทธ์  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์และความปรองดองในท้องถิ่น 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและแหล่งท่ีมำ 
ผลที่คำดว่ำ 

จะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. แข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพตดิของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ผู้สูงอายไุด้เข้าถึง
การกีฬาโดยการเล่นกีฬา 
แข่งขันกีฬา การเข้าชมกีฬา
ได้อย่างเสมอภาคกัน 
เสรมิสร้างความสมานฉันท์
ปรองดองของประชาชน  

จัดการแข่งขันกีฬา 
และกรฑีา 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ผู้สูงอายุ  

40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 สามารถส่งเสริมให้
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้
เข้าถึงการกีฬา 
โดยการเล่นกีฬา 
แข่งขันกีฬา การ
เข้าชมกีฬา เกิด
ความสมานฉันท์
ปรองดองของคน
ในท้องถิ่น 

อปท.ในเขต 
จ.นศ. 

 
 



บทที่ 5 
 

กำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2566-2570) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมรำชไปสู่กำรปฏิบัติ 

 5.1  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2566-2570)    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมรำชไปสู่กำรปฏิบัติ 
  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา     
(พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช มีอ านาจหน้าที่ในการติดตาม
และประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 

  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย 
  1. ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  2. ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  3. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
  4. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
  5. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
  6. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
  7. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

  คณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมรำช ประกอบด้วย 
  ๑. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการ 
  ๒. ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น กรรมการ 
   ระดับอ าเภอ ทุกอ าเภอ 
  ๓. เลขานุการคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น กรรมการ 
   ระดับอ าเภอ ทุกอ าเภอ 
  ๔. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ/เลขานุการ 
  ๕. ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๖. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๗. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษาฯ อบจ.นศ.  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  8. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา กองการศึกษาฯ อบจ.นศ.  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  9.   หวัหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ อบจ.นศ.  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  10. หัวหน้าหนว่ยนิเทศการศึกษา กองการศึกษาฯ อบจ.นศ. ผู้ช่วยเลขานุการ 
  11. นักวิชาการศึกษา กองการศึกษาฯ อบจ.นศ. ผู้ช่วยเลขานุการ 
  12. เจ้าพนักงานธุรการ กองการศึกษาฯ อบจ.นศ. ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 



  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ด าเนินการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชไปสู่การปฏิบัติ โดยให้         
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
  2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในเขตจังหวัดและประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 5.2 วิธีกำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2566-2570) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมรำช ไปสู่กำรปฏิบัติ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือร่วมกัน
พิจารณาก าหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลฯ โดยจะท าการประเมินผลส าเร็จเป็นรายโครงการ        
ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ ทั้งนี้ควรประเมินผลทั้งระบบ กล่าวคือ ประเมินทั้งปัจจัย
ที่ใช้ กระบวนการที่ใช้ ผลผลิตที่ได้รับ และผลผลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ส าหรับ
น าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 5.3 ห้วงเวลำในกำรกำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2566-2570) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมรำช ไปสู่กำรปฏิบัติ 
  ห้วงเวลาของการติดตามและประเมินผลฯ ก าหนดขึ้นตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่การติดตามและประเมินผลฯ ในแต่ห้วงเวลาจะต้องทันต่อการรายงานผลและข้อเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย         
ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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