
 ก
า

 

 

 

 

 

  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค  

 ปี พ.ศ. 2563-2565                    
 

 

 

 

 

 

 

1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ 

พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

สร้างโอกาส ความเสมอภาค  
และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ 
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2 

3 

4 

5 

6 พัฒนาประสิทธิภาพของ 
ระบบบริหารจัดการศึกษา 

 “ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างมีคุณภาพ มีงานท า  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 

 

จันทบุร ี ตราด นครนายก สระแก้ว 

 

ปราจีนบรุี 

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา 

เอกสารล าดับท่ี 7/2562 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 



ค ำน ำ 

 

แผนยุทธศาสตร์ มีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาการศึกษาในระดับภาค เป็นเครื่องมือมุ่งสู่ ภาพ
ความส าเร็จและเป้าหมายที่ตั้งไว้ในอนาคต ซึ่งแผนยุทธศาสตร์จะแสดงให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ และ
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การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ปี 2563 - 2565 ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาคฉบับนี้ ได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลสภาพทั่วไป และ
ข้อมลูสารสนเทศด้านการศึกษา จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดเป็นอย่างดี ส่งผลให้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาระดับภาค มีความสมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและมีความทันสมัย ทันต่อบริบทที่มกีารเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค
ฉบับนี้ จะกลับไปสร้างประโยชน์ให้กับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้น าไปปรับใช้และเป็นข้อมูลประกอบ               
การตัดสินใจนโยบาย และก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด และขยายผลไปยังหน่วยงานทาง
การศึกษาภายในจังหวัด ได้พัฒนาการศึกษาในทิศาทางที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายใต้บริบทที่ มี              
ความแตกต่างของแต่ละพ้ืนที ่
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1.ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)   
 1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
   คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 -2580)          
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 วิสัยทัศน์  

     “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน  เป็นประเทศพั ฒนาแล้ว ด้ วยการพัฒนา                 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

     ความม่ันคง หมายถึง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง           
ทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล             
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง                
เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี 
สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต                    
มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า             
มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

  ความ ม่ั งคั่ ง   หมายถึ ง ป ระเทศไทยมี การขยายตั วของเศรษฐกิ จอย่ างต่ อ เนื่ อ ง                                 
และมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดี  
มีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  และมีการพัฒนาอย่างทั่ วถึงทุกภาคส่วน  
มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศ            
มีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่ างๆ ทั้ งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจ              
และสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก 
และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุนและการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น 
ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน           
ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักรทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ความยั่งยืน  หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต                
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา และการฟ้ืนฟู            
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ ต่อสิ่ งแวดล้อม                     
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม              
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม สมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น              
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละ  เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์
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ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติ           
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 

    โดยมี เป้ าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่ นคง ประชาชนมีความสุข                  
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ           
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐ  ของประชาชนเพ่ือประชาชน           
และประโยชน์ส่วนรวม 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 ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

    1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย 
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี             
และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  
ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชนประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศ
เพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการ 
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 

    2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนา         
ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  

     1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืนๆ 
น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ 

    2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ      
ในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
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    3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคน       
รุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต 
บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถ
สร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนใน เวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้
และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

    3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้ เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม           
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม           
และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะ          
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุค
ใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

   4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมาย              
การพัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น         
มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจ 
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม
ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด                  
โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

   5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ เพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ 
ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรง           
ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการด าเนินการ บนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไป
อย่างแท้จริง 

   6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ            
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่                 
ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรม
การท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล  
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน          
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และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว           
และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้าง จิตส านึก           
ในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียง                 
เท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา 
โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรม                 
ตามหลักนิติธรรม 

2.แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 
   ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติว่า เมื่อมีพระบรมราชโองการ ประกาศใช้
ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท าแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้
ในยุทธศาสตรช์าติ เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา   
      แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มี
ผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ด้าน 23 ประเด็น (ข้อมูล : 
พฤศจิกายน 2561) ดังนี้ 
    1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
     1. แผนแม่บทประเด็นความม่ันคง 
      2. แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ 
    2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
      3. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเกษตร 
      4. แผนแม่บทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

    5. แผนแม่บทประเด็นการท่องเที่ยว 
    6. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
    7. แผนแม่บทประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

       8. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
         9. แผนแม่บทประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

             23. แผนแม่บทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
    3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     10. แผนแม่บทประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
     11. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     12. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
     13. แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี      
               14. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาศักยภาพการกีฬา 
    4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
            15. แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคม 
   16. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาความเสมอภาค และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
                         17. แผนแม่บทประเด็นการสร้างหลักประกันทางสังคม 
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    5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
         18. แผนแม่บทประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
              19. แผนแม่บทประเด็นการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
          6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        20. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาการบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 
                        21. แผนแม่บทประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                        22. แผนแม่บทประเด็นการพัฒนากฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท าแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้
ในยุทธศาสตรช์าติ เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา   
      แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มี
ผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ด้าน 23 ประเด็น (ข้อมูล : 
พฤศจิกายน 2561) ดังนี้ 
 
3. แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
 แนวความคิดของการปฏิรูปด้านการศึกษา ท าให้ระบบการศึกษาของไทย เป็นระบบ “เปิด” ความหลากหลาย
ของผู้เรียน ทั้งความถนัด ศักยภาพ ความต้องการของการเรียนรู้และความต้องการจ าเป็นพิเศษที่ต้องได้รับการดูแล 
ความแตกต่างของพ้ืนที่ สถานศึกษา และทางเลือกในการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และทุกระดับ 
สร้างคุณภาพบนความหลากหลาย เอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า ยกระดับคุณภาพ สร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ให้มีกลไกขับเคลื่อนแผน   
การศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปที่มีประสิทธิผล และสามารถด าเนินการได้ต่อเนื่อง ซึ่งแผนปฏิรูปด้านการศึกษา
ประกอบด้วย 7 เรื่อง ดังนี้ 
 1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติฉบับ
ใหม่และกฎหมายล าดับรอง  
 2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  
 3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์  
 5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑  
 6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการ ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา  
 7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล  (Digitalization for Educational 
and Learning Reform) 
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          รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง ร า ช อ าณ า จั ก ร ไท ย  ม า ต ร า  6 5  ก า ห น ด ให้ รั ฐ จั ด ให้ มี ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ  
เพ่ือเป็น เป้ าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 ก าหนดให้ 
ท าการปฏิ รูปประเทศเพ่ื อวางรากฐานการพัฒ นาไปสู่ ป ระเทศที่ มี ความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒ นา  
อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน  
และมีคุณภาพชีวิตที่ ดี  รวมทั้ งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย   
อันมีพระมหากษั ตริย์ ท รงเป็ นประมุ ข  โดยจะต้ องด า เนิ นการปฏิ รูปอย่ างต่ อ เนื่ องในช่ ว งห้ าปี ข้ างหน้ า  
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปแต่ละด้าน คือ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
3 ) ด้ าน ก ฎ ห ม าย  4 ) ด้ าน ก ร ะบ วน ก ารยุ ติ ธ ร รม  5 ) ด้ าน เศ รษ ฐ กิ จ  6 ) ด้ าน ท รั พ ย าก รธ ร รม ช าติ 
และสิ่ งแ วด ล้ อม  7 ) ด้ าน ส าธ ารณ สุ ข  8) ด้ าน สื่ อ ส ารมวลชน  เท ค โน โลยี ส ารสน เท ศ  9 ) ด้ าน สั งค ม  
10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ภาพรวมแผนการปฏิรูปประเทศ : 
สศช. มีนาคม 2561)  มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 7 ด้าน ดังนี้ 
 
    3.1 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
     การธ ารงไว้ซึ่ งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ที่มีความมั่นคง มีความชอบธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ บ้านเมืองและ
ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วม รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่างกัน พรรคการเมืองด าเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยและ
ตรวจสอบได้และพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และสร้างให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมืองโดยสันติวิธี โดยมีเป้าหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เป้าหมายที่ 1 ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ
โดยอิสระปราศจากการครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด 
     ประเด็นปฏิรูปที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      พันธกิจที่ 1 การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง 
      กลยุทธ์ที่ 1 การให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง 
      กลยุทธ์ที่  2 จัดให้มีการให้ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง (Political Education)
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯ          

    3.2 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
     เป้าหมายปรับเปลี่ยนภาครัฐ สู่การเป็น “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน” ตามยุทธศาสตร์ชาติที่ยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการของประชาชน อันจะส่งผลให้ภาครัฐได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจาก
ประชาชน (Public Trust)  แผนปฏิรูประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ก าหนดประเด็นปฏิรูปไว้ 6 ประการ และ
ก าหนดกลยุทธ์ แผนงาน ไว้ในแต่ละประเด็นปฏิรูป  ในส่วนของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องอยู่ 2 
ประเด็นปฏิรูป 
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    ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล  
       กลยุทธ์ที่  2 น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
      แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือน าระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานและการบริหารราชการ 
       เป้าหมาย  : หน่วยงานภาครัฐสามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน 
       กิจกรรม   : พัฒนาหรือน าระบบดิจิทัล เพ่ือรองรับท างานตามภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน 
       กิจกรรม   :  พัฒนาหรือน าระบบดิจิทัล เพ่ือรองรับงานพ้ืนฐานของหน่วยงาน เช่น งานสารบรรณ                
งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริหารบุคคล เป็นต้น  
       กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
      แผนงานที่ 1 การปรับปรุงพัฒนาการจัดท า รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ
   
          เป้าหมาย :  หน่วยงานภาครัฐมีการจัดท าข้อมูลส าคัญตามมาตรฐานที่ก าหนด และเชื่อมโยงข้อมูล
กับหน่วยงานภายนอกได้ 
       กิจกรรม : จัดท าชุดข้อมูลส าคัญของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด 
         เป้าหมาย :  ผู้บริหารระดับสูงมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ส าหรับใช้ในการตัดสินใจและ
การบริหารราชการแผ่นดิน 
       กิจกรรม : เชื่อมโยงข้อมูลส าคัญของต้นเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐเพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูง
สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       แผนงานที่ 3 สนับสนุนให้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน การบริการ
ประชาชน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
       เป้าหมาย : บุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
      กิจกรรม : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในด้านการบริหารจัดการข้อมูล  การวิเคราะห์และ
น าเสนอข้อมูลและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
     ประเด็นปฏิรูปที่ 3 : โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 
       กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/ละลายความ
เป็นนิติบุคคลของกรม 
       แผนงานที่ 1 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 
          เป้าหมาย : ส่วนราชการมีการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ โดยมีการทบทวน 4 ด้าน ได้แก่ 
โครงสร้าง กระบวนงาน บุคลากร และกฎหมาย 
       กิจกรรม : การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 
       แผนงานที่ 2 การปฏิรูประบบราชการ (Government Reform) 
       เป้าหมาย : ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ 
       กิจกรรม : การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) 
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    3.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
     กฎหมาย เป็ น เครื่ อ งมื อสนั บ สนุ น การ เพ่ิ มความสามารถในการแข่ งขั น ของป ระ เทศ 
ให้ทันต่อการพัฒนาตามกระแสโลกาภิ วัตน์  เป็นธรรม และขจัดความเหลื่อมล้ าในสังคม โดยมี เป้ าหมาย 
และประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
      เป้าหมายที่ 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น รวมทั้งมีกลไกใน
การทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย 
      ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น รวมทั้งมี
ก ล ไก ใน ก า ร ท บ ท ว น ก ฎ ห ม าย  ที่ มี ผ ล บั ง คั บ แ ล้ ว เ พ่ื อ ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ห ลั ก ก า ร  ต าม ม าต ร า  7 7  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
      กิ จกรรม  จั ดท ากฎหมาย เพ่ื อก าหนดหลั ก เกณ ฑ์ เกี่ ย วกับ การจั ดท าร่ างกฎหมาย  
การก าหนดหลักเกณฑ์ เกี่ ยวกับการตรวจสอบความจ าเป็ น ในการตรากฎหมาย การรับ ฟังความคิด เห็ น 
ของผู้ เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการจัดท า  
ร่างกฎหมายรวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว 

    3.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟื้นฟูให้สมบูรณ์และยั่งยืน เป็นรากฐานในการ
พัฒนาประเทศอย่างสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสังคม เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองรักษาและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ โดยมีเป้าหมายและประเด็นการปฏิรูปที่
เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
      เป้าหมายที่ 1 ระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับประชาชน 
      ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ 
      กิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท รวมทั้งผนวก
ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 

    3.5 แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      การสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบ  กับการก ากับ          
ที่มีความชอบธรรม และการใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด ารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก                
การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสาร  คือ เสรีภาพ ของประชาชนตามแนวทางของ
ประชาธิปไตย สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่
ดี โดยมีเป้าหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เป้าหมาย  
     1. การมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าที่ของสื่อบนความรับผิดชอบกับการก ากับ
ที่มีความชอบธรรม และการใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ ด ารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การ
รับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของการสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย 
     2. สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝัง
ทัศนคติที่ด ี
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     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
     กิ จกรรม  การจั ด สั มมน าเรื่ อ ง  “การรู้ เท่ าทั น สื่ อ ”  ใน โรงเรี ยน และในมห าวิท ยาลั ย 
และในสถานที่ สาธารณะส าหรับกลุ่ม เป้ าหมายที่ อยู่นอกสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  
อย่างต่อเนื่อง      
    3.9 แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
     คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและ
สารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง โดยมีเป้าหมายและประเด็นการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เป้าหมาย คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น  
     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 
     กิจกรรมที่ 2 สร้างพลังแผ่นดิน 

    3.10 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการทุจริต มีมาตรการควบคุมการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน และยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐ โดยมีเป้าหมายและประเด็น
การปฏิรูปที่เก่ียวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
     เป้าหมาย ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 
     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 
     กลยุทธ์ที่ 1 เร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
         กิ จ ก รรมที่  1.9 ส ร้ า งทั ศ น คติ  ค วาม รู้ แ ล ะป ลู ก ฝั ง เย าวชน ใน สถาน ศึ กษ าทุ ก ระดั บ 
ให้รังเกียจการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อประเทศชาติ 
     ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2 ด้านการป้องปราม 
     กลยุ ท ธ์ ที่  2 ให้ หั วห น้ าส่ วน ราชการ  หั วห น้ าห น่ วย งานของรั ฐ  ห รื อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ช า  
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒ นธรรมองค์ กรในการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิ ชอบ  
และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการ  
ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดอาญา 
     กิ จกรรมที่  2.2 ปลุ กจิ ตส านึ ก ให้ เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐมี คุณ ธรรมความซื่ อต รง ( Integrity)  
โดยเน้นความซื่อตรงต่อหน้าที่ (ซื่อสัตย์สุจริตตามเป้าหมายอย่างดีท่ีสุด) และซื่อตรงต่อประชาชน 
     กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีการเฝ้าระวังการทุจริตใน
หน่วยงาน 
     กิ จ ก ร ร ม ที่  3.3 ว า ง ร ะบ บ ก า รป ระ เมิ น ค ว าม เสี่ ย งต่ อ ก า รทุ จ ริ ต ป ร ะพ ฤ ติ มิ ช อ บ 
ในส่วนราชการเป็นประจ าทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาที่ก าหนด          
     กลยุทธ์ที่ 4 ท าให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจไม่พึงกระท า 
     กิจกรรมที่  4.3 พัฒนาแนวทางการก าหนดมาตรการควบคุมภายในที่ เหมาะสมเพ่ือใช้ 
ในองค์ กรภาครัฐและเอกชน ในการป้ องกันการให้ สิ นบนและการเรียกรับสินบนของเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ  
ในทุกรูปแบบ 
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4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทย             
ให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนา
ประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการ ที่ส าคัญ คือ  
   1) ยึ ด  “หลั กป รัชญ าของเศรษฐกิ จพอเพี ยง”เพ่ื อ ให้ เกิ ดบู รณ าการการพัฒ นาในทุ กมิ ติ                 
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไข               
ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ                
มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  
   2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย พัฒนาคน            
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี  รับผิดชอบต่อสังคม  
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ สั งคมผู้ สู งอายุอย่างมีคุณภาพ                     
รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ    
และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
   3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย                      
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   4) ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2580” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี              
มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมาย            
ที่ยั่งยืน (SDGs)  
   5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จากการเพ่ิม
ผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
   6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติ ให้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจั งใน 5 ปีที่ ต่อยอดไปสู่ ผลสัมฤทธิ์                  
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”  

  วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์  มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ ดี                       
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร               
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
   3. เพ่ือให้ เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้  มี เสถียรภ าพ และมีความยั่ งยืน สร้างความเข้มแข็ง                      
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่ เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง                      
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
   4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต               
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

  5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการ 
ของภาคีการพัฒนา 
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        6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา  
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

 7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ                
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติ ได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งให้ประเทศไทยมีบทบาท                           
น าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก 
 เป้ าหมายรวม เพ่ือให้ เป็น ไปตามวัตถุประสงค์ดั งกล่ าว ได้ก าหนด เป้ าหมายรวมการพัฒนา                        
ของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  
มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์
ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ งประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ              
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและให้บริการ             
จากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ  ที่เป็นมิตร              
กับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจ
ไทยมีเสถียรภาพ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม               
มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 1. ยุทธศาสตร์ที่  1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ให้ความส าคัญกับการวางรากฐาน  
การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะ 
การเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี           
มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทัน              
กับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 
สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญ              
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
   1. วัตถุประสงค์  
    1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
    1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
   2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
    2.1 เป้าหมายการพัฒนา  
     2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
     2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น  
     2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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    2.2 ตัวช้ีวัด  
     เป้าหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
      ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมขึ้น 
     เป้าหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 
      2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ  
       ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
      2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน  
       ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
       ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
      
     เป้าหมาย 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ 
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
      ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500  
      ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น  
      ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 85  
      ตัวชี้วัด 3.4 แรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้ เพ่ือขอรับวุฒิ  ปวช.         
และ ปวส. เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี  
   3. แนวทางการพัฒนา  
    3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม  มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
     3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก คุณธรรม
จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุข
อย่างจริงจัง 
    3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
     3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม  
     3.2 .2 พัฒนาเด็กวัย เรียนและวัยรุ่น ให้มีทั กษะการคิดวิ เคราะห์ อย่ างเป็ นระบบ                 
มีความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน  
      1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสอดคล้อง              
กับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  ด้านวิศวกรรมศาสตร์                
ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 
      2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนา ทักษะชีวิต
และทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต  
      3) สร้างแรงจูงใจให้ เด็ก เข้าสู่ การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่ มุ่ ง                     
การฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
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    3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
     3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่ เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน า               
และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบประเมิน                
วิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียน             
การสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง  
     3.3.3 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ                 
เข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยงให้ร่วมวางแผน              
การจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน 
     3.3.6 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ 
สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการทางภาษี            
จูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก  
     3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ในชุมชนให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ เชิ ง สร้างสรรค์และมีชีวิต                    
อาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการ
ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
    3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  
     3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถ 
เข้าถึงได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพ้ืนที่ 
 
 2. ยุ ทธศาสตร์ที่  2 การสร้ างความเป็ นธรรมลดความเหลื่ อมล้ าในสั งคม  ให้ ค วามส าคั ญ                                       
กับการด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและ  สาธารณสุข                  
รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย  ซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อน                   
และผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงาน
ที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้  และให้ความช่วยเหลือที่ เชื่อมโยง การเพ่ิมผลิตภาพ                     
ส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก              
ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม  การพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึง
เงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกัน           
ก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า 
   1. วัตถุประสงค์ 
    1.2 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
   2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
     เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ  
    ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับ               
ร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพ้ืนที่  
    ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์ คะแนน                  
ร้อยละ 50 มีจ านวนเพ่ิมขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง 
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   3. แนวทางการพัฒนา 
    3.1 การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครองทางสังคม 
(Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะฝีมือ               
เพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย   
     3.1.1  ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส               
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกายการดูแลนักเรียน
ยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา 
การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียน
กลางคัน 
    3.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ                
ที่มีคุณภาพให้ ครอบคลุมและท่ัวถึง 
     3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน  
มากข้ึนระหว่างพ้ืนที่ โดย 1) ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทาง  ความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน                
เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู 2) สร้างระบบความรับผิดชอบ Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยน าผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน 3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน  
     3.2.4 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม พร้อมทั้ ง                      
ส่งเสริมบทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุน            
การพัฒนาประเทศ 
    3.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง 
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้  มีสิทธิในการจัดการทุน                 
ที่ดิน และทรัพยากรภายในชุมชม  
     3.3.2 ส่งเสริมให้ เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และการถ่ายทอด                
องค์ความรู้ในชุมชนเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งส่งเสริม               
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน  
     3.3.3 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน 
การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพ้ืนที่                   
กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎี
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพ่ือสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการประกอบธุรกิจ การสนับสนุน                    
การประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน              
ที่มีแหล่งท่องเที่ยว 
   
 3. ยุทธศาสตร์ที่  4 การเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประเด็นท้าทาย                
ที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ                   
และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน              
เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส
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เป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อม               
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                 
รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
   1. วัตถุประสงค์ 
    1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน 
   2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
    เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ  โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย                  
ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 

  ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  30                      
และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

 3. แนวทางการพัฒนา 
  3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะน้ าเสีย

และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพ่ือสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 

   3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต  ผลักดันกฎหมาย                
และกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เกิดการลดปริมาณขยะ                 
รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน  

 4. ยุทธศาสตร์ที่  5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่งและย่ังยืน              
ให้ความส าคัญต่อการฟื้นฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียม การรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

 1. วัตถุประสงค์  
  1.1 เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกันปัญหา

ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
  1.2 เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน  ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร  

จัดการด้านความมั่นคงและมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคาม ทั้งภัยทางทหาร              
และภัยคุกคามอ่ืนๆ 

  1.3 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา           
ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 

 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
  เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
   เป้าหมายที ่1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
    ตัวชี้วัด 1.1 จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพ่ิมขึ้น 
    ตัวชี้วัด 1.2 จ านวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริเพ่ิมขึ้น 
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   เป้าหมายที่ 2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถ                  
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความม่ันคง 

    ตัวชี้วัด 2.3 จ านวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงเพ่ิมขึ้น 
   เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน               

มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
    ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนที่  3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้เพ่ิมข้ึน 
   เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความม่ันคงในกลุ่มประเทศ 

สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ 

    ตัวชี้วัด 4.4 จ านวนคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลง 
 3. แนวทางการพัฒนา 
  3.1 การรักษาความม่ันคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
   3.1.1 สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญพร้อมทั้งก าหนดมาตรการ เพ่ือป้องกันการกระท า           
ที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ  

   3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนา             
ภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางความคิด             
และอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและค านึงถึงความมั่นคงและผลประโยชน์
ของชาติอย่างแท้จริง  

   3.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุข
แนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่  บนพ้ืนฐานความแตกต่างทางอัตลักษณ์และชาติพันธุ์                   
เพ่ือขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และความเป็นธรรมทางสังคมในพ้ืนที่ 

  3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ              
ภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

   3.2.7 ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาค            
และพหุภาคี เพ่ือปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้            
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ  อาทิ ปัญหายาเสพติด             
การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ความมั่นคงด้าน ไซเบอร์ ภัยพิบัติ โรคระบาด
โรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม ่โรคอุบัติซ้ า และสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ 

 5. ยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาล                      
ในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป  การบริหารจัดการภาครัฐให้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจั ง                      
เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมาย               
ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม 
มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น  และวางพ้ืนฐาน
เพ่ือให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2580 
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 1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
  1.2 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
  1.3  เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอานวยความสะดวก                    

ด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
   ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา 

ฉบับที่ 12 
 3. แนวทางการพัฒนา  
  3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 

ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
   3.1.1 ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค                 

และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน   
  3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
    1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสานึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ผ่านกลไก
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่ กับการปลูกฝังจิตสานึก                 
ความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้ เท่าทันการทุจริต                     
ของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือ ผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    2) พัฒนากลไกและระบบการด าเนินงานที่ทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่ง           
ทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์              
ให้ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของข้าราชการและผู้ด ารงต าแหน่ง               
ทางการเมืองในการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และก าหนดขั้นตอนการลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระท าอย่างจริงจัง 

    3) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ           
ในกลุ่มประชาชน 

   3.5.2 ป้องกันการทุจริต 
    1) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไข

ปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหา           
การทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 

    2) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้สามารถ
เป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บูรณาการ             
การท างานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 
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 6. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์   มุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถ
และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยง
ภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการก ากับดูแล
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพ่ือเพ่ิมประสิทฺธิภาพ การด าเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน             
และการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนา
ผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพ่ือไปท าธุรกิจในต่างประเทศ 

 1. วัตถุประสงค์ 
  1.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง             

ทั้ งประเทศ ในราคาที่ เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบ              
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ 

 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  เป้าหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง              

ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และสร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบความม่ันคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลเพื่อรับมือภัยคุกคามทางออนไลน์ 

  ตัวชี้ วัด 5.2 จ านวนหมู่ บ้ านที่ มี อินเทอร์ เน็ตความเร็วสู งเข้าถึ ง เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 30                   
เป็นมากกว่าร้อยละ 85 ในปี 2564 

 3. แนวทางการพัฒนา 
  3.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
   3.2.1 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน           

โดยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ             
การให้บริการเข้าสู่มาตรฐานสากล ยกระดับทักษะขีดความสามารถของบุคลากรในระบบขนส่งให้มีความรู้ความสามารถ
ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและมาตรฐานสากล 
โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินจะต้องวางแผนพัฒนาก าลังคนร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล  ด้านการบิน พร้อมทั้งก าหนดแนวทางยกระดับมาตรฐานหลักสูตรและอุปกรณ ์             
การเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามข้อก าหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
องค์กรความร่วมมือด้านการบินในกลุ่มสหภาพยุโรป ส านักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา และส านักงาน           
การบินพลเรือนญี่ปุ่น 

 
  3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
   3.3.3 พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการก าลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้อง            

กับความต้องการของภาคธุรกิจ โดยเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานโดยหน่วยงานภาครัฐร่วมด าเนินการกับภาคเอกชน           
ในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสาขาโลจิสติกส์ระดับอาชีวะศึกษาและระดับปริญญา ฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะ              
หรือเทคนิคเฉพาะด้าน และส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนในการฝึกอบรมในระดับปฏิบัติงาน เพ่ือให้ก าลังคน           
ด้านโลจิสติกส์มีคุณภาพ มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการภาคธุรกิจ 

  3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
   3.5.3 ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศ     

ของไทย โดยพัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถรองรับ                 
ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 
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 7. ยุทธศาสตร์ที่  8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม    ให้ความส าคัญ           
กับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้ งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้ งให้ความส าคัญกับการพัฒนา                    
สภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่ เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย                 
โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยขับเคลื่ อนการพัฒนาประเทศ              
ให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว 

 

 1. วัตถุประสงค์  
  1.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            

ขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
   ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมาย           

ของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้: ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน 
   ตัวชี้วัด 1.4 จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 
 3. แนวทางการพัฒนา 
  3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  
    3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เทคโนโลยีเพ่ือผู้พิการ 
เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไกการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่าง
สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค ประชาชนหรือชุมชน 

  3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
   3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย  
    1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้อง         

กับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science : S)  เทคโนโลยี (Technology :T)  วิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineer:E)และคณิตศาสตร์(Mathematics:M)    2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ   3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัย                
ให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี  
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5. ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

 ภาคตะวันออกมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมหลัก (Industrial Heartland) และเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ าลึกและท่าอากาศยานนานาชาติ ๒๑ แผนพัฒนา
ภาคตะวันออก เชื่อมโยงกับเศรษกิจโลก นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
(Southern Economic Corridor และ Southern Coastal Economic Corridor ) ที่เชื่อมโยงเมียนมาไทย-กัมพูชา-
เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Land bridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตก และโลกตะวันออก 
นอกจากนี้ ภาคตะวันออกยังเป็นแหล่งผลิตอาหารส าคัญของประเทศ ได้แก่ สุกร กุ้ง ไก่ ข้าว และผลไม้ รวมถึงเป็น
แหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ดังนั้น การพัฒนาภาคตะวันออกระยะ
ต่อไป จะต้องพัฒนาต่อยอดฐานเศรษฐกิจที่มีอยู่ของพ้ืนที่เขต  พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์และการค้าบริการ ควบคู่ ไปกับการใช้ศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ าและ
ความพร้อมของสถาบันการศึกษาวิจัย ยกระดับ สินค้าการเกษตรและบริการให้มีมูลค่าสูง เพ่ือให้ภาคตะวันออกเป็น
พ้ืนที่ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศให้หลุดพ้นกับดัก “ประเทศรายได้ปานกลาง” 

 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันออกจะมุ่งพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า                
ของอาเซียน โดยรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ ให้ เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเน้นการพัฒนา พ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูง 
ได้แก่ พ้ืนที่ฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคและพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน 

 วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  
 2 .เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ  การพัฒนาในพ้ืนที่
อย่างยั่งยืน  

 3. เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมี ความปลอดภัย การ
จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองมีมาตรฐาน บริการสาธารณะมีคุณภาพ และมีระบบขนส่ง สาธารณะในเขตเมืองอย่างทั่วถึง  

 4. เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ  
 เป้าหมาย  

1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกขยายตัวเพิ่มข้ึน  
2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาค ตะวันออกลดลง 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับภาค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจ พิเศษที่มีความทันสมัยที่สุด
ในภูมิภาคอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้ มาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ  ประเทศเพ่ือนบ้าน           
ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการ มลพิษให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
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6. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

  โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด  อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 26 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ พ.ศ. 2551 ประกอบมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด  และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ                     
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์
ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด โดยจัดตั้งกลุ่มจังหวัด จ านวน 18 กลุ่มจังหวัด 6 ภาค และก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์
ปฏิบัติการ ของกลุ่มจังหวัด 

  ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี                
จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว อยู่ในกลุ่มภาคตะวันออก  ซึ่งเป็น 5 จังหวัดใน 8 
จังหวัดของภาคตะวันออก ในส่วนของภาคตะวันออก 2 ได้รับการก าหนดขึ้นเป็นกลุ่มจังหวัดใหม่ ตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเรื่องการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนด
จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560โดย พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธาน โดยมีเปาหมายของการพฒันาดังนี้ 

“การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม อุตสาหกรรม อัญมณี และเศรษฐกิจฐานรากก้าวหน้า 

แหล่งผลิตอาหาร สินค้าเกษตร และผลไม้คุณภาพปลอดภัย เมืองสมุนไพรแห่งเอเชีย 

การค้าชายแดน เชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน” 
 

 จากข้อมูลการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ในมิติต่างๆ ทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
นโยบายของรัฐบาล ศักยภาพ โอกาส ปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด  ได้น าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (SWOT Analysis) พบว่ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 มีประเด็นการ
พัฒนาประกอบไปด้วยทั้งหมด 5 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว             
เชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม อัญมณี การค้า การลงทุน การค้า
ชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพ่ือนบ้าน  
  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป  การตลาด สินค้าเกษตร และผลไม้
คุณภาพปลอดภัย และสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร  
  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  
  ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มี
ความมั่นคงปลอดภัย  
 
 
 



 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ปี 2563-2565   ส านักงานศึกษาธิการภาค 9                 หน้า 23 
 

7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยได้ก าหนดนโยบายไว้ 
12 ด้าน ดังนี้    
 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์  มีความส าคัญยิ่งต่อประเทศและ
ประชาชนชาวไทยรัฐบาลถือเป็นหน้าที่ส าคัญที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ
ด้วยความจงรักภักดี ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายด าเนินการ ดังนี้ 

1.1 สืบ สาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักส าคัญในการบ าบัดทุกข์และบ ารุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงาน การน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาประเทศ เพ่ือประโยชน์ใน
วงกว้าง รวมทั้งเผยแพร่ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เวทีโลกเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

1.2 ต่อยอดการด าเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชด าริ ให้เป็นแบบอย่างการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหา
ให้แก่ประชาชน และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคี ทั้งของหน่วยงานใน
พระองค์ หน่วยงานราชการภาคเอกชน และชุมชน 

1.3 สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริง
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ เพ่ือก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย 

2. การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
2.1 รักษาและป้องกันอธิปไตยและความม่ันคงภายในของประเทศทั้งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ รวมทั้ง

ป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามต่าง ๆ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นการสร้างอ านาจก าลังรบที่มีตัวตนและไม่
มีตัวตนให้เข้มแข็ง การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ระบบงานข่าวกรอง การจัดการข้อมูลที่เป็นเท็จทางสื่อ
ออนไลน์และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความมั่นคง รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์
รวมให้มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติ และร่วมพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 

2.2 ปลูกจิตส านึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท า
ประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติความ สามัคคีปรองดอง และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกัน ของ
ประชาชนโดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้อง สร้างค่านิยม“ประเทศไทย
ส าคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อ
การมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

2.3 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่มีธรรมาภิบาล ความรักชาติและความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักการเมืองมีคุณภาพ เป็น
คนดีมีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถ เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่ าส่วนตน เพ่ือให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง 

2.4 สร้างความ สงบ และความ ปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน  โดยก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง 
ดูแล และรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชน และปัญหายาเสพ
ติดในระดับชุมชนและหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการสร้างความปลอดภัย
ในพ้ืนที่ 
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2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ปราบปรามแหล่ง
ผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ป้องกันเส้นทางการ
น าเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน การลดจ านวนผู้ค้าและผู้เสพรายใหม่ และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติด
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟ้ืนฟู ดูแล รักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข 

3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
รัฐบาลให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี รวมทั้งการท านุบ ารุง
ศาสนา การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรมไทย และการยอมรับประเพณี วัฒนธรรมที่ดีที่มีความหลากหลาย เพ่ือสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ดังนี้ 

3.1 ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ โดยอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ศิลปะ ประเพณี ภูมิปัญญา ภาษาไทย และภาษาถิ่นที่มีอัตลักษณ์และความหลากหลายผ่านช่องทางต่าง 
ๆ เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
เพ่ือกระตุ้นกระแสนิยมวัฒนธรรมไทย พัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม 

3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมกตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย 
เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดี  โดยส่งเสริมให้
สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมและชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิ
บาล ให้สื่อมีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี รวมถึงผลิตสื่อที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบและ
เปิดพื้นท่ีสาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

3.3 ท านุบ ารุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาให้มีบทบาทในการเผยแผ่หลัก
ค าสอนที่ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจ และพัฒนา
สังคมให้มีความสามัคคีปรองดอง และยั่งยืน และให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงแก่นแท้ค าสอนของพระพุทธเจ้าและสามารถ
น ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 

3.4 สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ยอมรับ
และเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลายในลักษณะพหุสังคม                 
ที่อยู่ร่วมกัน โดยสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศควบคู่กับการส่งเสริม สร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นสากล 
เพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
ในโอกาสที่ประเทศไทยด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 รัฐบาลจะใช้โอกาสนี้ในการสร้างบทบาทของประเทศ
ไทยในเวทีโลก เพ่ือให้ประเทศไทยมีบทบาทน าในการพัฒนาและสร้างความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่ก าร
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะด าเนินการ ดังนี้ 

4.1 สร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก ด าเนินความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศ
ในภูมิภาคต่าง ๆ และในเวทีโลกอย่างสมดุลและมีเสถียรภาพบนพ้ืนฐานของหลักการการไว้เนื้อเชื่อใจกัน การเคารพซึ่ง
กันและกัน และการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน เน้นย้ าความส าคัญของการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
บทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในประชาคมโลก รวมทั้งมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ 

4.2 เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน  ทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของไทย ผลักดันให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน และระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าว
ไกล ยั่งยืน” และเป็นแกนกลางของอาเซียนในการสนับสนุนให้เกิดสันติสุขและความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนในภูมิภาค 
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4.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การ
แสวงหาโอกาสทางการค้า การลงทุน องค์ความรู้และนวัตกรรมกับประเทศที่มีศักยภาพในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก อาทิ 
ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชียใต้และสนับสนุนการขยายธุรกิจในสาขาที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพ ส่งเสริมความ
ร่วมมือทางวัฒนธรรมของไทยด้วยการส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสร้างการรับรู้ที่กว้างขวางมาก
ขึ้นในเวทีโลก 

4.4 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความม่ันคง เพ่ือรับมือกับภัยความมั่นคงในรูปแบบใหม่ 
อาทิ ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคงปลอดภัยทางทะเล การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ 
และปัญหาข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทยและความมั่นคงของมนุษย์ 

4.5 ขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพื่ อประชาชน  เพ่ือคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทย                    
และภาคเอกชนไทยในต่างประเทศ ส่งเสริมบทบาทของชุมชนไทยในการร่วมเชิดชูผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ 

5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
5.1 เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง 

5.1.1 ด าเนินนโยบายการเงินการคลังเพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถตอบสนองต่อความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลก โดยการบริหารเศรษฐกิจมหภาคให้มีเสถียรภาพ เอื้ออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวมและ
การเจริญเติบโตของธุรกิจทุกระดับ สนับสนุนการน าเทคโนโลยีทางการเงินเข้ามาให้บริการและพัฒนาขีดความสามารถ
สถาบันการเงินไทย เพ่ือรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาสากล เร่งขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน
ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางการเงิน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการได้รับสินเชื่อ
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสินเชื่อส าหรับ  ผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 

5.1.2 ก ากับดูแลวินัยการเงินการคลัง โดยติดตามก ากับดูแลให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการตาม
กฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการด าเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิด
ภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต โดยจัดท าประมาณการรายจ่ายแหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับการรายงานทางการเงินประจ าปี เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดิน รวมถึงการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจนในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนในพ้ืนที่
และอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

5.1.3 ปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐ เร่งปรับโครงสร้างการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ ทั้งในส่วนของรายได้
ภาษีและรายได้จากทรัพย์สินของรัฐ ผ่านการขยายฐานภาษีการปรับปรุงอัตราภาษี การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยงานจัดเก็บภาษี กึ่งอิสระ 
การทบทวนค่าลดหย่อนหรือมาตรการภาษีที่ไม่จ าเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจการปราบปรามผู้
หลบเลี่ยงภาษี และการพัฒนาภาษีประเภทใหม่ ๆ ให้สอดรับกับเทคโนโลยีและการค้าในยุคดิจิทัล รวมถึงการเร่งบริหาร
จัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ เพ่ือให้ระบบการจัดเก็บรายได้ของรัฐช่วยสร้างความเท่าเทียม ความ
เป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าตลอดจนสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือส่งเสริมการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ รักษาความสมดุลและความยั่งยืนทางการคลัง 

5.1.4 ปฏิรูประบบการออม โดยจัดให้มีระบบการออม เพ่ือการเกษียณอายุอย่างทั่วถึง พัฒนาตลาด
เงินและตลาดทุนให้เป็นแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการและเป็นช่องทางการออมของประชาชน พร้อมทั้งพัฒนาเครื่องมือ
ทางการเงินที่จะส่งเสริมให้คนไทยทุกคนเข้าสู่ระบบการออมและการลงทุนระยะยาวให้สามารถรองรับพฤติกรรมและวัฏ
จักรชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีเสถียรภาพและลดต้นทุนพัฒนาขีดความสามารถในการ
ด าเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนและสหกรณ์ทุกระดับ และพัฒนาความรู้พ้ืนฐานทางการเงินแก่ประชาชน ตลอดจน
การก ากับดูแลระบบสถาบันการเงินให้มีความมั่นคง 
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5.1.5 สร้างแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบายที่มีเครื่องมือและเทคนิค
สมัยใหม่ต่าง ๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐภาคเอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ออกแบบนโยบายและมาตรการเพ่ือให้สามารถก าหนดนโยบายที่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
ไปได้อย่างทันท่วงท ี

5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
5.2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสี

เขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] โดยน าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอด
และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและ
บริการของท้องถิ่น ปรับระบบการบริหารจัดการการผลิตและระบบโลจิสติกส์  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การใช้
ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพ่ิมมูลค่า การบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมและขยะแบบคลัสเตอร์
ระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด เพ่ือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับกฎระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

5.2.2 พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน้ม
การค้าโลก โดยค านึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันแนวโน้มความต้องการของตลาดในประเทศและตลาดโลก 
เพ่ือให้อุตสาหกรรมไทยมีระดับผลิตภาพที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก สร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูงในอุตสาหกรรมที่
มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมอนาคต อาทิ อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศ อุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ อุตสาหกรรมอวกาศ พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน  

5.2.3 สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายใหม่  โดยการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม การปรับปรุงกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ผู้ประกอบการ การเข้าถึงแหล่งเงินการพัฒนาศูนย์ทดสอบหรือวิจัยและออกแบบที่ได้มาตรฐานสากล และการใช้
สถาบันการศึกษาท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีมาสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ 

5.2.4 พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพในการสนับสนุน
ผู้ประกอบการ โดยการจัดท าแพลตฟอร์มที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่ม
วิสาหกิจเริ่มต้นในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้นวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การตลาด และ
การบัญชีเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบ่มเพาะผู้ประกอบการและสถาบันเฉพาะทางต่าง ๆ ให้สามารถเป็นกลไกหลักที่
เข้มแข็งในการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาและบ่มเพาะศักยภาพผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของ
ผลิตภัณฑ์ 

5.3 พัฒนาภาคเกษตร 
5.3.1 รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกรในสินค้าเกษตรส าคัญ อาทิข้าว 

ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพดโดยผ่านเครื่องมือและมาตรการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ไม่เป็น
ภาระกับงบประมาณแผ่นดินเกินสมควร จัดให้มีระบบประกันภัยสินค้าเกษตร การพัฒนาระบบตลาดที่เชื่อมโยงผลผลิต
ของเกษตรกรถึงผู้ประกอบการแปรรูปและผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการขยายและเข้าถึง
ตลาดในรูปแบบต่าง ๆ การอ านวยความสะดวกทางการค้า และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 

5.3.2 ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินการ
คลังของภาครัฐ โดยจัดให้มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมรายได้และลดต้นทุนการเกษตรครบวงจร ตั้งแต่การปรับ
โครงสร้างต้นทุนการผลิต อาทิ เมล็ดพันธุ์ พื้นที่เพาะปลูก ปุ๋ย เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร แหล่งน้ า และระบบ
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร การลดภาระหนี้สินโดยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่มีต้นทุนต่ าการลดความเสี่ยงจาก
ราคาพืชผลทางการเกษตร การพัฒนาทักษะอาชีพเสริมรายได้ รวมทั้งการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือเพ่ิม
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ผลผลิต และการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับฐานทรัพยากรในพ้ืนที่และความต้องการของตลาด น าระบบข้อมูล
สารสนเทศการเกษตร ระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการจัดเขตพ้ืนที่เกษตรกรรม (zoning) และส่งเสริมกลไกอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน รวมทั้งระบบการบริหารจัดการเชิงรุกมาใช้ในการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ 

5.3.3 พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยเพ่ิมทักษะการประกอบการและพัฒนาความ
เชื่อมโยงของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ในทุกระดับ โดยเฉพาะด้านการตลาด การค้าออนไลน์ ระบบ
บัญชี เพ่ือขยายฐานการผลิตและฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง
การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรอัจฉริยะ เพ่ือการพัฒนาภาคเกษตรได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต 

5.3.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ สิน ค้าเกษตร เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับ
เกษตรกร โดยใช้ประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ การลด ละ เลิกใช้ยาปราบศัตรูพืชโดยเร็ว โดย ต้อง
จัดหาสารทดแทนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มี
มูลค่าเพ่ิมและโอกาสทางเศรษฐกิจ อาทิ เกษตรอินทรีย์ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ และ
เกษตรแปรรูป เพ่ือต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย 

5.3.5 ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินท ากิน แหล่งเงินทุน 
โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ รวมทั้งดูแลและลดความเสียหายจากการท าการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัย
ทางธรรมชาติซ้ าซากโดยก าหนดเขตพ้ืนที่เกษตรกรรม (zoning) 

5.3.6 ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ และให้ความรู้ในการ
บริหารจัดการเชิงพาณิชย์อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการปลูกบ ารุงรักษา ดูแล และการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง 

5.3.7 ส่งเสริมการท า ปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยส่งเสริมการตลาด วิจัยและพัฒนา
พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์พื้นบ้าน อาทิ โคเนื้อ แพะและแกะ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม พัฒนามาตรฐานการผลิตและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศรวมทั้งสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปสู่ตลาดโลก 

5.3.8 ฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการท าประมงให้เกิดความย่ังยืนบนพื้นฐานของการรักษาทรัพยากร
ทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให้มีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง โดยเพ่ิมขีดความสามารถการท าประมงอย่าง
ถูกต้องในกลุ่มประมงพ้ืนบ้านและเชิงพาณิชย์ การเข้าถึงแหล่งทุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการสร้างรายได้และลดต้นทุนการ
ท าประมงลดอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มประมงชายฝั่งและประมงพ้ืนบ้าน เพ่ือสร้างพลังในการ
ประกอบอาชีพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ในพ้ืนที่ และเร่งพัฒนาการเพาะเลี้ยงในทะเลที่สอดคล้องกับแผนการใช้ประโยชน์
เชิงพ้ืนที่ รวมถึงการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภูมิปัญญาในการแปรรูปมาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสินค้าประมง 

5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว 
5.4.1 พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว โดยส่งเสริมพัฒนาให้ประเทศไทย

เป็นแหล่งท่องเที่ ยวคุณภาพระดับ โลกที่ มี เอกลักษณ์ โดดเด่นบน พ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย การอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะและของเสียเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม
และชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบหลายประเทศจุดมุ่งหมายเดียวกัน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
เชิงกลุ่มพ้ืนที่เมืองหลักและเมืองรองที่มีศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการการท่องเที่ยวเรือส าราญ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
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5.4.2 ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ รายได้สูง โดยมุ่งเน้นขยายตลาดคุณภาพพร้อมกับรักษาตลาด
เดิม รวมทั้งน าระบบดิจิทัลมาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่
ต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.4.3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว  อาทิ ธุรกิจ สปาและ
แพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพรไทย เพ่ือสร้างความหลากหลายของสินค้า และสร้างโอกาสการขยายฐานการผลิต
และการตลาดในระดับภูมิภาค ตลอดจนส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพสู่ระดับสากล 

5.4.4 ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด  โดยเพ่ิมมาตรฐานการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวจากอาชญากรรม การฉ้อฉลและอุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของผู้ประกอบการ เพ่ิมความ
เข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางน้ าหรือทางทะเลเกาะ หมู่
เกาะ ถ้ า และน้ าตก อ านวยการและบูรณาการความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ 

5.4.5 ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน  โดยพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจให้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจหลักธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน และการพัฒนาเชื่อมโยงในเชิง
กลุ่มพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของท้องถิ่น ชุมชน และสถาบันการศึกษา เพ่ือสนับสนุนให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและท าธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มากข้ึน อาทิ การพัฒนายุวมัคคุเทศก์ 

5.5 พัฒนาการค้าการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า การบริการและการลงทุนในภูมิภาค 
5.5.1 ส่งเสริมการค้าชายแดนและแก้ไขปัญหาสินค้าชายแดน  เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากการ

เชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐาน และพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้พัฒนาไว้แล้ว และให้บริการการด าเนินธุรกิจแก่นัก
ลงทุนและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมแบบเบ็ดเสร็จให้เข้าไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน โดยระยะแรกจะ
มุ่งเน้นสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยแสวงหาโอกาสทางการค้า การลงทุน หรือขยายฐานการผลิตและการตลาดในกลุ่ม
ประเทศเพ่ือนบ้าน ในรูปแบบฐานการผลิตและตลาดร่วม เพ่ือใช้ประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ตลอดจนความได้เปรียบของค่าจ้างแรงงาน 

5.5.2 ส่งเสริมธุรกิจการค้าปลีกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(e-Commerce) ข้ามพรมแดน โดยส่งเสริม
การรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการของผู้ประกอบการรายย่อยให้เหมาะสมส าหรับการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดให้ผู้บริโภคในประเทศเพ่ือนบ้านสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้โดยตรง พร้อมทั้งพัฒนา
แพลตฟอร์มที่เก่ียวข้องกับการท าธุรกรรมผ่านระบบดิจิทัลทั้งทางการตลาด การเงินและระบบโลจิสติกส์ 

5.5.3 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการน าเข้าส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน  เร่งรัดการ
จัดรูปแบบการพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการพ้ืนที่ด่านชายแดนส าคัญ เช่น ด่านศุลกากร ด่านปศุสัตว์ คลังสินค้า 
และพ้ืนที่ต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถสนับสนุนการค้า การลงทุน และการอ านวยความสะดวกทางการค้า โดยลดการใช้ดุลย
พินิจของเจ้าหน้าที่รัฐให้น้อยที่สุด รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการในพ้ืนที่ให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากกิจกรรมน าเข้า
ส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน 

5.6 พัฒนาสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 
5.6.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและสามารถรองรับการ

ขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ สานต่อการพัฒนารถไฟความเร็วสูง และเริ่มต้นการ
ปรับปรุงระบบรถไฟขนาดราง 1 เมตรให้เป็นระบบไฟฟ้าเพ่ือสนับสนุนให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าของประเทศและให้ความส าคัญกับการบูรณาการการพัฒนาระบบขนส่งกับการพัฒนาพ้ืนที่และเมืองการพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้ให้บริการภาคขนส่งและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว การกระจายความเจริญสู่
ภูมิภาค รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนที่สอดประสานกันระหว่างระบบการ
เตือนภัย การช่วยเหลือกู้ภัย และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีประสิทธิภาพ 

5.6.2 แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่เขตเมือง โดยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่โดยเฉพาะเมืองหลักในภูมิภาค การน า ระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศมาใช้ในการควบคุมสั่งการจราจรและวางแผนการเดินทาง การกวดขันวินัยจราจร และการจัดระเบียบที่จอด
รถโดยเฉพาะการจัดให้มีที่จอดรถใต้ดินและบนดินเพ่ิมเติม ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้งพัฒนาทางเท้า ทาง
จักรยาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้สามารถรองรับความต้องการเดินทางเพ่ือคนทั้งมวล (Universal Design) เพ่ือให้
ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 

5.6.3 เสริมสร้างความม่ันคงทางด้านพลังงานให้สามารถพึ่งพาตนเองได้  โดยกระจายชนิดของ
เชื้อเพลิงทั้งจากฟอสซิลและจากพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนตาม
ศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพ้ืนที่ เปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตและบริหารจัดการพลังงาน 
ส่งเสริมให้มีการใช้น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว B20 และ B100 เพ่ือเพ่ิมการใช้น้ ามันปาล์มดิบ และจัดท าแนวทางการใช้
มาตรฐานน้ ามัน EURO5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน อาทิ เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ 
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงาน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดโครงสร้าง ตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ อาทิ 
แพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ อาทิ ระบบหักลบหน่วย
ไฟฟ้าสุทธิ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการก ากับดูแลกิจการด้านพลังงานให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ราคา
พลังงานสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจด้านพลังงานในอนาคต
ด าเนินการให้มีการส ารวจและค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ และร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

5.6.4 ยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้าและพลังงานให้มีความทันสมัย ทั่วถึง เพียงพอ ม่ันคง และมี
เสถียรภาพ โดยจัดท าแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะทั้งระบบให้สามารถรองรับเทคโนโลยีด้านพลังงาน
สมัยใหม่ในอนาคต มุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายภายในประเทศให้ เชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก ตะวันออก 
เหนือและใต้ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานระหว่างพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะในภาคการผลิต 

5.6.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าประปา โดยพัฒนาแหล่งน้ าดิบและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ
ผลิตและการบริหารจัดการระบบประปาเพ่ือลดน้ าสูญเสียพัฒนาคุณภาพน้ าประปา ขยายเขตการจ่ายน้ าประปาให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ภูมิภาคและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ และสร้างจิตส านึกของประชาชนในการใช้น้ า
อย่างประหยัด 

5.6.6 แก้ปัญหาระบบระบายน้ า และระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยพัฒนาระบบระบายน้ า ปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้สามารถระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
รณรงค์ให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะหรือของเหลือใช้ลงในท่อระบายน้ า แม่น้ า และทะเล รวมทั้งพัฒนาระบบรวบรวมและ
บ าบัดน้ าเสียในเขตเมือง โดยใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายในการบริหารจัดการน้ าเสีย 

5.7 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ 
5.7.1 รักษาคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม อันเป็นสมบัติของชาติให้เกิด

ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน และลงทุนในอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ และเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 
5G เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รองรับการเชื่อมต่อจ านวนมากและแอปพลิเคชันต่าง 
ๆ ได้อย่างมีเสถียรภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจสนับสนุนนโยบายด้านสังคม อาทิ การบริการด้านการศึกษา และการบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนสร้าง
โอกาสการพัฒนาอาชีพของประชาชน 

5.7.2 พัฒนาการอ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้า การน าเข้าส่งออก และโลจิสติกส์ ใน
รูปแบบดิจิทัล โดยพัฒนาการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถเชื่อมโยงการค้า การช าระเงิน และการขนส่ง
สู่ระบบออนไลน์ และให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์จากการแบ่งปันทรัพยากรหรือพ้ืนที่ในการขนส่งสินค้า พร้อมทั้ง
น าเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการด าเนินงาน อาทิ ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ ระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง ( Internet of Things: IoT)และระบบข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data) 
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ตลอดจนเร่งรัดการพัฒนาระบบเชื่อมโยงระบบเครือข่ายข้อมูลในกระบวนการน า เข้าส่งออกและโลจิสติกส์ในลักษณะ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวให้สมบูรณ์ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

5.7.3 ส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยทั้ง
ในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด โดยการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย และจูงใจให้เกิดการค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยการทบทวนกฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ การคุ้มครองผู้บริโภค 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการด าเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริ มความสามารถของ
ผู้ประกอบการไทยที่ให้บริการแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้อง อาทิ โลจิสติกส์ 
และระบบการช าระเงิน ให้ได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงส่งเสริมการก ากับดูแลที่มีมาตรฐานและเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจของ
ผู้ประกอบการทุกขนาดตลอดจนช่วยเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจของกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศในประเทศไทย
รวมทั้งยกระดับมาตรฐานร้านค้าปลีกให้เข้าสู่การค้าออนไลน์ เพ่ือลดผลกระทบจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป 

5.8 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโน โลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
5.8.1 พัฒนาสภาพ แวดล้อมและระบบ นิเวศที่เอ้ือต่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ

วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาต่อยอดจาก
ผลการวิจัยให้น าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น และมีกลไกด าเนินการที่บูรณาการทั้งระบบ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่าให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นพร้อมทั้ง
พัฒนาระบบข้อมูลและตัวชี้วัดภายใต้กรอบขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม 

5.8.2 สร้างระบบจัดการข้อมูลเพื่อรองรับการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ  ผ่าน
การบูรณาการและเชื่อมโยงระบบงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพในการส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านการวิจัยที่ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการต่อ
ยอดงานวิจัยสู่การเพ่ิมมูลค่าในเชิงพาณิชย์ 

5.8.3 เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งเน้นการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นปัจจัยน า ไปสู่การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่
มีมูลค่าสูงและสามารถน าไปใช้ได้จริง และใช้วัตถุดิบจากภายในประเทศให้มากที่สุด 

5.8.4 สนับสนุนการพัฒนาโรงงาน ห้องปฏิบัติการต้นแบบท่ีเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในระดับต้นน้ า โดยเฉพาะโรงงานและห้องปฏิบัติการน าร่องท่ีสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว[Bio-Circular-
Green (BCG) Economy] และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจากภาคธุรกิจเอกชนไปพร้อมกัน 

5.9 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 
5.9.1 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่  อาทิ เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน 

(Sharing Economy) เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ
เศรษฐกิจวัฒนธรรม พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยุคใหม่สามารถ
พัฒนาแอปพลิเคชัน นวัตกรรม สินค้าและบริการที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างคุณค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์และก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม
ให้กับเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 

5.9.2 เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมท้ังในภาคการผลิตและบริการ
ให้สามารถแข่งขันได้ โดยการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและตลาด รวมทั้งสนับสนุนการ
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เติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น โดยพัฒนาระบบนิเวศที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในด้านสิทธิประโยชน์ 
แหล่งเงินทุน แรงงานคุณภาพ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขัน
และขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้ และเป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยในระยะต่อไป 

5.9.3 ส่งเสริม เยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ โดยการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมผ่านการศึกษา และการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงเทคโนโลยี แหล่งเงินและการ
ระดมทุน เพ่ือกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถน าเสนอแนวคิด พัฒนาแอปพลิเคชัน นวัตกรรมและด าเนินธุรกิจ
ได้ด้วยตนเอง 

5.9.4 ดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงเข้ามาช่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุค
ใหม่ของไทย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมขั้นสูงและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่ของไทยสามารถท างานร่วมกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยและพัฒนา ปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ ให้
เอ้ือต่อการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง 

6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
การใช้ประโยชน์จากศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่จะช่วยกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและสร้างโอกาสการพัฒนาทั้ง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ลดความเหลื่อมล้ าของการพัฒนา ลดการกระจุกตัวของการพัฒนาและประชากรของเมืองใหญ่
ในปัจจุบัน โดยการสร้างสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองที่สงบสุข เพียงพอ และแก้ปัญหาการย้ายถิ่นฐาน โดยมีนโยบาย ดังนี้ 

6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 
6.1.1 พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่องโดยพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่

ทันสมัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย พัฒนาพ้ืนที่โดยรอบให้เป็นเมืองมหานครการบิน ศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย 
และเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่และทันสมัยระดับนานาชาติ ยกระดับภาคการเกษตรให้ เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม คมนาคม ดิจิทัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเร่งพัฒนาบุคลากร รวมทั้งทบทวนกฎระเบียบเพ่ือ
รองรับและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

6.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการส่งออกสินค้าทางทะเลของประเทศและของ
ภาคใต้ โดยเฉพาะการส่งออกไปยังเอเชียใต้ พัฒนาการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทย และ
พัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรจากทรัพยากรในพ้ืนที่และประเทศเพ่ือนบ้านรวมทั้งให้
ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 

6.1.3 เพิ่มพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภาค อาทิการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพ้ืนที่ใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ และพ้ืนที่ที่มีความได้เปรียบเชิงที่ตั้งที่สามารถพัฒนา
เป็นฐานอุตสาหกรรมในอนาคต โดยพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งการ
จัดการผลกระทบที่อาจมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.1.4 เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนและ
ยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ทบทวนการให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนให้เหมาะสมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามศักยภาพพ้ืนที่ พัฒนา
เมืองชายแดนให้มีความน่าอยู่ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการดูแลด้านความมั่นคงและรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ 
และส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ  โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเมือง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น 
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เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสงขลา และภูเก็ต ภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเมือง
น่าอยู่ที่มีระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม และพ้ืนที่สีเขียวที่เพียงพอ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ 

7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
รัฐบาลให้ความส าคัญกับชุมชนในการน าความรู้และทรัพยากรในพ้ืนที่มาผลิตเป็นสินค้าและบริการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถสร้างรายได้กระจายรายได้สู่ชุมชน สนับสนุนสินค้าชุมชนและยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้
มีความเข้มแข็งพัฒนาช่องทางการตลาดเชื่อมโยงกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสร้างพลังสังคม พลังชุมชนรวมทั้ง
สร้างการเรียนรู้ ฝึกอาชีพกลุ่มอิสระในการร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายด าเนินการ ดังนี้ 

7.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
      7.1.1 สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพื้นที่ โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลาง

และขนาดย่อมยุคใหม่ของไทย ผู้ประกอบการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และสหกรณ์ในชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์และ
ต่อยอดจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และทรัพยากรในพ้ืนที่ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือ
สร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนที่มีอัตลักษณ์และมีมาตรฐานการผลิตตามหลักสากล ซึ่งจะช่วยสร้าง
รายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง น า ไปสู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจของจังหวัดมากขึ้น 

7.1.2 สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่านเทคโนโลยี โดยพัฒนาผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถทั้งในการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ การสร้างสรรค์
นวัตกรรมทั้งในเชิงกระบวนการผลิต การน าเสนอสินค้าหรือบริการ และการตลาด มีความสามารถในการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาปรับใช้กับการด าเนินธุรกิจได้มากขึ้น โดยเฉพาะการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมแนวคิด
การท าธุรกิจภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน(Sharing Economy) โดยเริ่มต้นจากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการของภาครัฐเครื่องจักรและอุปกรณ์ร่วมกัน เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ 

7.1.3 สร้างโอกาสและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและบริการทางการเงินของ
วิสาหกิจชุมชน โดยจัดหาแหล่งเงินทุนและสนับสนุนให้มีช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย และเพ่ิม
ความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่านช่องทางการตลาดและการช าระเงินรูปแบบใหม่ด้วยระบบ
ออนไลน์หรือผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพ่ือประสาน 
แลกเปลี่ยนความรู้ ใช้ประโยชน์จากข้อมูล และเชื่อมต่อกิจกรรมร่วมกัน 

7.1.4 ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่อสร้างงานในชุมชนโดยพัฒนาระบบและกลไก รวมทั้งพัฒนา
กลุ่มอาชีพตามศักยภาพของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและท้องถิ่น แบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ และลดอัตราการย้ายถิ่นเพ่ือท างานในเมือง สนับสนุนการ
จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนตามความพร้อมและศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่ ใช้เศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดการพัฒนาควบคู่กับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ด้วยการส่งเสริมการเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิต ทั้ง
ในภาคอุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว 

7.1.5 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการด า เนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน  โดยพัฒนาและบูรณาการ
ฐานข้อมูลที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย อาทิ องค์ความรู้ ผลการวิจัยและพัฒนาการ
ตลาดและนวัตกรรมสร้างระบบจูงใจให้เกิดความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนในการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
รวมทั้งสนับสนุนการยกระดับสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชนทั้งในด้านการก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบและ
รับรองให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
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7.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
7.2.1 สร้างผู้น าชุมชน ยกย่องปราชญ์ชาวบ้าน เพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เป็นวิทยากรในการ

ขับเคลื่อนและสร้างกลไกการท างานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ที่ส่งผลต่อการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง การปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้เสียสละ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ 
เอ้ือเฟ้ือแบ่งปันผู้อ่ืนและเป็นพลังส าคัญในการจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ า การพัฒนาตนเองและการจัดการของชุมชน
ท้องถิ่น 

7.2.2 ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชนสวัสดิการชุมชน สาธารณสุขชุมชน 
ป่าชุมชน ไม้มีค่า ท่องเที่ยวชุมชน และส่งเสริมการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทั้งด้านการผลิต แหล่งเงินทุนโลจิสติกส์ ข้อมูล การแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญเพ่ือต่อยอดความคิด
สร้างสรรค์ในการเพ่ิมมูลค่าธุรกิจ พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มให้สามารถเชื่อมโยงเข้า เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิต
ของภาค รวมถึงก ากับดูแลมาตรฐานสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนจัดสวัสดิการที่จ าเป็นภายในชุมชน 

7.2.3 แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินท ากิน สร้างชุมชนที่น่าอยู่มุ่งเน้นการจัดการที่อยู่อาศัย การพัฒนา
ทักษะอาชีพ และการพัฒนาพ้ืนที่เมืองแบบองค์รวมเพ่ือพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สังคมที่เอ้ืออาทร      มีความสะดวกสบาย 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีวัฒนธรรมและจิตวิญญาณที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองและชุมชน และมีระบบเศรษฐกิจที่
มั่นคงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

7.2.4 สร้างพลังในชุมชน โดยส่งเสริมให้เกิดการสร้างพลังทางสังคมภาคีเครือข่าย การรวมตัวของภาค
ส่วนต่าง ๆ ในชุมชนมาเป็นก าลังในการพัฒนาเพ่ือส่วนรวมโดยให้ความส าคัญกับการสร้างพลังจิตอาสา สร้างพลังแผ่นดิน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างเอกภาพแก่กลุ่มอาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ การสร้างพลังสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
ของคนทุกวัยผ่านการสร้างพ้ืนที่สร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ และการสร้างพลังภูมิคุ้มกันเพ่ือการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 
และประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและเตือนภัย 

7.2.5 สร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง เน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจก าหนดนโยบายและมาตรการของภาครัฐโดยเริ่มจากการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถน าเสนอ
แนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสวัสดิการในระดับชุมชน เพ่ือเป็นรากฐานของการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยในบริบทสังคมไทย 

7.3 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ฐานราก โดยการสร้าง “คุณค่า
ร่วม” ระหว่างภาคธุรกิจ สังคม และผู้บริโภค ที่ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจเพ่ือ
สังคมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชน เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานใน
ท้องถิ่นหรือช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาชุมชน อาทิ การจ้างงานผู้พิการ หรือผู้ผ่านการต้องขัง เพ่ือช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความสุขของคนในชุมชน 

8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

                   8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตาม
ศักยภาพ เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒ นาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว เพ่ือส่งต่อการ
พัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่ค านึงถึงศักยภาพของครอบครัว
และพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพการอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้
ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ 
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8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติที่
เป็นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน 

8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยส าหรับ

ศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง
เข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู ที่น าไปสู่การมีครู
สมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้   สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ 
เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึนควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 

8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้ เรียน ทั้งในส่วน
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต และเป็นผู้เรียน
ที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่
สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยการ
จัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนาก าลังคนที่มีทักษะ
ขั้นสูงให้สามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุม
การพัฒนาก าลังคนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว ก าลังคนท่ีก าลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม และเตรียมการส าหรับผลิตก าลังคนใน
สาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเร่งรัด และขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การ
ยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 

 8.4 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง สนับสนุน
ให้ธุรกิจชั้นน าในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย เพ่ือกลับมาเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร  ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการ
สร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ โดยในระยะแรกให้ความส าคัญกับการดึงดูดนักวิจัย
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมทั้งมีพ้ืนที่ให้
กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ท างานร่วมกัน หรือร่วมกับเครือข่ายอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ 

8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒ นานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ าและความยากจน ยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษ ย์ให้
พร้อมส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยระยะแรกจะให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ 
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

8.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศในอนาคต 
โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริม
ความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและ
บริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
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8.5.3 สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียนการ
สอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือสนับสนุนการสร้างความ
เข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการท างานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัย
และพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการ บูรณาการการท างานกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกร
ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สู่การเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
     8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา

ในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้
มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่
เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูล  เพ่ือการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนา
ตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้ส าหรับ
เยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยบูรณ าการการด าเนินงานระหว่างหน่วยจัดการศึกษากับ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการ
จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยง
จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และการ
ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถ
แต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม 

8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย  โดยก าหนดระบบที่ เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไก
การวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้าน
กีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการ
พัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะ
เปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 

8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคนในชาติ 
หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะการเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระ
วิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรมจริยธรรม และจิต
สาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ขับเคลื่อนประเทศ 

8.7 จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตาม
ความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และชุมชนเป็น
หลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพ่ือให้
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ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือท างานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่
สนใจ เพื่อสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการด ารงชีวิต 

9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
มุ่งเน้นการจัดบริการสาธารณสุขและระบบความคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ มอย่างเหมาะสม
น าไปสู่ความเสมอภาค ประกอบด้วย 

9.1 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทยให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล และมีคุณภาพทัดเทียมกันทั่วทุกพ้ืนที่รวมถึงการยกระดับไปสู่ความเชี่ยวชาญในด้านการแพทย์
แม่นย า และยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ โดยอยู่บนพ้ืนฐานหลักประสิทธิภาพและ
ความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างเสริมสุขภาวะและอนามัยให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพ
แข็งแรงและลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง พร้อมทั้งจัดให้มีสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เ อ้ือต่อสุขภาพของประชาชนอย่าง
เหมาะสมและพอเพียง 

9.2 ส่งเสริมการป้องกัน และควบ คุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาวะที่
ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะ สร้างระบบรับมือต่อโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้ า ทั้งระบบติดตาม เฝ้าระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณา
การ จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้าง
สุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

9.3 พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ให้เป็นหมอประจ าบ้าน
ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ เร่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพให้ทั่วถึงและครอบคลุม
ประชากรทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้ าของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ พร้อมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการ
บริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่ไปกับการเพ่ิมบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และการยกระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพื่อให้ประชาชน
ในทุกครัวเรือนทุกพ้ืนที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 

9.4 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพการมีงานท า ที่เหมาะสมกับ
ประชากรทุกกลุ่ม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าหมาย เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
จัดให้มีระบบบ าเหน็จบ านาญหลังพ้นวัยท างาน ปฏิรูประบบภาษีให้ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม สร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษาผ่านกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการ
ท างาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่การด ารงชีพ 

10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
10.1 ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความส าคัญกับการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ของ

ประเทศ เพ่ือสร้างสมดุลทางธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ป่า
เศรษฐกิจ ป่าชายเลนและป่าชุมชน รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง หยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์
ป่าอย่างจริงจัง รวมถึงเร่งฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม แก้ไขกฎหมายป่าไม้ที่ซ้ าซ้อน เร่งคืนพ้ืนที่ป่าโดยการบริหารจัดการการใช้
ประโยชน์ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าและสามารถท ากินได้อย่างเหมาะสม น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการพ้ืนที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมบทบาทของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) พร้อมทั้งรณรงค์สร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชนภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน 
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10.2 ปรับปรุงระบบที่ดินท ากินและลดความเหลื่อมล้ าด้านการถือครองท่ีดิน โดยจัดสรรที่ดินท ากินและ
ที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรที่ยากไร้และเกษตรกรตามหลักการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ การกระจายสิทธิ
การถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ าและมีมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่
เกษตรกรและผู้ยากจน จัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการที่ดิน จัดท าหลั กฐานการถือครองที่ดินของรัฐทุก
ประเภท จัดท าแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน และเร่งแก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพ้ืนที่ป่าที่ไม่
ชัดเจน เพ่ือลดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ 

10.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ แหล่งน้ าชุมชน และทะเล  โดยเชื่อมโยงกับแผนบริหาร
จัดการน้ า 20 ปีของประเทศ เพ่ิมผลิตผลในการจัดการและการใช้น้ าทุกภาคส่วน จัดให้มีน้ าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนใน
ชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน้ าชุมชนที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริม ฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์ พ้ืนที่ต้นน้ า พ้ืนที่ชุ่มน้ า พื้นที่พักน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติ แอ่งน้ าบาดาล การระบายน้ าชายฝั่ง เพ่ิมผลิตภาพของ
น้ า ทั้งระบบ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น ้าให้ทัดเทียมระดับสากล ดูแลภัยพิบัติจากน้ า พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่ม
น้ าทั้งระบบ และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างระบบจัดสรรน้ าที่เป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมบริหารจัดการน้ าในชุมชนตามแนวพระราชด าริ 

10.4 สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรแร่ และทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งเพ่ือการพัฒนาประเทศ
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่อย่างเหมาะสม เป็นธรรม และค านึงถึงดุลยภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของภาคประชาชน 
จัดท าเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมืองบนพื้นฐานศักยภาพแร่และมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติ
อ่ืน ๆ อย่างเหมาะสม ดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายจังหวัดโดยใช้แผนที่การจ าแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง (one marine chart) บริหารจัดการทรัพยากรแร่และแหล่ง
พลังงานในทะเล รวมทั้งมลพิษและขยะในทะเลให้มีประสิทธิภาพ จัดท าผังชายฝั่งและฝั่งทะเลที่ชัดเจน และก าหนดพื้นที่
การพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและสอดคล้องกับภูมิศาสตร์และทรัพยากรในพ้ืนที่ รักษา
แนวปะการังท่ีส าคัญต่อการท่องเที่ยว รักษาป่าชายเลนและแหล่งหญ้าทะเลที่ส าคัญต่อประมงและสัตว์หายาก 

10.5 แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยมุ่งเน้นการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างสังคมคาร์บอนต่ าและปลอดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ก าหนดมาตรการ
ควบคุมการเผาพ้ืนที่เพ่ือท าการเพาะปลูกปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ และการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ พร้อม
ทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายตามพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีไทยเข้าร่วมและให้สัตยาบันไว้ 

10.6 พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยการน าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิการจัดการขยะหรือของเสีย เพ่ือน าไปใช้ในกระบวนการผลิตหรือบริโภคที่
หลากหลายและท าให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

10.7 พัฒนากลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญ
กับการจัดท าระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายในการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม และบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐทั้งระดับประเทศ รายสาขา และเชิงพ้ืนที่ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ลดความขัดแย้งระหว่างยุทธศาสตร์ต่าง 
ๆ โดยเฉพาะระหว่างยุทธศาสตร์รายสาขากับยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ 
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10.8 แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการส่งเสริมและให้ความรู้ใน
การลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การน ากลับมาใช้ซ้ าการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพ่ือลดปริมาณและ
ต้นทุนในการจัดการขยะของเมือง และสามารถน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย รวมทั้งพัฒนาโรงงานก าจัดขยะ
และของเสียอันตรายที่ได้มาตรฐาน 

11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการให้บริการของภาครัฐ และการบูรณาการการท างาน
ของหน่วยงานต่าง ๆนอกจากนี้ กระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง กฎหมายจะต้อง
ได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมโดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบาย         
การด าเนินการ ดังนี้ 

  11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่  โดยพัฒนาให้ภาครัฐมีขนาดที่
เหมาะสม มีการจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัว และเหมาะสมกับบริบทของประเทศ รวมทั้งจัด
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงานและภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกันตั้งแต่ขั้นวางแผนการน าไป
ปฏิบัติ การติดตามประเมินผล การปรับปรุงการท างานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และปรับปรุงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความส าคัญต่อการประกอบธุรกิจและ
ด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัลและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ พร้อมทั้งพัฒนา
โปรแกรมออนไลน์เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างทันทีและทุกเวลา 

11.3 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดินที่มีระบบการวิเคราะห์ และแบ่งปัน
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบบริการประชาชนที่เป็นไป
ตามความต้องการเฉพาะตัวบุคคลมากข้ึน 

11.4 เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ โดยหน่วยงานของรัฐในทุกระดับต้องเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูลซึ่ง
กันและกัน ทั้งในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง และระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความ
เข้าใจถึงสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศที่มีความซับซ้อน ปรับเปลี่ยนให้เป็นการท างานเชิง
รุก เน้นการยกระดับไปสู่ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง แสวงหาความคิดริเริ่ม และสร้างนวัตกรรม โดย มี
การคาดการณ์สถานการณ์ วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้สามารถเตรียมความ
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11.5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกระบวนการทาง
ความคิดให้ค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติ และเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมกับยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิ
บาล มีสมรรถนะและความรู้ความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ด าเนินการปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิต ความเป็นอยู่
ตลอดจนสร้างขวัญก าลังใจและความผูกพันในการท างาน 

11.6 พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะและการตรวจสอบภาครัฐ โดย
การสร้างความเข้าใจถึงหลักการบริหารราชการขั้นพ้ืนฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคและ
ลดข้อจ ากัดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม องค์กรภาคประชาสังคม และเอกชน 
สามารถเข้ามาด าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และมีบทบาทในการพัฒนาบริการสาธารณะในพ้ืนที่เพ่ิมมากข้ึน รวมทั้ง
มีส่วนในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในทุก ๆ ด้าน 
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11.7 ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื้อต่อการท าธุรกิจและการใช้ชีวิตประจ าวัน 
11.7.1 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอ านวยความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย 

กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้สามารถสนับสนุนและเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงบริบทต่าง ๆ โดยครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่จัดตั้งธุรกิจจนถึงการปิด
กิจการพร้อมทั้งก ากับและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยุติธรรม เสมอ
ภาค เท่าเทียม ถูกต้องตามหลักนิติธรรม และเป็นไปตามปฏิญญาสากล ตลอดจน เร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ เพ่ือให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการ
ได้โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

11.7.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีสนามทดลองแนวคิดทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือ
นวัตกรรมใหม่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างธุรกิจ 
ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ และการพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยต่อไป 

11.7.3 ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม โดยก ากับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมทาง
การค้าและติดตามพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาดอย่างใกล้ชิด บังคับใช้กฎหมายการ
แข่งขันทางการค้าอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็วและเสมอ
ภาคของประชาชน 

11.8 กระจายอ านาจ ความรับผิดชอบ และเพิ่มบทบาทการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ โดยเร่งพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ และมีความรับผิดชอบมากขึ้นทั้งในการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการตนเองตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทของ
เอกชนและชุมชนท้องถิ่นและภาคีอ่ืน ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่รวมถึงการจัดให้มีบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชน เพ่ือน าไปสู่การยกระดับมาตรฐานการให้บริการของรัฐให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลและสนับสนุน
การพัฒนายุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ 

12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
12.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ช่วย

ป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไขปัญหา
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งสร้างจิตส านึกของคนในสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต 
ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 

12.2 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมให้มีรูปแบบการลงโทษอ่ืนที่ไม่ใช่โทษอาญาตามหลักสากล 
มุ่งเน้นยกระดับการพัฒนาระบบ แก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน พัฒนา
ประสิทธิภาพระบบการสืบสวนสอบสวนด้านการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ก าหนดมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง าใด ๆ พร้อมทั้งบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้ด าเนินงานสอดประสานกันอย่างเป็นองคาพยพเพ่ือให้สามารถจัดการกับ
ข้อขัดแย้งและกรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการท างานเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรมให้สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส รวดเร็ว ทั่วถึง และปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมได้ และสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า เกิด
ความเสมอภาคและเท่าเทียม พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลกฎหมาย พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จ าเป็นและเหมาะสมแก่ผู้
ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
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8. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579   
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท า (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือใช้เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบและ   แนวทางการพัฒนา
การศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิ ต โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผนคือ                
การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้                
ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์                
รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ   ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศท่ีพัฒนา
แล้ว ซึ่งภายใต้กรอบ(ร่าง)แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมาย                 
ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) 
คุณภาพการศึกษา (Quality)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่ เปลี่ ยนแปลง (Relevancy)                       
ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
    3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี                   
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 
   ยุทธศาสตร์     
    1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
    2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
    5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
   ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จ 
    การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา
แห่งชาติจะประสบผลส าเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา หน่วยงานทั้งระดับนโยบาย             
และระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความส าเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น            
ในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องด าเนินการ ดังนี้ 
     1. การสร้างการรับรู้  ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้ มี ส่ วนได้ส่ วนเสียและประชาสั งคม                           
ในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษา                     
ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 
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     2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติ              
ทุกหน่วยงานทุกระดับ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์             
และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุ เป้ าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา มีคณะกรรมการก ากับดูแล                   
แต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการน าไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 
     3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐ              
มาเป็นการจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง ( Inclusive 
Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals) 
     4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ 
ระบบการจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์               
และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทาง          
และเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของตลาดงานและประเทศ             
เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่ก าหนด 
     5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงาน
ให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ ระดับภูมิภาค                      
และสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม สนับสนุน           
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
     6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชนจะเป็นกลไก  
ในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ และความรับผิดชอบ 
ต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
     7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือ          
ทางการเงินในการก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล   
 
9. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
   เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs ) เป็นวาระการพัฒนา
ภายหลังปี  2015 ระยะ 15 ปี ( ค .ศ . 2016-2030) ที่ผู้นาประเทศสมาชิกสหประชาชาติ  จ านวน  193 ประเทศ          
ได้ร่วมกันลงนามรับรองพันธะสัญญาทางการเมืองระดับผู้นาในเอกสาร“Transforming Our World: The 2030 
Agenda for Sustainable Development”เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 15 ปีข้างหน้า เพ่ือยืนยัน
เจตนารมณ์ร่วมกันที่จะผลักดันและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนในทุกมิติและทุกรูปแบบ โดยมีเป้าหมายหลัก 
17 ข้อ ครอบคลุม 3 เสาหลักด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการสานต่อภารกิจ
ที่ยังไม่บรรลุผลส าเร็จภายใต้เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ  (Millennium Development Goals: MDGs) (ค.ศ. 
2000-2015)  การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
กลไกขับเคลื่อน SDGs built-in ในระบบการท างานภาครัฐ แผนแม่บท/แผนงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน
ราชการ 
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 การด าเนินการในส่วนของประเทศไทยนั้น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับส่วนราชการ
และหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  (กพย.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน                
โดยมีปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นกรรมการ และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะ
ภายใต้ กพย. ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  2) คณะอนุกรรมการส่งเสริม              
ความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ 3) คณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีการแต่งตั้งคณะท างานต่าง ๆ ภายใต้คณะอนุกรรมการ         
ทั้ ง 3 คณะ ทั้ งนี้  กพย . ได้มอบหมายให้กระทรวงต่าง  ๆ  เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละเป้ าหมาย                     
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเป้าหมายที่  4 สร้างหลักประกันว่า                      
ทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งประกอบด้วย 
10 เป้าประสงค์ดังนี ้ 

ตั้งแต ่ปี 2543 มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากในการบรรลุเป้าหมายเรื่องของผู้ที่ได้รับการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา อัตราการลงทะเบียนเรียนรวมในประเทศก าลังพัฒนาเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 91 ในปี 2558 และจ านวนของเด็ก
ทั่วโลกที่ไม่ได้รับการศึกษาลดลงได้เกือบครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ อัตราผู้ที่มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ยังเพ่ิมขึ้น
เป็นอย่างมาก และเด็กผู้หญิงได้ไปโรงเรียนมากข้ึนกว่าเดิม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความส าเร็จอันยอดเยี่ยม 

การประสบความส าเร็จครอบคลุมถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งตอกย้ าความเชื่อที่พิสูจน์แล้วว่าการศึกษาเป็น
หนึ่งในแรงขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายนี้ท าให้แน่ใจว่าเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายทุก
คนจะได้รับส าเร็จศึกษาฟรีในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดให้มีการฝึกอบรม
อาชีพในราคาท่ีเหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน และขจัดความไม่เสมอภาคทางเพศและความเหลื่อมล้ า ด้วยความมุ่งหมายที่
จะประสบผลส าเร็จในการเข้าถึงหลักสากลเพ่ือการศึกษาที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ 
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เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม                    
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา         
ที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี 2573  

4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา  

4.3 ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย ที่มีราคา   
ที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573 

4.4 เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จ าเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพ ส าหรับการจ้างงาน 
การมีงานที่ดี และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573  

4.5 ขจัดความเหลื่อมล้ าทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ      
ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573  

4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งชายและหญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และ
ค านวณได้ ภายในปี 2573  

4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน    
รวมไปถึง การศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ 
การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่ งความสงบสุขและไม่ ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมือง ของโลก และความนิยม                    
ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 

โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้  
1) สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษา ที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศสภาวะ และให้มี

สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส าหรับทุกคน  
2) ขยายจ านวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้ส าหรับประเทศก าลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด    

รัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในแอฟริกา ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึก
อาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ในประเทศ
พัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนาอื่นๆ ภายในปี 2563  

3) เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการด าเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครู   
ในประเทศก าลังพัฒนา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในป ี2573  

 

10. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 2562 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบายแนวทางการด าเนินงาน และโครงการส าคัญ    
ของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้     

วิสัยทัศน์แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
แนวทางหลัก   
1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  

1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก  น้อมน าพระราชปณิธานและพระราชกระแส  
ด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเก่ียวประวัติศาสตร์และสถาบันพระกษัตริย์  

1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น กิจกรรมเพ่ือน 
ช่วยเพื่อน  

  1.2 การบริหารจัดการ  
1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ/ชายแดน  
1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

แนวทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
  2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร ส่ือ และครูด้านภาษา  
    2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดท า Echo English 
Vocational ซึ่ งเป็น  Application ภาษาอังกฤษ  ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา  และการอบรมโดย  Boot Camp       
ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น Application 
และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย  
   2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 จะด าเนินการเป็นกลุ่ม
เล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน  
   2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลน บุคลากร
สายวิทยาศาสตร์ของประเทศ  
   2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขัน 
   2.2 ผลิตก าลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัดการศึกษา ทวิภาค ี
อีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้
นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ  

2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี รองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แนวทางหลัก  

3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  
1) กระท รว งศึ กษ าธิ ก าร  รั บ ผิ ด ช อบ ดู เด็ ก ระดั บ ชั้ น อนุ บ าล  1 ถึ งระดั บ ชั้ น อนุ บ าล  3                         

(เด็กอายุ 3 - 5 ปี) และจัดท ามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพ่ือประกันคุณภาพ
ให้แก่ เด็กปฐมวัยทุกสังกัด  

2) หน่วยงานอื่น อาท ิกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะ             

ที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการ             
ลูกเสือ-เนตรนารี รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี รณรงค์ให้เด็ก                
“เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”  

3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน  
    1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้  

    2) ปรับปรุงหลักสูตร  โดยเพ่ิม  3 วิชา ซึ่ งอยู่ ในกรอบเดิม  ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์  ICT                 
และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือจากประเทศ
อังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา  
     3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่าน ให้เด็กอนุบาล
ฟังและการปรับปรุงห้องสมุด  
     4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียน
ปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม / วิธีการย่อย รวมทั้งการรองรับผล                
การทดสอบ PISA และ STEM Education  
   3.1.4 การวัดและประเมินผล  

1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น  
2) การประเมินผล O – Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์                 
และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ  
    3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูปคณะท างาน                
ออกข้อสอบ  
 

3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
    3.2.1 การสรรหาครู  
    1) โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู (การผลิต รูปแบบการสรรหา  
การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา)  
    2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู  
   3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนเพ่ือให้ครู           
อยู่ในห้องเรียน  
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3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู  
    1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ / เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒนาครูด้วยระบบ TPEP Online  
     2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
  4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  โดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการ                    
ความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการด าเนินการตามแนวทาง No Child Left Behind 
คือ จัดท าข้อมูลเพ่ือส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน  ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ                
และคัดกรองเด็กที่มีความจ าเป็นและต้องการเป็นพิเศษ  
    4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา                  
ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
  4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์เข้า
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  

1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ น ากลับมาใช้ประโยชน์  
2. การสร้างจิตสานึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชด าริ: ต้นแบบการจัดการ สิ่งแวดล้อม  
3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ  
    แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
  6.1 เรื่องกฎหมาย เตรียมความพร้อมเก่ียวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 
จ านวน 12 ฉบับ  
  6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน  
  6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นท่ี ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด             
เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

วิสัยทัศน์ 
การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี

คุณภาพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
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2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ผู้เรียนมีศักยภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท 
2. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะและความสามารถที่สนองความ

ต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 
3. ผู้ เรียนได้ รับการศึกษาที่ มีคุณภาพและมีทั กษะที่ จ าเป็ นสอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
5. หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนอง

ผู้รับบริการ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

กลยุทธ์ 
 1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง 
ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรม การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.2 ยกระดับคุณภาพ ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาอาชีพในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และ พ้ืนที่เกาะแก่ง 
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
 1.3 เสริมสร้างกลไกการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือภัยคุกคาม ในรูปแบบใหม่ที่ส่งผล
กระทบต่อความมั่นคง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 กลยุทธ์ 
 2.1 เสริมสร้างทักษะก าลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่
และภูมิภาค (อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน ผู้ประกอบการยุคใหม่) 
 2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
 2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ 
 3.1 พัฒ นาหลั กสู ตร เนื้ อหาสาระ สื่ อและนวัตกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้  
การวัด ประเมินผล ให้สอดคล้องกับสังคมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 3.2 ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  จิต
สาธารณะ และความเป็นพลเมือง 
 3.3 พัฒ นาคนทุกช่วงวัยให้ มีทั กษะการเรียนรู้  ทั กษะอาชีพ  ทั กษะชี วิตสามารถ 
อยู่ร่วมและท างานร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 
 3.4 พัฒ นาศักยภาพครูและบุ คลากรทางการศึกษาที่ ส่ งผลต่อการพัฒ นาทั กษะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
 3.5 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม ทวิศึกษา) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   

 กลยุทธ์ 
 4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ  และการศึกษา 
ตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมาย 
 4.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ 
 5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 5.2 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 
 6.1 พัฒนาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและ
ให้บริการประชาชน 
 6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวั ด ภาค  และฐานข้อมูลกลางด้ านการศึกษา 
ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 
 6.3 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และบูรณาการเชื่อมโยง  ทุก
ระดับ ทุกพ้ืนที่ และพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา 
 6.4 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 6.5 ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้เหมาะสมเอ้ือต่อการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ 
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 6.6 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 6.7 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 
11. จุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ / นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ปีงบประมาณ 2563 

 เพ่ือให้การจัดการศึกษาในทุกระดับของกระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ                  
และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และวัตถุประสงค์ของแผนปฏิรูปประเทศ               
ในด้านการศึกษา นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้น           
การจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

 หลักการ 
1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเกทและเป็นการศึกษา             
ตลอดชีวิต 

 
2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่ภูมิภาคให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน                  
ตามนโยบายประชารัฐ 
 
ระดับก่อนอนุบาล 
เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียน ในด้านสุขภาพและโภชนาการ 

และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 

ระดับอนุบาล 
เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ส าคัญ          

ด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและประเมินตนเอง 
 
ระดับประถมศึกษา  

      มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
  1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

2. เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ จากประสบการณ์จริงหรือจาก

สถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน ของผู้เรียนและครูด้วยการจัดการเรียนการสอน
ในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน 

5. สร้างแพลตฟอร์มติจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
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7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน 

และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

ระดับมัธยมศึกษา  
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วศิวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) 

และภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ 

และการมีงานท า เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 

ระดับอาชีวศึกษา  
มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน 

ภูมิภาคหรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับในการสร้างอาชีพ 
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
2. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติ 
1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของ

รัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2.จัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
3.ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และบริหารจัดการ 
4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย ให้ผู้บริหาร

ระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
5. ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลังตามความต้องการ

จ าเป็นให้แก่หน่วยงานในพ้ืนที่ภูมิภาค 
6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยจัดการศึกษา 
7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. .... โดยปรับปรุงสาระส าคัญให้ เอ้ือต่อ           

การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 

8. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษาตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้น         
เช่น จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน 

ให้พิจารณาสื่อสารอธิบายท าความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 
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9. วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ              
และจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบรวมทั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้และทักษะในด้านพหุ
ปัญญาของผู้เรียน 

10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด น าเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและศึกษาธิการภาคมีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการติดตามประเมินผล
ในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ)  
  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ส าคัญ เพ่ือ
พัฒนาทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมี คุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีพัฒนาการ
ที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี 
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้องมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สู่การเป็นคนไทยที่มี ทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตาม ความ
ถนัดของตนเอง ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
  (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความ เป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
  (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
  (3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยประเด็น  
 1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถานบันทางสังคม ร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พ่ึง
ประสงค์ โดย  
  (1) การปลูกฝังค่านิยมและ วัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  
  (2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
  (3) การสร้าง ความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  
  (4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ ชุมชนเป็นฐาน  
  (5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พ่ึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  
  (6) การใช้สื่ อและสื่ อสารมวลชนในการปลูกฝั งค่ านิ ยมและวัฒ นาธรรม ของคน ไทยในสั งคม     
       (7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบ ต่อส่วนรวม    
 2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  มุ่งเน้นการพัฒนาเชิง คุณภาพ ในทุกช่วงวัยประกอบด้วย  
  (1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการ เตรียมความพร้อมให้แกพ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์  
  (2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝัง ความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  
  (3) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ  ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศไทย    
 3.  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย  
  (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับ  ศตวรรษท่ี 21  
  (2) การเปลี่ยนโฉม บทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่  
  (3) การเพ่ิม ประสิทธิภาพระบบ บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
  (4) การพัฒนา ระบบ การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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  (5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึง บทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศ
ไทยในภูภาคเอเชีย อาคเนย์และประชาคมโลก  
  (6) การวางพื้นฐานระบบรองรับ การเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม    
  (7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  
 4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย  
  (1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่
ระดับปฐมวัย  
  (2) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการ ท างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมส าหรับ 
ผู้มีความสามรถพิเศษผ่านกลไกล ต่างๆ  

 (3)การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถใน ต่างประเทศให้มาสร้างและเทคโนโลยี
และนวัตกรรมให้กับต่างประเทศ   

 

12.สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดในเขตพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

12.1 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี  

วิสัยทัศน์ “ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต ก้าวสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานตามหลักปรัชญา          
ของเศรษฐกิจพอเพียง คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
2. พัฒนาก าลังคนการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

12.2 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด  
 วิสัยทัศน์ “การศึกษามีคุณภาพ  ผู้เรียนมีทักษะการด าเนินชีวิต บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงในสังคม                
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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12.3 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก 
  วิสัยทัศน์ “ประชาชนทุกช่วงวัย ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข  
ในเมืองท่องเที่ยวธรรมชาติ สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1.การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ                              
2.ผลิตและพัฒนาก าลังคนการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน                        
3.พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม                 
4.สร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
5.จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                           
6.พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

12.4 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 
  วิสัยทัศน์ “ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา มีคุณธรรมและคุณภาพ สู่อาชีพหรือการมีงานท า                   
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และต่อเนื่องตลอดชีวิต  
2. สร้างเสริมคุณธรรม และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท  
3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา สู่อาชีพหรือการมีงานทาตามความต้องการของสังคม 

12.5 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว 
  วิสัยทัศน์ “เด็ก เยาวชน และประชาชน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ คงอัตลักษณ์                
ความเป็นไทยและมีศักยภาพแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1.การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของประเทศชาติ 
2.การผลิตและพัฒนาก าลังคนการวิจัย นวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3.การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5.การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค 2563-2565 
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บทที่ 2  
ข้อมูลพื้นฐาน สถานการณ์และแนวโน้มด้านการศึกษา 

 
 ที่ตั้งและอาณาเขต 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 จัดตั้งขึ้นตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้มีการจัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวน 
สิบแปดภาค สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานที่จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 ก าหนดให้ตั้ งอยู่เลขที่ 410/1 ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา   

ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับข้าราชการ กิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ 
ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักงานศึกษาธิการภาค 3  
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดสถานที่ตั้งของส านักงานศึกษาธิการภาค ลงวันที่  
4 พฤษภาคม 2560 ไปเป็นของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ตามประกาศนี้ มีจังหวัดในพ้ืนที่
รับผิดชอบ จ านวน 5 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัด
ปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว โดยกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค            
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 1) แปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในระดับภาคและจังหวัด              
ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์                 
การพัฒนากลุ่มจังหวัด และ การพัฒนาด้านอ่ืนๆ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนใน
แต่ละพ้ืนที่ 2) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดท าดัชนีทางการศึกษาระดับภาค รวมทั้งสื่อสาร
เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 3) จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค 4) ก ากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ 
ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 5) ศึกษา วิเคราะห์ 
ประสาน และจัดระบบการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 6) ประสาน 
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือการศึกษา ให้สามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกันในการบริหารและการจัดการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยสภาพบริบทของ
พ้ืนที่มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. สภาพทั่วไป   
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก             
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว มีอาณาเขตดังนี้ 

  ทิศเหนือ    ติดต่อ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และสระบุรี 
  ทิศใต้     ติดต่อ ชายฝั่งอ่าวไทย 
  ทิศตะวันออก    ติดต่อ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  ทิศตะวันตก    ติดต่อ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปทุมธานี 
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6,338, 27%

2,819, 12%

2,122, 9%4,762, 21%

7,195, 31%
จันทบุรี

ตราด

นครนายก

ปราจีนบุรี

สระแก้ว

 เขตการปกครอง 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนพื้นที่รายจังหวัดสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
จังหวัด พื้นที่ 

(ตร.กม.) 
อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน อบจ. เทศบาล 

เมือง 
เทศบาล
ต าบล 

อบต. 

จันทบุรี 6,338 10 76 731 1 5 40 34 
ตราด 2,819 7 38 261 1 1 13 29 
นครนายก 2,122 4 41 408 1 1 5 39 
ปราจีนบุรี 4,762 7 65 708 1 1 12 56 
สระแก้ว 7,195 9 59 731 1 3 13 66 

รวม 23,236 37 279 2,839 5 11 85 224 
ที่มา : เว็บไซต์ส านักงานจังหวัด 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงจ านวนพื้นที่การปกครองในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

  จากตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1  แสดงให้เห็นว่า พื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีจังหวัดที่
มีพ้ืนที่เรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดจันทบุรี 
และ จังหวัดตราด 
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การปกครอง 
 เขตตรวจราชการศึกษาธิการภาค 9 มีการจัดระเบียบการปกครองเป็นการปกครองส่วนภูมิภาค            
และท้องถิ่น ประกอบด้วย 5 จังหวัด 37 อ าเภอ 279 ต าบล  2,839 หมู่บ้าน  96 เทศบาล 224 องค์การ
บริหารส่วนต าบล และ 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ าแนกเป็นรายจังหวัดดังนี้ 
 จังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนที่ 6,338 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 10 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง
จันทบุรี อ าเภอแกงหางแมว อ าเภอนายายอาม อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอมะขาม อ าเภอสอยดาว อ าเภอโป่ง
น้ าร้อน อ าเภอขลุง อ าเภอแหลมสิงห์  และอ าเภอเขาคิชฌกูฏ มี 76 ต าบล 731 หมู่บ้าน 45 เทศบาล 
34 องค์การบริหารส่วนต าบล และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 จังหวัดตราด มีพ้ืนที่ 2,819 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองตราด 
อ าเภอเขาสมิง  อ าเภอบ่อไร่ อ าเภอคลองใหญ่ อ าเภอแหลมงอบ อ าเภอเกาะช้าง และอ าเภอเกาะกูด   
มี 38 ต าบล 261 หมู่บ้าน 14 เทศบาล 29 องค์การบริหารส่วนต าบล และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จังหวัดนครนายก มีพ้ืนที่ 2,122 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง
นครนายก อ าเภอองครักษ์ อ าเภอปากพลี และอ าเภอบ้านนา มี 41 ต าบล 408 หมู่บ้าน 6 เทศบาล 39 
องค์การบริหารส่วนต าบล และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 จังหวัดปราจีนบุรี มีพ้ืนที่ 4,762 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง
ปราจีนบุรี อ าเภอประจันตะคาม อ าเภอศรีมหาโพธิ์ อ าเภอบ้านสร้าง อ าเภอศรีมโหสถ อ าเภอนาดี และ
อ าเภอกบินทร์บุรี มี 65 ต าบล 708 หมู่บ้าน 13 เทศบาล 56 องค์การบริหารส่วนต าบล และ 1 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

จังหวัดสระแก้ว  มีพ้ืนที่ 7,159 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 9 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ  เมือง
สระแก้ว อ าเภอวังน้ าเย็น อ าเภอเขาฉกรรจ์ อ าเภอคลองหาด อ าเภอวังสมบูรณ์ อ าเภอตาพระยา อ าเภอวัฒนานคร
อ าเภออรัญประเทศ และอ าเภอโคกสูง มี 59 ต าบล 731 หมู่บ้าน 16 เทศบาล 66 องค์การบริหารส่วน
ต าบล และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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 จ านวนประชากร และความหนาแน่นของประชากร 
1.1 ประชากร 
ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนประชากรแยกรายจังหวัดในเขตพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

 
ที่มา : www.dopa.go.th/ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงจ านวนประชากรที่มีสัญชาติไทยในเขตพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

 
 

จังหวัด สัญชาติไทย ไม่ได้สัญชาติไทย รวมทั้งสิ้น 
ชาย หญิง รวม ชาย  หญิง รวม 

จันทบุรี 261,030 272,338 533,368 1,615 1,513 3,128 536,496 

ตราด 109,205 110,854 220,059 4,892 4,963 9,855 229,914 

นครนายก 127,956 130,942 258,898 637 558 1195 260,093 

ปราจีนบุรี 243,152 247,618 490,770 503 367 870 491,640 

สระแก้ว 280,926 279,651 560,577 1,500 2,015 3,515 564,092 

รวม 1,022,269 1,041,403 2,063,672 9,147 9,416 18,563 2,082,235 

0
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100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

จ านวนประชากรที่มีสัญชาติไทย

ชาย หญิง
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แผนภูมิที่ 5 แสดงจ านวนประชากรที่ไม่ได้สัญชาติไทยในเขตพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

 
 

จากตารางที่ 2 แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิที่ 4  และแผนภูมิที่ 5 แสดงให้
เห็นว่า ประชากรในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีประชากรที่มีสัญชาติไทยเป็นชาย 
1,022,269 คน  เป็นหญิง 1,041,403 คน รวมจ านวนประชากรที่มีสัญชาติไทย 2,063,672 
คน เป็นประชากรไม่ได้สัญชาติไทย เป็นชาย 9,147 คน เป็นหญิง 9,146 คน รวมประชากร
ไม่ได้สัญชาติไทย 18,563 คน ประชากรรวมทั้งสิ้น 2 ,082,235 คนจังหวัดที่มีประชากร
เรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ จังหวัดสระแก้ว  จังหวัดจันทบุรีจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัด
นครนายก และจังหวัดตราด 

 
1.2 ความหนาแน่นของประชากร 

ตารางท่ี 3 แสดงความหนาแน่นของประชากรแยกรายจังหวัดในเขตพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 9 

 

จังหวัด จ านวนประชากร 
พื้นที่ ความหนาแน่น 

(ตร.กม.) (คน/ตร.กม.) 
จันทบุรี 536,496 6,338 85 
ตราด 229,914 2,819 82 
นครนายก 260,093 2,122 123 
ปราจีนบุรี 491,640 4,762 103 
สระแก้ว 564,092 7,195 78 

 

  จากตารางแสดงให้เห็นว่าจังหวัดที่มีความหนาแน่นมากที่สุดเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้แก่
จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี สระแก้ว และจังหวัดตราด 
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 สภาพเศรษฐกิจ ด้านก าลังคน การประกอบอาชีพ 
    ด้านเศรษฐกิจ 
   เศรษฐกิจไทยในปี 2562 เริ่มมีความท้าทายจากความเสี่ยงด้านความผันผวนของระบบ
เศรษฐกิจ และการเงินโลกมากขึ้น คาดว่าเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวในเกณฑ์ดีตามแรงขับเคลื่อนจากการ
ปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ ในประเทศทั้งด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชน และการ
ลงทุนภาครัฐ รวมทั้งการปรับตัวดีขึ้น ของภาคการท่องเที่ยวและการเปลี่ยนแปลงในทิศทางการค้า              
และสายพานการผลิตระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยชดเชยผลกระทบจากการชะลอตั วของเศรษฐกิจโลก
และการเพ่ิมขึ้นของมาตรการกีดกันการค้าที่ท าให้การส่งออกและการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2562       
ชะลอตัวลงอย่างช้า ๆ จากปี 2561 (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : 2561)                  
ซึ่งปัจจัยที่จะสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวในเกณฑ์ดี  ได้แก่ 

1. การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี 
2. การปรับตัวดีขึ้นของการลงทุน ตามแนวโน้มการเร่งตัวขึ้นของการลงทุนภาครัฐที่มีปัจจัย

สนับสนุนจากความคืบหน้าของโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ ๆ 
3. การเพ่ิมข้ึนของแรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยว 
4. การส่งออกยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจและสนับสนุนการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
5. การเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า การผลิต และการลงทุนระหว่างประเทศ 

 
ข้อจ ากัดและปัจจัยเสี่ยงของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

1. ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกยังมีความเสี่ยงต่อความผันผวนและขยายตัวต่ ากว่าการ
คาดการณ์ 

2. ความล่าช้าในการฟ้ืนตัวของจ านวนนักท่องเที่ยว 
3. การเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกที่เร็วกว่าปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

   เศรษฐกิจไทย ยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้น
ของอุปสงค์ในประเทศ ที่คาดว่าจะมีความต่อเนื่องในปี 2562 ทั้งในด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ยังมี
แนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีตามการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้และการจ้างงาน การลงทุนภาครัฐที่มี
แนวโน้มเร่งตัวขึ้นตามความคืบหน้าของโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการลงทุนภาคเอกชน  
ที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของการใช้ก าลังการผลิตและการเปลี่ยนแปลงของทิศทางการค้า
และการผลิตระหว่างประเทศ ในขณะที่การฟ้ืนตัวของภาคการท่องเที่ยวยังมีความเสี่ยงที่จะล่าช้ากว่า  
การคาดการณ์ และการส่งออกมีแนวโน้มชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก  และมีความเสี่ยงที่จะได้รับ
ผลกระทบเพ่ิมเติมจากการเพ่ิมขึ้นของมาตรการกีดกันทางการค้า แม้กระนั้นก็ตาม การปรับตัว                
ของทิศทางทาง การค้าและการผลิตระหว่างประเทศคาดว่า จะเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นและเป็นโอกาส
ส าคัญในการขับเคลื่อน การส่งออก การผลิต และการลงทุนในสาขาที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการกีดกัน
ทางการค้า เพ่ือชดเชยผลกระทบจาก การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและยกระดับศักยภาพการขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทย ภายใต้แนวโน้มดังกล่าว การบริหาร  เศรษฐกิจมหภาคในช่วงที่เหลือของปี 2561             
และในปี 2562 จึงควรให้ความส าคัญกับประเด็นดังนี้ 
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1) การสนับสนุนการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว ประกอบด้วย (1) การสนับสนุน
การฟ้ืนตัวของจ านวน นักท่องเที่ยวจากตลาดจีนให้สามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายในไตรมาสแรกของ
ปี 2562  (2) การให้ ความส าคัญกับการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งในด้านชีวิตและ
ทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ ไปกับการฟ้ืนฟูภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยว ต่างชาติ (3) การส่งเสริมการขายในตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลและ
กลุ่มนักท่องเที่ยวรายได้สูงในภูมิภาค (4) การอ านวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและการลดความแออัด
ของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ ๆ (5) การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวลงสู่เมืองรองและ
ชุมชน และ (6) การสร้างความเชื่อมโยง การท่องเที่ยวของไทยกับประเทศที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ ๆ 
ในภูมิภาค 

2) การขับเคลื่อนการส่งออกให้สามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมาย โดยให้ความส าคัญกับ               
(1) การใช้โอกาสจาก มาตรการกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะการขยายการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯและ
จีน  ในกลุ่มสินค้าที่สหรัฐฯและจีนปรับขึ้นภาษีน าเข้าระหว่างกัน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการที่มี ฐานการผลิต ทั้งในประเทศไทยและในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกัน
ทางการค้าเพ่ิมการใช้ก าลังการผลิตในประเทศไทย (2) การติดตามการเปลี่ยนแปลงของสินค้าน าเข้าที่
ส าคัญ ๆ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการ ปรับเพ่ิมภาษีน าเข้าในสหรัฐฯ และจีน ซึ่งอาจเปลี่ยนทิศทางเข้า
มายังประเทศไทยมากขึ้น (3) การปฏิบัติตามกรอบกติกาการค้าโลก รวมทั้งข้อก าหนดและแนวทางการ
ปฏิบัติในประเทศคู่ค้าและเงื่อนไขที่ส าคัญ ๆ ในสหรัฐฯที่มีความเกี่ยวพันกับการให้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ให้แก่ประเทศไทยและ (4) การให้ความช่วยเหลือผู้ผลิตและผู้ส่งออกที่
ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกัน   ทางการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม 

3) การสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน  โดย (1) การขับเคลื่อนการ
ส่งออกให้สามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมอัตราการใช้ก าลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (2) การ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่มีฐานการผลิตทั้งในประเทศไทยและในประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการกีดกันทางการค้าเพ่ิมการใช้ก าลังการผลิตในประเทศไทยมากขึ้น (3) การอ านวยความสะดวก
และการชักจูงนักลงทุนในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า และอยู่ในช่ว งของ
การตัดสินใจย้ายฐานการผลิต ให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น โดยให้ความส าคัญกับการ
ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน ความพร้อมและขีดความสามารถในการแข่งขันของ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ความพร้อมและ  ศักยภาพด้านพ้ืนที่รองรับการลงทุน
โดยเฉพาะการพัฒนาและความคืบหน้าของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่ง ทะเลภาคตะวันออกและเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (4) การขับเคลื่อนโครงการลงทุนของภาครัฐทั้งด้านการลงทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และ (5) การสร้างความมั่นใจ ให้กับนักลงทุน
เกี่ยวกับความต่อเนื่องของโครงการลงทุน รวมทั้งมาตรการและนโยบายที่ส าคัญ ๆ ในช่วงหลังการ
เปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเลือกตั้ง 

4) การดูแลเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยและการสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจ
ขนาดกลาง ขนาดย่อมและเศรษฐกิจฐานราก โดย 1) ด้านการผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกร ให้
ความส าคัญกับการดูแลปัญหาราคาสินค้าบางรายการที่ยังมีข้อจ ากัดในการฟ้ืนตัว โดยเฉพาะราคา
ยางพาราซึ่งการฟ้ืนตัวยังมีข้อจ ากัดจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการเพ่ิมขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
ในประเทศส าคัญๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุปสงค์รถยนต์ในตลาดโลก รวมทั้งมาตรการกีดกันทางการค้าที่
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ครอบคลุมสินค้ากลุ่มยานยนต์และผลิตภัณฑ์ยาง และการฟ้ืนตัวของราคาปาล์มน้ ามันที่ยังมีข้อจ ากัด
จากสต็อกท่ียังอยู่ในเกณฑ์สูง รวมทั้งแนวโน้มการปรับลดสัดส่วนเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากน้ ามันปาล์ม
ในสหภาพยุโรป และผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่ท าให้ราคาถ่ัวเหลืองและน้ ามันถั่วเหลือง
ในตลาดโลกปรับตัวลดลงและการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  ควบคู่ไปกับ
การเพ่ิมส่วนแบ่งรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตให้แก่เกษตรกร  2) ด้านการดูแลผู้มีรายได้น้อยเศรษฐกิจ
ฐานราก และ SMEs โดยให้ ความส าคัญกับการด าเนินการตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการ
ดูแลให้มาตรการสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดภาระการช าระหนี้และข้อจ ากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย วิสาหกิจชุมชน และ SMEs มีวงเงินที่เพียงพอและต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่ม
เกษตรกรที่ราคาผลผลิตยังมี ข้อจ ากัดในการฟ้ืนตัว และกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีความเปราะบางต่อการ
เพ่ิมข้ึนของราคาน้ ามัน ราคาสินค้า และอัตราดอกเบี้ย  3) ด้านการให้ความช่วยเหลือและพัฒนา SMEs 
ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินธุรกิจ เทคโนโลยี พฤติก รรมผู้บริโภค 
โครงสร้างประชากร และความผันผวนของค่าเงิน ต้องให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้ SMEs ใช้สิทธิ
ประโยชน์จากมาตรการสินเชื่อ มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงิน และมาตรการส่งเสริมและพัฒนา 
SMEs ของภาครัฐ การปรับปรุงการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดของ SMEs ไปสู่การใช้
เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาด และการสร้างความเชื่อมโยง SMEs กับ ธุรกิจและการผลิตขนาดใหญ่  

5) การขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐให้สามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบด้วย (1) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจ าปีงบประมาณ 2562 ไม่ต่ ากว่า              
ร้อยละ 75.0 โดยในไตรมาสแรกของปีงบประมาณไม่ต่ ากว่าร้อยละ 17.0 และการเบิกจ่ายงบลงทุน
รัฐวิสาหกิจในปี 2562 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80.0 (2) การเบิกจ่ายจากงบอ่ืน ๆ เช่น งบเหลื่อมปี                 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75.0 และเงินนอกงบประมาณที่เหลืออยู่อีก 8,031.6 ล้านบาท (3) การขับเคลื่อน
โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ขนาดใหญ่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง และภายใต้
แผนพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้สามารถเข้าสู่ขั้นตอนของการก่อสร้าง 
(4) การส่งเสริมให้นักลงทุนเข้าไปลงทุน ในพ้ืนที่ EEC และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างต่อเนื่อง  
(5) การจัดท าแผนและการขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และ
การพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ระดับภาคและจังหวัดส าคัญ ๆ เพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนการขยายตัวและ              
การกระจายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  

6) สถานการณ์แรงงานไทยจากการสัมมนาวิชาการหัวข้อ “ประเทศไทยจะรับมืออย่างไรกับ
แรงงานที่หายไป” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

1.1 โครงสร้างประชากรของประเทศไทย ได้เปลี่ยนจากรูปปีรามิดที่มีฐานกว้าง เป็นฐานแคบ 
และส่วนกว้างที่สุดคือประชากรกลุ่มอายุ ๓๐-๕๐ปื ซึ่งประเด็นที่ต้องพึงระวังเป็นอย่างยิ่ง ได้แก่"ความ
รวดเร็ว" ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน โดยมีการคาดการณ์ว่า
ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2578 ก าลังแรงงานซึ่งมีอายุ 15-59 ปี อาจจะมีจ านวนลดลง 6 - 37 ล้านคน ซึ่ง
จะท าให้ค่าใช้จ่ายต้นสุขภาพเพ่ิมขึ้น และแต่ละครอบครัวจะต้องมีภาระดูแลทั้งเด็กเล็กและผู้สูงวัยใน
ที่สุด 
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1.2 สาเหตุที่ท าให้อัตราการเกิดลดลง มาจากนโยบายวางแผนครอบครัวในปี พ.ศ. 2513 การ
ย้ายถิ่นของประชากรจากชนบทสู่เมืองท าให้การมีลูกนั้นต้องใช้เงินมากขึ้น ราคาอสังหาริมทรัพย์ที่สูงขึ้น
ผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้นและผัดผ่อนการมีครอบครัว และค่านิยมสมัยใหม่ที่ไม่ได้ให้ความส าคัญ
กับการมีบุตรมาก แต่ต้องการเลี้ยงให้ดี นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเรื่องการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เจริญพันธุ์ที่ท าให้ผู้คนไม่เกิดความตระหนักอายุที่มากข้ึนส่งผลต่อการมีบุตรยากข้ึน 

1.3 ผลส ารวจความเห็นของประชาชนไทยต่อนโยบายและมาตรการส าหรับสังคมเด็กเกิดน้อย 
2562 ส ารวจ 2,000 ครัวเรือน กระจายตามเพศ กลุ่มอายุ รายได้ ฯลฯ แสดงให้เห็นว่า มีคนโสดถึงร้อย
ละ 40 และในจ านวนนี้พบว่า 3 เหตุผลส าคัญที่อธิบายการอยู่เป็นโสดหรือไม่ได้อยู่กับคู่รักได้แก่ 1) ยังไม่
เจอคนที่ใช่ร้อยละ 23 2) ก าลังศึกษาหรือวางแผนศึกษาต่อร้อยละ 21 และ 3) ยังไม่พร้อมส าหรับความ
รบัผิดชอบในการเลี้ยงดูครอบครัวร้อยละ 17 

1.4 ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ ค าใช้จ่ายสูงเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้คนตัดสินใจไม่มีลูก ปัญหานี้
ขึ้นอยู่กับคนทุกระดับ เพราะจากการส ารวจแม้จะเป็นกลุ่มรายได้สูงก็ยังกล่าวว่าการมีลูกนั้นต้องใช้เงิน
มากทั้งนี้ เนื่องจากยิ่งมีฐานะสูงความคาดหวังในการเลี้ยงลูกให้ดีก็มากขึ้นไปตามรายได้ด้วย 

นอกจากเรื่องค่าใช้จ่ายการมีลูกยังกระทบกับความมั่นคงในสายอาชีพ จากการส ารวจเหตุผลที่
ท าให้คนหยุดงานมาจากเหตุผลด้านชีวิตครอบครัวรวมกันมากถึงร้อยละ 50 เช่น ความจ าเป็นในการ
ดูแลบุตรร้อยละ 31คู่ครองไม่ต้องการให้ท างานร้อยละ 8 ความจ าเป็นในการดูแลพ่อแม่ญาติร้อยละ 6 
และการตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรร้อยละ 5 ตัวเลขส่วนนี้แสดงให้เห็นปัญหาว่า คนไทยนั้นถูกบังคับให้ต้อง
เลือกระหว่างงานกับครอบครัว และผู้หญิงส่วนใหญ่ออกจากงานเพราะครอบครัว ส่วนผู้ชายออกจาก
งานเพราะตกงาน หรือ ปัญหาสุขภาพ 

1.5 ต้านกระทรวงแรงานรายงานว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แม้จ านวนแรงงานไม่ได้น้อยลงแต่
อัตราการมีส่วนร่วมของก าลังแรงานน้อยลง ทั้งนี้เนื่องจากก าลังแรงงานออกนอกระบบมากขึ้น คนไทย
ไม่เลือกงานในลักษณะ 3D คืองานที่สกปรก ยาก และอันตราย (Dirty-Danger-Difficult) จะเห็นได้ว่า
คนเริ่มตันเข้าระบบแรงงานช้าลงและโดยเฉพาะผู้หญิงเมื่อออกจากงานแล้วก็กลับเข้ามาท างานน้อยลง
ตลอดจนพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ ที่เน้นไปท างานอิสระมากขึ้น 

ส่วนการจัดการปัญหาขาดแคลนแรงงาน ในส่วนงานทักษะไม่สูง กระทรวงแรงงานด าเนินการ
แก้ปัญหาโดยน าแรงงานต่างชาติในประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาทดแทนเฉพาะงาน 3D ส่วนคนไทยได้
ด าเนินการพัฒนาคนเพ่ือ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย แต่ยังไม่เพียงพอ จึงต้องน าเข้าแรงานจากต่างประ
เหทศและอีกส่วนหนึ่งยังสนับสนุนโครงการเพิ่มผลิตภาพในธุรกิจขนาดย่อม หรือ SMEs ด้วย 

1.6 ส าหรับมุมมองต้านสาธารณสุข การขับเคลื่อนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพจะต้องมา
ควบคู่กับความรู้ความเข้าใจทางการเงินด้วย เพราะบางกรณีคนไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้เมื่อมีเหตุ
สมควรให้ไป เพราะยังกลัวการขาดรายได้จากการท างาน ปัญหาแรงงานขาดแคลนไม่ใช่เพียงแค่ไปแก้ที่
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อัตราการเกิดแต่คือการป้องกันไม่ให้คนวัยท างานเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วย จึงต้องออกแบบสถาน
ประกอบการให้เก้ือหนุนต่อการงเสริมสุขภาพ รวมถึงการท าอย่างไรให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างไม่เป็นภาระ 

1.7 ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เล็งเห็นว่า เด็กสมัยใหม่ไม่จ าเป็นต้องใช้เวลา
ในการเรียนนาน เนื่องจากมีกูเกิลหรือยูทูปที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ เพราะฉะนั้นอาจจะสามารถยึด
ระยะเวลาการท างานให้เร็วขึ้น เปลี่ยนมาเป็น "teach them how to learn" คือการสอนพวกเขาถึง
วิธีการเรียนรู้เพ่ือท าให้พวกเขาเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เร็วขึ้น และเมื่อกล่าวว่าปริมาณแรงานไม่เพียงพอ 
นั่นเป็นเพราะอาจเล็งเห็นแต่สถานการณ์ในประเทศ แต่ประชากรโลกเพ่ิมขึ้นทุกวัน หมายความว่าในจุด
บางจุดของโลก ประชากรก าลังเพ่ิมข้ึน จึงควรดึงโอกาสจาการโยกย้ายถิ่นฐาน และกาท าธุรกิจแบบริษัท
ชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วย 

   การค้าชายแดน  
   1) ภาคตะวันออกเป็นภาคที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางด้านการค้าชายแดนกับ ประเทศ
กัมพูชา โดยภาคตะวันออกมีพ้ืนที่ชายแดนติดกับกัมพูชาทางฝั่งตะวันออก ซึ่งจังหวัดที่เป็นแหล่งการค้า  
ชายแดนที่ส าคัญคือ จังหวัดสระแก้ว ตราด และจันทบุรี ปี 2559 ภาคตะวันออกมีมูลค่าการค้าชายแดน
รวมทั้งสิ้นประมาณ 116,331.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.5 ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก 79,892.89 
ล้านบาท  ในปี 2555 โดยเป็นมูลค่าการน้าเข้า 18,209.71 ล้านบาท และส่งออก 89,121.94 ล้านบาท 
นอกจากนี้แผนพัฒนาภาคตะวันออก ยังมีการค้าผ่านแดนไปยังประเทศเวียดนาม โดยในปี 2558                  
ภาคตะวันออกมีมูลค่าการค้าผ่านแดน 1,315.51 ล้านบาท  

   2) ภาคตะวันออกเป็นภาคที่ได้ดุลการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านมาโดยตลอด  โดยสินค้า
ส่งออก ไปยังกัมพูชาที่ส าคัญ ได้แก่ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ  
เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบฯ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบอ่ืนๆ ส่วนสินค้าน้าเข้าจากกัมพูชาที่ส าคัญ ได้แก่ ผักและของปรุงแต่งจากผัก ลวดและสาย
เคเบิลที่หุ้มฉนวน อะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าส าเร็จรูป เครื่องรับ-ส่งสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้ง 
 
ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 

 ตารางท่ี 4 แสดงการจัดล าดับดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) จ าแนกดัชนีย่อยและจังหวัด 

จังหวัด สุขภาพ การ 
ศึกษา 

ชีวิต 
การงาน 

รายได้ ที่อยู่อาศัย ครอบครัว การ
คมนาคม 

การมี
ส่วนร่วม 

ดัชนี HAI 
อันดับ ค่าดัชน ี

จันทบุรี 0.5321 0.4795 0.7036 0.5853 0.7746 0.5160 0.6604 0.4382 38 0.5862 
ตราด 0.7385 0.5049 0.6862 0.5434 0.5350 0.5269 0.6639 0.6408 27 0.6049 
นครนายก 0.3860 0.5316 0.6687 0.5551 0.9251 0.4154 0.6570 0.5700 36 0.5886 
ปราจีนบุรี 0.5900 0.5368 0.5996 0.5699 0.8350 0.5693 0.5319 0.6459 23 0.6098 
สระแก้ว 0.5759 0.3303 0.5127 0.4323 0.8174 0.4299 0.5013 0.5464 73 0.5183 

ที่มา: ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2560 (http://www.nesdb.go.th)  
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การพัฒนาคนจังหวัดจันทบุรี  
จังหวัดจันทบุรี  มีการพัฒนาคนในภาพรวมอยู่ ล าดับที่ 38 จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ                   

(ดัชนี HAI = 0.5862) การพัฒนาคนในแต่ละด้านจึงไม่ค่อยมีความโดดเด่นมากนัก โดยการพัฒนาคน
ด้านชีวิตการงาน และด้านการคมนาคมและการสื่อสาร มีความก้าวหน้าใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม 
จังหวัดจันทบุรีมีจุดเด่นที่มีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนค่อนข้างสูงมากเท่ากับ 36,024 บาท/เดือน 
(ค่าเฉลี่ยของประเทศ 26,915 บาท/เดือน) จังหวัดจันทบุรีมีจุดด้อยในบางประเด็น เช่น ความไม่เสมอ
ภาคของรายได้ค่อนข้างสูง ประชากรที่ประสบภัยแล้งค่อนข้างมาก และ ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมทา
กิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้านก็ค่อนข้างน้อยมาก 

 การพัฒนาคนจังหวัดตราด  
จังหวัดตราดมีการพัฒนาคนในภาพรวมอยู่ ล าดับที่  27 จาก  77 จั งหวัดทั่ วประเทศ                             

(ดัชนี HAI = 0.6049) นอกจากนี้ จังหวัดตราดมีจุดเด่นในบางประเด็น เช่น จานวนองค์กรชุมชนสูงที่สุด
คืออยู่ล าดับที ่1 ค่าเฉลี่ยเชาวน์ปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนไทยชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ค่อนข้างสูง  
ในทางกลับกัน การพัฒนาคนด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมกลับเป็นจุดด้อยของจังหวัดตราด 
กล่าวคือมีความก้าวหน้าน้อยที่สุด โดยมีตัวบ่งชี้ ประชากรที่ประสบภัยแล้งสูงที่สุดคืออยู่ล าดับที ่77 จาก 
77 จังหวัด และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่อนข้างสูงอยู่ล าดับที ่69 จาก 77 จังหวัด 

การพัฒนาคนจังหวัดปราจีนบุรี  
จังหวัดปราจีนบุรี มีการพัฒนาคนในภาพรวมอยู่ล าดับที่ 23 จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ              

(ดัชนี HAI = 0.6098) การพัฒนาคนในแต่ละด้านของจังหวัดปราจีนบุรีไม่ค่อยมีความก้าวหน้ามากนัก 
แต่เป็นที่น่าสังเกตได้ว่าด้านการมีส่วนร่วมและด้านการศึกษามีความก้าวหน้ามากกว่าด้านอ่ืน  ค่าดัชนี
ด้านการมีส่วนร่วม = 0.6459 ค่าดัชนีด้านการศึกษา = 0.5368 จังหวัดปราจีนบุรีมีจุดเด่นในบาง
ประเด็น เช่น เด็กอายุ 15-17 ปี การพัฒนาคนด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนมีความก้าวหน้าค่อนข้าง
น้อยมากโดย รวมทั้งการพัฒนาคนด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมด้านชีวิตการงาน  และด้านการ
คมนาคมและการสื่อสารมีความก้าวหน้าน้อยจังหวัดปราจีนบุรียังมีจุดด้อยในประเด็น หมู่บ้านที่ถนนสาย
หลักใช้การได้ตลอดปีค่อนข้างน้อยมากโดยอยู่ล าดับที ่68 จาก 77 จังหวัด 

 
การพัฒนาคนจังหวัดนครนายก  

จังหวัดนครนายก มีการพัฒนาคนในภาพรวมอยู่ล าดับที่ 36 จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ (ดัชนี 
HAI = 0.5886) เนื่องจากการพัฒนาคนในหลายด้านของจังหวัดนครนายกมีความก้าวหน้าค่อนข้างมาก
พอสมควร โดยเฉพาะด้านการคมนาคมและการสื่อสารมีความก้าวหน้ามากกว่าด้านอ่ืนโดยมีค่าดัชนี  = 
0.6570 ก้าวหน้ารองลงมาคือด้านการศึกษา ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม และด้านชีวิตการงาน 
ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ที่มีความโดดเด่นของจังหวัดนครนายก ได้แก่ ไม่มีประชากรท างานต่ าระดับ จังหวัด
นครนายกมีจุดด้อยในการพัฒนาคนด้านสุขภาพและด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนซึ่งติดล าดับ 1 ใน 5 
จังหวัดที่มีความก้าวหน้าด้านสุขภาพและด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนน้อยที่สุด  มีตัวบ่งชี้ที่ส าคัญคือ 
ประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว และผู้สูงอายุที่อยู่ล าพังคนเดียว 
ค่อนข้างสูงมาก 
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การพัฒนาคนจังหวัดสระแก้ว  
จังหวัดสระแก้วมีความก้าวหน้าการพัฒนาคนในภาพรวมน้อยมากอยู่ล าดับที ่73 จาก 77 จังหวัด (ดัชนี HAI 

= 0.5183) เนื่องจากการพัฒนาคนในแต่ละด้านของจังหวัดสระแก้วมีความก้าวหน้าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
จังหวัดอ่ืนๆ โดยเฉพาะการพัฒนาคนด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนมีความก้าวหน้าน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ มีตัวบ่งชี้ 
ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยวมีสัดส่วนสูงร้อยละ 32.47 นอกจากนี้ จังหวัดสระแก้วยังมีจุดด้อยในบางประเด็น 
เช่น ประชากรที่ประสบภัยแล้งค่อนข้างสูงอยู่ คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่อนข้าง
ต่ าและความไม่เสมอภาครายได้ค่อนข้างสูง แต่อย่างไรก็ตาม จังหวัดสระแก้วมีจุดเด่นในบางประเด็น เช่น ไม่มี
ประชากรประสบอุทกภัย และประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยในมีสัดส่วนต่ าร้อยละ 8.86  

 
 
ด้านการประกอบอาชีพของประชากรในพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  

พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มและเป็นแหล่งผลิตเกษตรที่ส าคัญของประเทศ  คนในพื้นที่เดิมจึงมี
พ้ืนฐานมาจากสังคมภาคเกษตรเป็นส่วนใหญ่  แต่เมื่อพ้ืนที่ปรับเปลี่ยนไปสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น นอกจากคนใน
พ้ืนที่จะปรับเปลี่ยนไปเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมด้วยแล้ว ยังมีแรงงานที่ย้ายถิ่นเข้ามาในแหล่งอุตสาหกรรม
ด้วย  เช่น ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา จึงท าให้มีการขยายตัวในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น  อพาร์ทเมนท์ บ้านเช่า หอพัก 
รวมไปถึงห้างสรรพสินค้าเพ่ือรองรับการอุปโภคบริโภคของคนในพ้ืนที่การขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมของหลาย
พ้ืนที่ นอกจากดึงดูดแรงงานทางตรงในภาคอุตสาหกรรมเข้ามาในพ้ืนที่แล้ว ยังท าให้เกิดธุรกิจการค้าและบริการที่
ต่อเนื่องอีกมากมายด้วย เช่น ธุรกิจซ่อมบ ารุงรับเหมาก่อสร้าง ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักร ธุรกิจรับส่งคนงาน รักษา
ความปลอดภัย  ตัวแทนจ าหน่ายต่างๆ ฯลฯ ซึ่งท าให้มีเจ้าของธุรกิจและแรงงานเข้ามาอีกมากด้วย และท าให้
โครงสร้างทางสังคมของพ้ืนที่ปรับเปลี่ยนไปตามโครงสร้างประชากรทั้งท่ีเข้าไปตั้งภูมิล าเนา และที่เป็นประชากรแฝง
ในพ้ืนที ่

 
 สถานการณ์และแนวโน้มด้านอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่ 
  ด้านสังคม 

 สังคมไทยก าลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ การใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการมีแนวโน้มสูงขึ้นความ
เหลื่อมล้ าทางรายได้มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น กล่าวคือความเหลื่อมล้ าทางรายได้ลดลง สินทรัพย์ ทางการเงินและการ
ถือครองที่ดินกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนจ านวนน้อย ผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ การเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษายังคงมีความเหลื่อมล้ าทั้งมิติและพ้ืนที่และรายได้ ทรัพยากรทางการแพทย์มีความแตกต่างระหว่าง
กรุงเทพฯและภูมิภาค การเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตยังคงมีความเหลื่อมล้ าสูง สาเหตุความเหลื่อมล้ าเกิด
จาก โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ยังคงเอ้ือประโยชน์ให้กับ เจ้าของทุนมากกว่าแรงงาน การกระจายตัวของทรัพยากรที่
ไม่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานของรัฐ โครงสร้างทางภาษีไม่สนับสนุนการ
กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นต้น 
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ด้านของความมั่นคงปลอดภัย คดีอาญารวมมีการรับแจ้งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.6 โดยคดียาเสพติด เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 27.3 การรับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.1 การรับเรื่องร้องเรียนสินค้าและบริการลดลง
ร้อยละ 14.9 จากปี 2560 การเกิดนักสูบและนักดื่มหน้าใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนและกลุ่มผู้หญิง  
อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าและควันบุหรี่มือสองซึ่งส่งผลกระทบทั้งต่อตัวผู้สูบเองและคนรอบข้าง การเจ็บป่วยด้วยโรค
เฝ้าระวังลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ที่เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองมีผลต่อสุขภาพจาการ
เข้าสู่ปอดโดยตรง เป็นศูนย์กลางให้สารพิษต่างๆ เข้าไปในร่างกาย เช่น สารก่อมะเร็ง สารโลหะหนัก ฯลฯ ในปี 
2556 WHO ได้ก าหนดให้ PM 2.5 อยู่ในกลุ่มของสารก่อมะเร็งและเป็นสาเหตุให้ 1 ใน 8 ของประชากรโลกเสียชีวิต
ก่อนวัยอันควร ทุกคนต้องร่วมกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา ตระหนักรู้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมีจิตส านึกในการ
ลดการสร้างปริมาณฝุ่น จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน 
 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 จากสถานการณ์ปัจจุบัน วิกฤตที่ก าลังเกิดขึ้นกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลง  ของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 
บางครั้งท าให้เราได้ทราบถึงสถานการณ์ที่เลวร้าย ซึ่งก าลังคืบคลานเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้น ซึ่งแต่เดิมความสนใจต่อ
สถานการณ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อมส าหรับประชาชนทุกคนทั่วทั้งโลกอาจดูเหมือนน้อยมากแต่  เมื่อเกิดปัญหาภัย
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน ท าให้เราได้เผชิญกับ สถานการณ์ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าวถ้าจะให้เห็นจริง
ตัวอย่างเช่น ปัญหา โลกร้อนขึ้น (Global warming) ปัญหาภัยจากความหนาวเย็น และภัยจากพายุ  ที่รุนแรงมากข้ึน                 
(เสรี : 2557)  

ปัญหาสิ่งแวดล้อม หมายถึง สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง จากสภาพที่เคยสามารถน ามาใช้เป็น
ประโยชน์ได้ส าหรับการด ารงอยู่ของมนุษย์ได้ และปัญหาที่เกิดขึ้นจาการใช้ทรัพยากรของมนุษย์อย่างไม่ประหยัด
และขาดความรับผิดชอบ ก่อให้เกิดปัญหามลพิษและปัญหาอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นภาวการณ์ที่ กระทบกระเทือนต่อคนจ านวน
มาก  ซึ่งภาวการณ์ดังกล่าวไม่ เป็นที่พึงปรารถนา และควรมีการกระท าบางอย่างเพ่ือแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น 
ตัวอย่างเช่น 1) ปัญหาน้ าเน่าเสีย 2) ปัญหามลพิษทางอากาศ 3) ปัญหามลพิษทางเสียง 4) ปัญหาขยะมูลฝอย และอ่ืน ๆ  

ดังนั้น ความหมายและเนื้อหาโครงสร้างของสิ่งแวดล้อม ที่ได้กล่าวมา ท าให้ทราบถึงสถานการณ์ของปัญหา
สิ่งแวดล้อม ในระดับของความส าคัญต่อ การด ารงอยู่ของมนุษย์ทุกคน สิ่งใดที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ย่อมส่งผลต่อมนุษย์ทุกคน ถึงแม้ความห่างไกลที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ในแต่ละท้องถิ่นอาจมีความแตกต่างกัน
ในด้านของระยะทางและที่มาของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นนั้น ๆ แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้น ย่อม
เกิดขึ้นได้ในทุกที่ของประเทศ หรือแม้แต่สถานการณ์ภัยจากแผ่นดินไหวน้ าท่วมและหรือภัยจากความหนาวเย็นที่
เกิดขึ้น ท าให้เกิดความสูญเสียของประชากรของประเทศนั้น ๆ การที่จะด ารงอยู่ของสิ่งแวดล้อมนั้น จ าต้องให้มีการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วย  

ส าหรับประเทศไทยการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต้องวางโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นจ านวนมาก
เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง มลพิษจากท่อเสียรถยนต์ และการก่อสร้างโครงการต่างๆ ดังนั้นความเจริญเติบโต
ดังกล่าวจึงควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง หากมีการใช้อย่างไม่จ ากัดจึงก่อให้เกิดความขาดแคลน และ
หากไม่มีการสร้างทดแทนก็จะหมดไปในที่สุด เช่น ทรัพยากรป่าไม้ น้ า และพลังงานธรรมชาติ ถึงแม้ว่าจะมีความ
พยายามที่จะพัฒนาพลังงานทดแทนแต่ยังขาดการพัฒนาที่ต่อเนื่องท าให้ไม่สามารถน ามาใช้ได้อย่างแพร่หลาย เช่น 
การผลิตพลังงานทดแทนจากพืช ปาล์ม ละหุ่ง และสบู่ด าเป็นต้น  
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ส าหรับปัญหาที่ไทยเผชิญที่เป็นประเด็นเร่งด่วนคือ ปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งมี
ค่าเกินมาตรฐานก่อให้เกิดความเสี่ยงในโรคร้ายแรง อาทิเช่น การก่อเกิดมะเร็ง ปัญหาระบบทางเดินหายใจ ท าให้
สถานศึกษาหลายแห่งต้องปิดท าการสอนเป็นระยะเวลานาน จนกว่าอากาศจะกลับเข้าสู่ปกติท าให้ส่งผลกระทบต่อ
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งการแก้ไขปัญหาต้องร่วมกันทั้งทางภาครัฐและเอกชนในระยะเร่งด่วนเฉพาะหน้า เป็น
บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการสั่งการ ประสานงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน และการให้ความร่วมมือ
จากภาครัฐเอกชน และประชาชนทุกฝ่าย 

ประเทศไทยได้น าแนวคิดเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นกระแสหลักในการพัฒนาประเทศ ในปีพ.ศ.
2535 หลั งจากที่มีการเข้ าร่ วมการประชุม  สหประชาชาติว่ าด้ วนเรื่ อง“สิ่ งแวดล้อมและการพัฒนา”                           
(The United Nations Conference on Environment and Development : UNCED) ณ กรุง ริโอ เดอ จา เน
โร ประเทศบราซิล ซึ่งได้มีการรับรองแผนปฏิบัติการ 21 หรือ “Agenda 21” ซึ่งเป็นหนึ่งในากการประชุม
ประกอบด้วย ปฏิญญาริโอ ว่าด้วย “สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา” แถลงการณ์เกี่ยวกับหลักการทางด้านป่าไม้
แผนปฏิบัติการ 21 อนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ต่อมาในการประชุมสุดยอดของโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่ งยืน  พ.ศ. 2545  (World Summit on 
Sustainable Development) ณ กรุง โจฮันเนสเบอร์ก ได้มีการเรียกร้องให้นานาประเทศ ด าเนินการจัดท าและ
ปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ภายในปี พ.ศ.2548 172 Integrated Social Science 
Journal โดยประเทศไทยเองได้ให้สัตยาบันรับรองแผนปฏิบัติการ 21  ในการประชุม สุดยอดของโลก พ.ศ. 2535 
(RIO Earth Summit) และใน พ.ศ. 2545 ยังได้ให้การรับรองปฏิญญาโจฮันเนสเบอร์ก ซึ่งมีพันธกรณีที่ประเทศ
สมาชิก ต้องด าเนินการคือ การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ยั่งยืน 
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ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา  

 จ านวนประชากรวัยเรียนอายุ 3-17 ปี และจ านวนร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-17 ปี 
 

ตารางท่ี 5  แสดงจ านวนประชากรวัยเรียนอายุ 3-17 ปี และร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-17 ปี ใน
พ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

 
หมายเหตุ : กลุ่มอายุ 3-5 ปี สังกัด อปท. จังหวัดตราด และสระแกว้ ไม่มีรายงานข้อมูลข้อมลู 
ข้อมูลจาก www.dopa.go.th ณ 31 ธ.ค. 61 และสนง.ศธจ 

พ้ืนที่ กลุ่มอายุ จ านวนประชากร จ านวนนักเรียน  ร้อยละนักเรียน/ประชากร 

ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 

3 - 5 ปี 69,379 69,592 100.31 

6 - 11 ปี 149,585 161,488 107.96 

12 -14 ปี 76,264 89,434 117.27 
15 - 17 ปี 74,948 74,570 99.50 

จันทบุรี 

3 - 5 ปี 17,459 21,396 122.55 

6 - 11 ปี 37,155 41,598 111.96 

12 -14 ปี 18,894 20,969 110.98 

15 - 17 ปี 19,152 17,534 91.55 

นครนายก 

3 - 5 ปี 7,960 9,587 120.44 

6 - 11 ปี 17,342 17,854 102.95 

12 -14 ปี 9,042 9,253 102.33 

15 - 17 ปี 8,923 9,311 104.35 

ปราจีนบุรี 

3 - 5 ปี 16,718 18,269 109.28 

6 - 11 ปี 35,426 38,958 109.97 

12 -14 ปี 17,872 21,468 120.12 

15 - 17 ปี 17,686 19,890 112.46 

ตราด 

3 - 5 ปี 7,267 4,899 67.41 

6 - 11 ปี 15,625 18,401 117.77 

12 -14 ปี 8,096 10,873 134.30 

15 - 17 ปี 7,937 7,874 99.21 

สระแก้ว 

3 - 5 ปี 19,975 15,441 77.30 

6 - 11 ปี 44,037 44,677 101.45 

12 -14 ปี 22,360 26,871 120.17 

15 - 17 ปี 21,250 19,961 93.93 
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 จ านวนนักเรียนนักศึกษาจ าแนกตามสังกัด 
ตารางท่ี 6  แสดงจ านวนนักเรียน/นักศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2562     

สังกัด/หน่วยงาน จันทบุร ี ตราด นครนายก ปราจีนบุร ี สระแก้ว รวม 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 117,154 50,511 58,525 107,705 104,218 438,113 
1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 90,532 48,997 45,483 90,290 90,782 366,084 
   1.1 สพฐ. 61,074 31,490 30,284 49,970 66,895 239,713 
        1) สพป. 42,108 22,307 20,785 35,751 52,385 173,336 
        2) สพม. 18,048 8,978 9,332 13,978 14,510 64,846 
        3) สศศ. 918 205 167 241 - 1,531 
    1.2 สช. 18,264 4,046 6,021 22,846 10,602 61,779 
    1.3 สอศ. 6,032 2,933 5,627 9,714 5,993 30,299 
         1) รัฐบาล 6,032 2,933 4,280 7,411 5,993 26,649 
         2) เอกชน - - 1,347 2,303 - 3,650 
    1.4 กศน. 5,162 10,528 3,551 7,760 7,292 34,293 
2. ส่วนราชการอ่ืน 26,622 1,514 13,042 17,415 13,436 72,029 
    2.1 ก.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม (อว.) 12,907 156 7,966 5,149 2,318 28,496 

         1) สถาบนัอุดมศึกษา 12,506 - 7,966 5,149 2,318 27,939 
           - ภาครัฐ 12,506 - 7,693 5,149 2,318 27,666 
           - เอกชน - - 273 - - 273 
         2) วิทยาลัยชุมชน - 156 - - n/a 156 
         3) โรงเรียนสาธิต 401 - - - n/a 401 
         4) สถาบนัการพลศึกษา - 205 - - - 205 
     2.2 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตชด.)  574 1,112 - - 887 2,573 
     2.3 อปท. 12,036 n/a 5,059 12,084 10,231 39,410 
       1) สามัญศึกษา 5,677 - 1,885 6,297 10,231 24,090 
       2) อาชีวศึกษา - - - - - - 
       3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6,359 n/a 3,174 5,787 n/a 15,320 
    2.4 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 627 41 17 84 - 769 
       1) วิทยาลัยนาฎศลิป์ฯ 627 - - - - 627 
       2) พศ. - 41 17 84 - 142 
    2.5 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 478 - - 98 - 576 
         1) ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ วิทยาลัยพยาบาล 69 - - - - 69 
       2) วิทยาลัยพยาบาล 409 - - - - 409 
       3) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยฯ - - - 98 - 98 
    2.6 กระทรวงกลาโหม - - - - - - 
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 จ านวนสถานศึกษาในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 ตารางท่ี 7  แสดงจ านวนสถานศึกษาในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

สังกัด/หน่วยงาน จันทบุร ี ตราด นครนายก ปราจีนบุร ี สระแก้ว รวม 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 401 217 288 494 343 1,743 
1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 252 147 169 295 314 1,177 
   1.1 สพฐ. 214 129 144 256 289 1,032 
        1) สพป. 189 111 132 236 274 942 
        2) สพม. 23 17 11 19 14 84 
        3) สศศ. 2 1 1 1 1 6 
    1.2 สช. 21 8 15 24 13 81 
    1.3 สอศ. 7 3 6 8 3 27 
         1) รัฐบาล 7 3 3 4 3 20 
         2) เอกชน - - 3 4 - 7 
    1.4 กศน. 10 7 4 7 9 37 
2. ส่วนราชการอ่ืน 149 70 119 190 29 566 
    2.1 ก.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม (อว.) 

4 2 6 4 3 19 

         1) สถาบนัอุดมศึกษา 3 - 4 4 2 13 
           - ภาครัฐ 3 - 2 4 2 11 
           - เอกชน - - 2 - - 2 
         2) วิทยาลัยชุมชน - 1 - - 1 2 
         3) โรงเรียนสาธิต 1 - 2 - - 3 
         4) สถาบนัการพลศึกษา - 1 - - - 1 
     2.2 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตชด.)  6 2 - - 7 15 
     2.3 อปท. 136 65 110 193 18 522 
       1) สามัญศึกษา 10 2 3 15 18 48 
       2) อาชีวศึกษา - - - - - - 
       3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 126 63 107 178 n/a 474 
    2.4 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 1 1 1 - 1 4 
       1) วิทยาลัยนาฎศลิป์ฯ 1 - - - - 1 
       2) พศ. - 1 1 1 1 4 
    2.5 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 2 - - 1 - 3 
       1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วิทยาลัย
พยาบาล 

1 - - - - 1 

       2) วิทยาลัยพยาบาล 1 - - - - 1 
       3) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยฯ    1  1 
    2.6 กระทรวงกลาโหม  - - 2 - - 2 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ปี 2563-2565   ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  หน้า 78 
 
 
 

 สถานการณ์และแนวโน้มด้านการศึกษา 
 

โลกที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าแทรกซึมในทุกภาคส่วน การจัดการศึกษาจึงต้อง
ปรับบทบาทใหม่ เพ่ือรองรับความเป็นพลวัตน์ และเพ่ือให้แน่ใจว่าทุกหน่วยงานการศึกษาจะเดินไปในทิศทาง
เดียวกัน ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 จึงให้ความส าคัญกับความเป็นเอกภาพในการบริหารงานและ                 
จัดการศึกษา โดยค านึงถึงความต้องการของผู้รับบริการ และตั้งอยู่บนพื้นฐานการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เป็นส าคัญ   

หน่วยงานทางการศึกษา ให้ความส าคัญกับการบูรณาการร่วมกันทั้งข้อมูลสารสนเทศและทรัพยากร
ด้านการศึกษา ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ประชาสังคม ให้เข้ามามีบทบาทในการจัด
การศึกษา  ร่วมขับเคลื่อนและก ากับติดตามผลการจัดการศึกษาในระดับภาคอย่างเห็นได้ชัดเจน จากการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค  (ภาคตะวันออก) ซึ่งประกอบด้วย
หัวส่วนราชการทุกภาคส่วน เช่น ประธานสภาอุตสาหกรรมจั งหวัด ประธานหอการค้าจั งหวัด 
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานทางการศึกษาทั้งในและนอก
กระทรวงศึกษาธิการ  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสื่อสารนโยบายเพ่ือให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าไปใน
ทิศทางเดียวกัน บนพ้ืนฐานของความแตกต่างของพ้ืนที่แต่ละจังหวัด โดยส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ในภาพรวมของประเทศจากสถานการณ์การขาดแคลนแรงงานนับเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญของ                
การขับเคลื่อนธุรกิจ  การขาดแคลนแรงงานผู้มีความสามารถในปัจจุบันถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ในหลาย
ประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ หากพูดถึงสถานการณ์ตลาดแรงงาน     
ในปัจจุบัน  ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร  โดยเฉพาะที่มีทักษะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  นับเป็นกลุ่มแรงงานส าคัญที่จะขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ  จากผลส ารวจและสถิติของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ได้ชี้ถึงตลาดแรงงานที่มีทักษะตอบโจทย์
ภาคอุตสาหกรรม  จากภาพรวมประเทศไทยในช่วงตลอด  5  ปีรวมถึงปีนี้  ประเทศไทยในประเทศที่ก าลัง
พัฒนาและอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตัลอยู่ในภาวะความต้องการแรงงานที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับสภาวะการขาดแคลนแรงงานระดับโลกซึ่งมี  6 สายงานส าคัญ ได้แก่  สายงานด้านการขาย  ด้านไอที  
ด้านวิศวกรรม งานธุรการ งานด้านบัญชีสายงานการผลิต  

 แนวโน้มการจัดการศึกษามีอัตราส่วนระหว่างผู้เรียนสายอาชีพ ต่อผู้เรียนสายสามัญมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
จากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และนโยบายการส่งเสริมการค้าการลงทุนในภูมิภาค การเจริญเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรี  ประกอบกับการท า MOU ร่วมกัน ระหว่างสถาบันการศึกษา                    
ตามแนวความคิดของการศึกษาเพ่ือการมีงานท า ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีเป้าหมายในอาชีพ และ               
ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกับสถาบันการศึกษาในการคัดเลือกผู้ เรียนในเข้าท างานในสถาน
ประกอบการจริง และการฝึกประสบการณ์ในช่วงการเรียนในสถานประกอบการ 
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 การจัดการศึกษาปฐมวัย 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการ  

ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่งเพ่ือพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม  และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติและการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไป               
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูและและพัฒนา รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน ซึ่งในการด าเนินการพัฒนาเด็กปฐ๙มวัย
ให้มีความเหมาะสมในภาพรวมของประเทศ  

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาและดูแล
ก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น มีหน่วยงานที่เกี่ยวช้องหลายหน่วยงาน เช่น 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
องค์กรภาคเอกชนหรือมูลนิธิ เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริม สนับสนุนการดูและและพัฒนา
เด็กปฐมวัยของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค มีเป้าหมายการด าเนินงานและแนวทางการ
ด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือแผนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ตลอดจนเพื่อให้การบูรณาการการท างานร่วมกันในระดับพ้ืนที่ ทั้งหน่วยงานระดับภาค และระดับจังหวัด  

ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีผลการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปได้ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายและการด าเนินงานการจัด

การศึกษาปฐมวัย ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน จ านวน 1,743 คน โดยกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
ได้แก่ การจัดประชุมสัมมนา การประชุมปฏิบัติการ การจัดอบรม  

กิจกรรมที่ 2 การรวบรวมองค์ความรู้ นวัตกรรม หรือรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) เป็นผลงานจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่ โดยได้ด าเนินการคัดเลือก จ านวน 14 ชิ้น และคัดเลือก
เป็นผลงานระดับภาคของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 จ านวน 2 ชิ้น  

กิจกรรมที่ 3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยและจัดท าแผนที่ตั้งสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ีส านักงานศึกษาธิการภาค 9 เกิดข้ึน

ในรูปแบบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา โดยมีค าสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ 
ด้านการศึกษาระดับภาค  (ภาคตะวันออก) ซึ่งประกอบด้วยหัวส่วนราชการทุกภาคส่วน เช่น ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
หน่วยงานทางการศึกษาทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ  

คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่จัดท าแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ตลอดจนร่วมก ากับ ติดตาม การขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้าน
การศึกษาระดับภาค 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) 

ตารางที่ 8 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 2561 ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 จังหวัด ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ   คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์ 
ระดับภาค 56.67   38.72   37.87   39.93 
ระดับประเทศ 55.90   39.24   37.50   39.93 
จันทบุรี 59.30   42.12   42.42   41.63 
ตราด 59.46   40.36   40.58   42.06 
นครนายก 55.54   37.65   37.50   39.26 
ปราจีนบุรี 55.72   38.47   35.17   39.21 
สระแก้ว 54.49   35.66   35.22   38.44 
ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (www.niets.or.th) 
แผนภูมิที่  6  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2561 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ระดับประเทศ ระดับภาค จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

ภาษาไทย 55.9 56.67 59.3 59.46 55.54 55.72 54.49

ภาษาอังกฤษ 39.24 38.72 42.12 40.36 37.65 38.47 35.66

คณิตศาสตร์ 37.5 37.87 42.42 40.58 37.5 35.17 35.22

วิทยาศาสตร์ 39.93 39.93 41.63 42.06 39.26 39.21 38.44
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2561
ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

http://www.niets.or.th/
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     ตารางท่ี 9 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 2561 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

  

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (www.niets.or.th) 

 

แผนภูมิที่  7  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

 

 

 จังหวัด ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ   คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์ 
ระดับภาค 54.00   28.43   29.25   35.46 
ระดับประเทศ 54.42   29.45   30.04   36.10 
จันทบุรี 57.19   29.94   32.40   37.18 

ตราด 55.73   28.89   30.68   36.14 

นครนายก 52.99   28.58   28.94   35.10 

ปราจีนบุรี 53.15   28.10   27.96   34.83 

สระแก้ว 51.46   26.99   26.95   34.25 

ระดับประเทศ ระดับภาค จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

ภาษาไทย 54.42 54 57.19 55.73 52.99 53.15 51.46

ภาษาอังกฤษ 29.45 28.43 29.94 28.89 28.58 28.1 26.99

คณิตศาสตร์ 30.04 29.25 32.4 30.68 28.94 27.96 26.95

วิทยาศาสตร์ 36.1 35.46 37.18 36.14 35.1 34.83 34.25
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2561
ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

http://www.niets.or.th/
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ตารางที่ 10 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 2561 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 จังหวัด ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ   คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์   สังคม 

ระดับภาค 46.47   30.49   30.82   30.49   34.86 

ระดับประเทศ 47.31   31.41   30.72   30.51   35.16 

จันทบุรี 47.35   31.33   31.79   30.37   35.17 

ตราด 47.87   31.70   31.37   30.17   35.15 

นครนายก 47.44   35.65   41.68   32.95   35.56 

ปราจีนบุรี 46.58   29.47   28.31   29.99   35.15 

สระแก้ว 44.13   26.68   24.86   28.70   33.59 

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (www.niets.or.th) 
 

 สูงกว่าระดับประเทศและระดับภาค 

  สูงกว่าระดับภาค 
  เท่ากับระดับประเทศ 

  ต่ ากว่าระดับประเทศและระดับภาค 
 
แผนภูมิที่ 8 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ระดับประเทศ ระดับภาค จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

ภาษาไทย 46.47 47.31 47.35 47.87 47.44 46.58 44.13

ภาษาอังกฤษ 30.49 31.41 31.33 31.7 35.65 29.47 26.68

คณิตศาสตร์ 30.82 30.72 31.79 31.37 41.68 28.31 24.86

วิทยาศาสตร์ 30.49 30.51 30.37 30.17 32.95 29.99 28.7

สังคม 34.86 35.16 35.17 35.15 35.56 35.15 33.59
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2561
ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

http://www.niets.or.th/
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จากตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 2561 ของจังหวัดในพ้ืนที่ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 พบว่า 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลคะแนนโอเนตในรายวิชา   ภาษาไทย  

จังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามล าดับ คือ ตราด  จันทบุรี   ปราจีนบุรี   นครนายก                     
และสระแก้ว  โดยจังหวัดจันทบุรีและตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยในวิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับภาคและระดับประเทศ                       
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  นครนายก และสระแก้ว  มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและระดับภาค 

ผลคะแนนโอเนตในรายวิชา   ภาษาอังกฤษ 

จังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามล าดับ คือ จันทบุรี  ตราด ปราจีนบุรี  นครนายก และสระแก้ว  
โดยจังหวัดจันทบุรีและตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยในวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับภาคและระดับประเทศ  ส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี  นครนายก และสระแก้ว  มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและระดับภาค 

ผลคะแนน O–Net ในรายวิชา   คณิตศาสตร์ 

จังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุด เรียงตามล าดับ คือ จันทบุรี   ตราด นครนายก สระแก้ว                         
และปราจีนบุรี  โดยจังหวัดจันทบุรีและตราด  มีค่าคะแนนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตร์สู งกว่าระดับภาคและระดับประเทศ  
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  นครนายก และสระแก้ว  มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและระดับภาค   

ผลคะแนน O–Net ในรายวิชา   วิทยาศาสตร์ 

จังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามล าดับ คือ ตราด  จันทบุรี   นครนายก  ปราจีนบุรี                      
และสระแก้ว โดยจังหวัดตราด  จันทบุรี    มีค่าคะแนนเฉลี่ยในวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับภาคและระดับประเทศ  
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  นครนายก และสระแก้ว  มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและระดับภาค   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลคะแนน O–Net ในรายวิชา   ภาษาไทย  

จังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามล าดับ คือ จันทบุรี  ตราด ปราจีนบุรีนครนายก และสระแก้ว 
โดยจังหวัดจันทบุรีและตราด  มีค่าคะแนนเฉลี่ยในวิชาภาษาไทยสูงกว่า  ระดับภาค และระดับประเทศ  ส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี  นครนายก และสระแก้ว  มีค่าคะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและระดับภาค   

ผลคะแนน O–Net ในรายวิชา   ภาษาอังกฤษ 

จังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามล าดับ คือ จันทบุรี   ตราด นครนายก  ปราจีนบุรี                       
และสระแก้ว โดยจังหวัดจันทบุรีและตราด  มีค่าคะแนนเฉลี่ยในวิชาภาษาอังกฤษ สูงกว่าระดับภาคและระดับประเทศ  
ส่วนจังหวัดนครนายก มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับภาค โดยจังหวัด ปราจีนบุรีและสระแก้ว  มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและระดับภาค 
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ผลคะแนน O–Net ในรายวิชา   คณิตศาสตร์ 

จังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามล าดับ คือ จันทบุรี   ตราด นครนายก ปราจีนบุรี                      
และสระแก้ว  โดยจังหวัดจันทบุรีและตราด  มีค่าคะแนนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าระดับภาค และระดับประเทศ  
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  นครนายก และสระแก้ว  มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและระดับภาค   

ผลคะแนน O–Net ในรายวิชา   วิทยาศาสตร์ 

จังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามล าดับ คือ จันทบุรี   ตราด นครนายก ปราจีนบุรี                       
และสระแก้ว  โดยจังหวัดจันทบุรีและตราด  มีค่าคะแนนเฉลี่ยในวิชาวิทยาศาสตร์  สูงกว่าระดับภาค และระดับประเทศ  
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  นครนายก และสระแก้ว  มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและระดับภาค  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผลคะแนน O–Net ในรายวิชา   ภาษาไทย  

จังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามล าดับ คือ  ตราด นครนายก จันทบุรีปราจีนบุรี                        
และสระแก้ว โดยจังหวัดตราด นครนายก จันทบุรี  มีค่าคะแนนเฉลี่ยในวิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับภาค                            
และระดับประเทศ  ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับภาค โดยจังหวัด สระแก้ว  มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ต่ ากว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและระดับภาค   

ผลคะแนน O–Net ในรายวิชา   ภาษาอังกฤษ 

จังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามล าดับ คือ นครนายก ตราด จันทบุรี   ปราจีนบุรี                    
และ สระแก้ว  โดยจังหวัดนครนายก ตราด จันทบุรี  มีค่าคะแนนเฉลี่ยในวิชาภาษาอังกฤษ  สูงกว่าระดับภาค                   
และระดับประเทศ  ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และสระแก้ว  มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและระดับภาค 

ผลคะแนน O–Net ในรายวิชา   คณิตศาสตร์ 
จังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามล าดับ คือ นครนายก จันทบุรี   ตราด ปราจีนบุรี                     

และสระแก้ว โดยจังหวัดนครนายก จันทบุรี  ตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าระดับภาค                      
และระดับประเทศ  ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และสระแก้ว  มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ                
และระดับภาค   

ผลคะแนน O–Net ในรายวิชา   วิทยาศาสตร์ 
จังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามล าดับ คือ นครนายก จันทบุรี   ตราด ปราจีนบุรี                       

และสระแก้ว  โดยจังหวัดนครนายก  มีค่าคะแนนเฉลี่ยในวิชาวิทยาศาสตร์  สูงกว่าระดับภาคและระดับประเทศ                
ส่วนจังหวัดจันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี  และสระแก้ว  มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและระดับภาค  

ผลคะแนน O–Net ในรายวิชา   สังคมศึกษา 
จังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามล าดับ คือ  นครนายก จันทบุรี  ตราด ปราจีนบุรี                      

และสระแก้ว  โดยจังหวัดนครนายก และจันทบุรี  มีค่าคะแนนเฉลี่ยในวิชาสังคมศึกษา สูงกว่าระดับภาค                           
และระดับประเทศ  ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับภาค โดยจังหวัดสระแก้ว                   
มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและระดับภาค  
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 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)  
ตารางท่ี 11 ผลการทดสอบ V-Net ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ปีการศึกษา 2559   

ถึง 2561 ระดับ ปวช. 3 จ าแนกรายจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

ระดับประเทศ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 37.93 41.60 41.63 

ค่าเฉลี่ยระดับภาค 37.45 41.27 41.46 

จันทบุรี 39.06 43.42 43.15 

ตราด 39.31 42.81 42.74 

นครนายก 37.30 40.33 40.73 

ปราจีนบุรี 36.44 40.66 40.55 

สระแก้ว 36.24 39.54 40.66 

แผนภูมิที่  9  ผลการทดสอบ V-Net ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ปีการศึกษา 2559   
ถึง  ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช. 3 จ าแนกรายจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการภาค 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิแสดงให้เห็นว่าจังหวัดที่มีผลการทดสอบระดับชาติ V-Net ระดับชั้น ปวช. 3 สูงกว่า
ระดับประเทศทั้ง 3 ปี คือจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 

พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
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ประเทศ ภาค จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

37.93 37.45
39.06 39.31

37.3
36.44 36.24

41.6 41.27

43.42 42.81

40.33 40.66
39.54

41.63 41.46
43.15 42.74

40.73 40.55 40.66

ผลการทดสอบระดับชาติ V-Net ระดับ ปวช. 3 ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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ตารางท่ี 12 ผลการทดสอบ V-NET ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ปีการศึกษา 2559   
ถึง  2561 ระดับ ปวส. 2 จ าแนกรายจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

 
แผนภูมิที่ 10  ผลการทดสอบ V-Net ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ปีการศึกษา 2559   
ถึง ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวส. 2 จ าแนกรายจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภูมิแสดงให้เห็นว่าจังหวัดที่มีผลการทดสอบระดับชาติ V-Net ระดับชั้น ปวส. 2 สูงกว่า

ระดับประเทศทั้ง 3 ปี คือจังหวัดจันทบุรี (ปีการศึกษา 2559 ผลการทดสอบจังหวัดจันทบุรีเท่ากับระดับประเทศ) 
และจังหวัดตราด 

 

ระดับประเทศ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 37.35 37.11 41.63 

ค่าเฉลี่ยระดับภาค 36.94 36.93 41.54 

จันทบุรี 37.35 37.96 41.74 

ตราด 39.76 38.41 41.72 

นครนายก 36.50 36.38 41.23 

ปราจีนบุรี 37.01 37.21 42.03 

สระแก้ว 35.11 34.96 40.55 

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561
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ประเทศ ภาค จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

37.35 36.94 37.35 39.76 36.5 37.01 35.11

37.11 36.93 37.96 38.41 36.38 37.21 34.96

41.63 41.54 41.74 41.72 41.23 42.03 40.55

ผลการทดสอบระดับชาติ V-Net ระดับ ปวส. 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) 
ตารางท่ี  13  แสดงภาพรวมผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net ปีการศึกษา 

2561  ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9  
 

 
 
 

 
แผนภูมิที่ 11 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net ปีการศึกษา 2561 
 

 
 

 
 

ศธภ. 3 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
ประถมศึกษา 46.65 48.04 41.64 47.4 48.85 46.84
มัธยมต้น 41.74 44.46 40.12 45 46.9 41.71
มัธยมปลาย 38.02 39.21 41.69 36.54 36.54 37.93
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net ปีการศึกษา 2561

ระดับ 
ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น   มัธยมศึกษาตอนปลาย  

2/61 1/62 เฉลี่ย  2/61  1/62  เฉลี่ย  2/61 1/62  เฉลี่ย  
ศธภ. 3 46.65  n/a 46.65  41.74   n/a 41.74 38.02  n/a 38.02 
จันทบุรี 48.04  n/a 48.04  44.46   n/a 44.46 39.21  n/a 39.21 
ตราด 41.64  n/a 41.64  40.12   n/a 40.12 41.69  n/a 41.69 
นครนายก 47.40  n/a 47.40  45.00   n/a 45.00 36.54  n/a 36.54 
ปราจีนบุรี 48.85  n/a 48.85  46.90   n/a 46.90 36.54  n/a 36.54 
สระแก้ว 46.84  n/a 46.84  41.71   n/a 41.71 37.93  n/a 37.93 
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ตารางท่ี 14   แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2/2561)  
แยกสาระเป็นรายจังหวัด ในพื้นที่ความรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9  

 

จังหวัด วิชา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผู้เข้า
สอบ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี่ย ผู้เข้าสอบ คะแนนรวม ค่าเฉลี่ย 
ผู้เข้า
สอบ 

คะแนนรวม ค่าเฉลี่ย 

จันทบุรี 

สาระทักษะการเรียนรู ้ 41 1,823.27 44.47 234 11,473.02 49.03 394 18,829.26 47.79 

สาระความรู้พื้นฐาน 41 1,471.49 35.89 235 7,583.45 32.27 396 11,147.40 28.15 

สาระการประกอบอาชีพ 41 1,816.71 44.31 234 10,630.62 45.43 394 18,084.60 45.90 

สาระทักษะการด าเนินชีวิต 41 2,563.32 62.52 234 12,093.12 51.68 394 17,091.72 43.38 

สาระการพัฒนาสังคม 41 2,173.41 53.01 234 10,277.28 43.92 395 12,205.50 30.90 

ภาพรวม 205 9,848.20 48.04 1,171 52,057.49 44.46 1973 77,358.48 39.21 

ตราด 

สาระทักษะการเรียนรู ้ 26 1,170.00 45.00 155 5,155.30 33.26 180 8,776.80 48.76 

สาระความรู้พื้นฐาน 26 866.58 33.33 155 5,155.30 33.26 180 5,122.80 28.46 

สาระการประกอบอาชีพ 26 1,053.26 40.51 153 6,612.66 43.22 180 9,289.80 51.61 

สาระทักษะการด าเนินชีวิต 26 1,196.78 46.03 153 7,542.90 49.30 180 7,615.80 42.31 

สาระการพัฒนาสังคม 26 1,126.58 43.33 155 6,463.50 41.70 180 6,719.40 37.33 

ภาพรวม 130 5,413.20 41.64 771 30,929.66 40.12 900 37,524.60 41.69 

นครนายก 

สาระทักษะการเรียนรู ้ 25 1,076.75 43.07 149 6,556.00 44.00 234 10,670.40 45.60 

สาระความรู้พื้นฐาน 25 1,003.75 40.15 151 4,560.20 30.20 232 6,537.76 28.18 

สาระการประกอบอาชีพ 25 1,168.25 46.73 149 5,934.67 39.83 234 9,479.34 40.51 

สาระทักษะการด าเนินชีวิต 25 1,403.25 56.13 149 6,792.91 45.59 234 9,280.44 39.66 

สาระการพัฒนาสังคม 25 1,273.25 50.93 149 5,960.00 40.00 232 6,980.88 30.09 

ภาพรวม 125 5,925.25 47.40 747 29,803.78 45.00 1166 42,948.82 36.83 

ปราจีนบุร ี

สาระทักษะการเรียนรู ้ 22 1,046.76 47.58 316 14,011.44 44.34 543 24,576.18 45.26 

สาระความรู้พื้นฐาน 22 874.94 39.77 319 10,102.73 31.67 543 14,655.57 26.99 

สาระการประกอบอาชีพ 22 988.24 44.92 316 13,114.00 41.50 543 22,284.72 41.04 

สาระทักษะการด าเนินชีวิต 22 1,323.30 60.15 316 15,932.72 50.42 543 21,763.44 40.08 

สาระการพัฒนาสังคม 22 1,140.04 51.82 315 12,823.65 40.71 540 15,805.80 29.27 

 ภาพรวม 110 5,373.28 48.85 1,582 65,984.54 41.71 2712 99,085.71 36.54 
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ตารางท่ี 13 (ต่อ) 

จังหวัด วิชา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผู้เข้า
สอบ 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉลี่ย ผู้เข้าสอบ คะแนนรวม ค่าเฉลี่ย 
ผู้เข้า
สอบ 

คะแนนรวม ค่าเฉลี่ย 

สระแก้ว สาระทักษะการเรียนรู ้ 33 1,670.13 50.61 357 16,743.30 46.90 502 22,720.52 45.26 

 สาระความรู้พื้นฐาน 34 1,291.32 37.98 356 11,416.92 32.07 503 15,190.60 30.20 

 สาระการประกอบอาชีพ 33 1,485.00 45.00 357 14,769.09 41.37 502 20,918.34 41.67 

 สาระทักษะการด าเนินชีวิต 33 1,729.86 52.42 357 16,786.14 47.02 502 20,918.34 41.67 

 สาระการพัฒนาสังคม 34 1,646.62 48.43 355 14,182.25 39.95 501 15,445.83 30.83 

 ภาพรวม 167 7,822.93 46.84 1,782 73,897.70 41.47 2510 95,193.63 37.93 

ศธภ. 9 สาระทักษะการเรียนรู ้ 147 6786.91 46.15 1,211 53939.06 43.51 1853 85573.16 46.53 

 สาระความรู้พื้นฐาน 148 5,508.08 37.42 1,216 38818.6 31.89 1854 52654.13 28.40 

 สาระการประกอบอาชีพ 147 6511.46 44.29 1,209 51061.04 42.27 1853 80056.8 44.15 

 สาระทักษะการด าเนินชีวิต 147 8216.51 55.45 1,209 59147.79 48.80 1853 76669.74 41.42 

 สาระการพัฒนาสังคม 148 7359.9 49.50 1,208 49706.68 41.26 1848 57157.41 31.68 

 ภาพรวม 737 34,382.86 46.65 6,053 252,673.17 41.74 9261 352,111.24 38.02 

   ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or.th 

 
 
 ผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษา 

 
ผลจากการเก็บข้อมูลจากแบบสรุปการตรวจ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษา              

ในส านักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
และการลงพ้ืนที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  รอบที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ  พ .ศ . 2561 (รายงานการติดตามประเมินผลการด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ซึ่งแบ่งตามประเด็นการตรวจราชการ และสรุปประเด็นปัญหา
เป็นรายด้าน 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านบุคลากร 2.ด้านปัญหาสภาพครอบครัว 3.ด้านผู้เรียน 4.ด้านทรัพยากร 5.ด้านบริหาร
จัดการ รายละเอียดดังนี้ 
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สรุปปัญหาดังท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นรายด้านได้ดังต่อไปนี้ 

สภาพปัญหาที่พบรายด้าน รายละเอียดปัญหา 

1.ด้านบุคลากร 1.สถานศึกษาขาดแคลนครูผู้สอน มีครูผู้สอนไม่ตรงตามสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน 
ครูมีการเคลื่อนย้ายระหว่างภาคเรียน  

2.ครูบางคนยังขาดทักษะในการจัดการเรียนรู้ การติว การใช้สื่อ IT ช่วยในการ
จัดการเรียนรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการคิดวิเคราะห์  

3.ด้านการพัฒนาครูทั้งระบบ ผู้บริหารและครูบางส่วนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาครู รูปแบบครบวงจรอย่างชัดเจน 

2.ปัญหาสภาพครอบครัว 1.เรื่องการหย่าร้าง ความยากจน และเด็กบางส่วนจ าเป็นต้องอาศัยกับปู่ย่า           
ตายาย ที่มีอายุมาก                                                                              
2.ตัวผู้ปกครองที่ ขาดความเชื่อม่ันในการจัดการศึกษาของระบบอาชีวศึกษา 
รวมทั้งทัศนคติท่ีนักเรียนส่วนใหญ่มุ่งมั่นเรียนต่อสายสามัญ เพื่อศึกษาต่อ          
ในระดับปริญญา ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะส่งผลให้มีงานที่ดีและมั่นคง รวมทั้งตัวนักเรียน
ยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเรียนต่อสายอาชีพ นักเรียนบางส่วนมีฐานะ
ยากจนจึงขาดความพร้อมในการศึกษาต่อสายอาชีพ หรือระดับอาชีวศึกษา 
นอกจากนี้ ผู้ปกครองบางส่วนยังมีทัศนคติเชิงลบต่อการเรียนสถาบันอาชีวศึกษา 

3.ด้านตัวผู้เรียน ผู้ เรียนยังขาดวุฒิภาวะ เรื่องความรับผิดชอบในการท างาน (ฝึกอาชีพ)                  
จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าเรียนระบบทวิภาคีบางแห่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

4.ด้านทรัพยากร ขาดแคลนสื่อ อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นผลจากงบประมาณจัดสรรมีจ ากัด 

5.ด้านการบริหารจัดการ 
1.เวลาในการจัดกิจกรรมมีไม่เพียงพอกับเนื้อหาสาระของแต่ละรายวิชาที่มี           
เป็นจ านวนมาก รวมทั้งต้องมีเวลาส าหรับผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์               
2.ข้อมูลเด็ก 3 – 5 ปี ใน ทร.14 ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง จากสาเหตุหลัก
คือการโยกย้ายตามผู้ปกครองที่เปน็แรงงานและมีการเคลื่อนย้าย 
3.โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษายังไม่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน 
STEM 
4.สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบางแห่ง          
ยังไม่เปิดโอกาสให้สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา เข้าไปแนะแนวการศึกษาต่อสาย
อาชีพ                                                                                                                        
5.นักเรียนที่เข้าศึกษาระบบทวิภาคี แต่ไม่มีสถานประกอบการภายในจังหวัด            
ที่เพียงพอ นอกจากนี้ การเปิดการจัดการเรียนการสอนทวิภาคีมีขั้นตอนที่ต้อง
ด าเนินงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ที่มา : รายงานผลการติดตามประเมินผลการด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจ
ราชการที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพปัญหาที่พบรายด้าน รายละเอียดปัญหา 

5.ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ) 6.การประสานงานของสถานศึกษาบางแห่ง กับบางหน่วยงานที่ขาดความรู้              
ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งประสบปัญหาความยุ่งยาก                   
ในทางปฏิบัติ การใช้เวลาในการประสานงาน ด าเนินการ และระเบียบ แนวทาง
ปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ อาชีวศึกษา แรงงานจังหวัด และสถาน
ประกอบการ ยังไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 

7.ด้านการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค ปัญหา                  
เ รื่ อ ง  การประสานงานกับหน่ วยงานการศึ กษา ในจั งหวัด  เนื่ องจาก                      
แต่ละหน่วยงานมีปริมาณงานจ านวนมาก งานซ้ าซ้อนไม่สามารถบริหารจัดการ
เรื่องข้อมูลผลการด าเนินการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บางพ้ืนที่ยังรายงาน
ถึงความเป็นเอกภาพของการศึกษาในจังหวัด ว่ ายังไม่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง                
จากการไม่เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลง อันส่งผลต่อการประสานการท างานร่วมกัน 
และเมื่อขาดการเชื่อมโยงข้อมูลพ้ืนฐาน ท าให้ส่งผลต่อการรายงานข้อมูล                 
และการใช้ข้อมูลเพ่ือการวางแผนในการด าเนินการอ่ืนๆ ต่อไปด้วย นอกจากนี้   
ยังพบปัญหาข้อมูลพ้ืนฐาน ทั้งจากตัวผู้เรียน ที่มีการย้ายเข้าย้ายออกแล้ว              
ด้านบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ ก็มีปัญหาการโยกย้ายเช่นกัน 
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 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 

เพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพเชิงยุทธศาสตร์ บนพ้ืนฐานของความแตกต่างในบริบทพ้ืนที่ ซึ่งมีทั้งความ
เหมือนและความต่าง การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพของกลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9                 
เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพ่ือให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน 
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) ของกลุ่มจังหวัด ดังนี้ 
 
จุดแข็ง (Strength) 

1. คุณภาพการศึกษาบางรายวิชามีผลสัมฤทธิ์สูงระดับประเทศ  
          - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ในทุกวิชาของทุกระดับชั้นของจังหวัดจันทบุรี และตราด มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศและระดับภาค ยกเว้นเพียง วิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของจังหวัดนครนายกในวิชาภาษาอังกฤษ
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับภาค 
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของจังหวัดนครนายกในทุกวิชามีค่าเฉลี่ย        
สูงกว่าระดับประเทศและระดับภาค 

2. โครงสร้างการบริหารงานเป็นระบบ มีการด าเนินงานตามระเบียบและตามกฎหมายก าหนด       
              - การก าหนดบทบาท อ านาจหน้าที่และการมอบหมายงานให้แก่บุคลากรทุกระดับชัดเจน              
              - การจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานจัดได้ตรงตามความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ 
 3. เป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้หลักของประเทศ โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และเงาะ ซึ่งมีปริมาณการผลิตมากพอ
ส าหรับใช้บริโภคภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นจ านวนมาก และยังเป็นแหล่ง
ผลิตผลไม้และพืชผักที่มีเอกลักษณ์ เช่น ส้มโอและมะยงชิดของจังหวัดนครนายก ไผ่ตงของจังหวัดปราจีนบุรี และแคนตาลูป
ของจังหวัดสระแก้ว เป็นต้น  
 4. เป็นแหล่งผลิตสมุนไพรของประเทศไทย และผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรที่มีศักยภาพและมีชื่อเสียงของประเทศ 
(จังหวัดปราจีนบุรี/จังหวัดสระแก้ว/จังหวัดจันทบุรี) โดยจังหวัดปราจีนบุรีได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 4 เมืองสมุนไพร
ของประเทศ (Herb City) ภายใต้แผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 มีโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เป็นต้นแบบในการผลิตยาสมุนไพร เป็นหน่วยบริการที่มีการขับเคลื่อนการใช้
สมุนไพร การพัฒนางานวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัฒนานคร และโรงพยาบาลวังน้ า
เย็น จังหวัดสระแก้วเป็นหน่วยในการรักษาพยาบาล เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทย และ
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี  โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ที่ส่งเสริมแพทย์แผนไทย จะเห็นได้
ว่าในกลุ่มภาคตะวันออก 2 นั้นมีการวางพ้ืนฐานในการที่จะพัฒนาสมุนไพรได้ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ใน
การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสู่มาตรฐานสากล     สร้างโอกาสให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแข่ งขันในตลาดต่างประเทศ สร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ส าหรับกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรส่งเสริมชุมชน และการพัฒนาสู่การเป็นเมืองสมุนไพรแห่ง
เอเชียต่อไป 
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 5. แหล่งประมงและปศุสัตว์ โดยมีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่เหมาะแก่การท าประมงน้ าลึก และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่งในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด  ส่วนในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้วมีการเลี้ยงโคมากที่สุดในกลุ่มจังหวัดใน
บริเวณพ้ืนที่อ าเภออรัญประเทศ  อ าเภอตาพระยา และอ าเภอวังน้ าเย็น และจังหวัดปราจีนบุรีเป็นแหล่งผลิตกุ้งขาวน้ าจืด 
และเลี้ยงไก่ไข่ท่ีส าคัญ 
  6. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อยู่ในพ้ืนที่จ านวนมาก ทั้งการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โดยเฉพาะโบราณสถานแบบอารยธรรมทวารวดีและอารยธรรมขอมใน
จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในแต่ละจังหวัด ดังนี้ 
  จังหวัดจันทบุรี เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว (Destination) ทางทะเล และทาง
ธรรมชาติที่ส าคัญ โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าเขา น้ าตก อุทยานแห่งชาติ และทะเลมากพอที่จะดึงดูด
และให้บริการนักท่องเที่ยวได้โดยมีพ้ืนที่หลายแห่งที่มีสภาพภูมิอากาศและธรรมชาติที่เหมาะต่อการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยวแบบผจญภัย ทัวร์ป่า ล่องแก่ง เช่น อุทยาน
แห่งชาติเขาคิชฌกูฏ การล่องแก่งที่อ าเภอโป่งน้ าร้อน จันทบุรี ตลอดจนในช่วงฤดูผลไม้จะเป็นช่วงที่จูงใจให้นักท่องเที่ยว
ได้เข้าเท่ียวชมสวน และบริโภคผลไม้ราคาถูก 
 จังหวัดตราด เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวทางทะเล และทางธรรมชาติเช่นเดียวกับ
จังหวัดจันทบุรี ไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะช้าง เกาะกูด หมู่เกาะรัง แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน - แหลม
ศอก หมู่บ้านชาวประมงที่เกาะช้างและเกาะกูด ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน อุทยานแห่งชาติน้ า ตกคลอง
แก้ว จังหวัดตราด 
 จังหวัดนครนายก มีแหล่งท่องเที่ยวหลัก คือ แหล่งโบราณคดีดงละครอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานวัง
ตะไคร้ เขื่อนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ โรงเรียนนายร้อย จปร. น้ าตกนางรอง 
น้ าตกสาลิกา ศูนย์ดอกไม้ประดับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ส าคัญและอยู่ใกล้กรุงเทพฯ     
  จังหวัดปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
และอุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นแหล่งโอโซนอันดับเจ็ดของโลก ปัจจุบันองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นผืนป่า
มรดกโลก มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ ได้แก่ สระมรกต เมืองทวารวดีศรีมโหสถ ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
และผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ณ โรงพยาบาลอภัยภูเบศร วัดสง่างาม และแก่งหินเพิง  
 จังหวัดสระแก้ว มีแหล่งท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ ตลาดโรงเกลือเป็นแหล่งสินค้ามือสองท่ีใหญ่ที่สุดใน
ภูมิภาค อ าเภออรัญประเทศ ปราสาทสด็อกก๊อกธม หลวงพ่อทองวัดสระแก้ว หลวงพ่อขาววัดนครธรรม อุทยานแห่งชาติ
ปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา  ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก รวมทั้ง            ถ้ าน้ า ถ้ าเพชรโพธิ์ทอง 
น้ าตก เขาตะกรุบ ละลุ อ่างเก็บน้ าพระปรง น้ าตกวังผา น้ าตกลานแก้ว น้ าตกแควมะค่า น้ าตกถ้ าค้างคาว 
  7. เป็นแหล่งแร่รัตนชาติที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง โดยเฉพาะจันทบุรีเป็นแหล่งเจียระไนอัญมณีที่มีคุณภาพและ
มีชื่อเสียง และเป็นย่านธุรกิจอัญมณีที่ส าคัญของประเทศ ที่สามารถสนับสนุนเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาทางด้านการ
ท่องเที่ยว 
  8. มีพรมแดนติดกับชายแดนกัมพูชา ซึ่งเป็นจุดการค้าชายแดนที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ และปริมณฑล และพ้ืนที่
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกมากที่สุด และที่ตั้งอยู่ในเส้นทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้สามารถเข้าถึงตลาดทั้ง
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ตลอดจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกัมพูชา-
เวียดนามได้ 
  9. เป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษและมีพ้ืนที่ติดกับชายแดนของประเทศกัมพูชา และมีด่านการค้า               
5 จุด และมีมูลค่าการค้าชายแดนฝั่งกัมพูชาที่สูงมากที่สุด 
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จุดอ่อน (Weakness) 
1. คุณภาพการศึกษาในบางสาระวิชาอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง  

          - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) วิชาภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาต่ า       
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
          - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ของจังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับภาค               
และระดับประเทศ  
         - มีสถานศึกษาบางแห่งที่ยังไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3  

2. นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น เด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัยอันควร การทะเลาะวิวาท  
3. อัตราการเรียนต่อสายอาชีพของนักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากนักเรียนและผู้ปกครอง                                

ยังไม่เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนสายอาชีพ 
4. มีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
5. การให้บริการทางการศึกษาแก่เด็กพิการยังไม่ครอบคลุมและไม่ทั่วถึง 
6. โครงสร้างองค์กร -ขาดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในแต่ละระดับ เช่น การประสานข้อมูล/

ทรัพยากรอ่ืนเนื่องจากหน่วยงานการศึกษามีต้นสังกัดที่แตกต่างกัน  
7.ขาดแคลนครูผู้สอนที่ตรงวิชาเอก โดยเฉพาะระดับปฐมวัย ท าให้ขาดทักษะในการพัฒนาศักยภาพปฐมวัย            

ซึ่งถือว่าเป็นจุดส าคัญในการเริ่มต้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
8.บุคลากรไม่เพียงพอ บางต าแหน่ง ขาดประสบการณ์และความต่อเนื่องในการสอน มีการขาดแคลนบุคลากร

ในวิชาเฉพาะ เช่น ความสามารถด้าน ICT และภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะบุคลากรในส่วนของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
9.หน่วยงานที่จัดการศึกษายังขาด ความพร้อมในเรื่องอาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอน บุคลากร                   

ครุภัณฑ์การศึกษา เพ่ือสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน  
10.การจัดการศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี ยังมีจุดอ่อน ทีผู่้เรียน ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์                        

สรุปความ ตลอดจนทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์  
11.ครูมีภาระงานอื่น นอกเหนือจากการสอนจึงทาให้การจัดการสอนเรียนการสอนไม่เต็มที  

 12. ขาดแคลนแหล่งน้ า เพ่ือใช้อุปโภคบริโภค ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยวหรือบริการ 
อันเนื่องมาจากการขยายตัวของเมือง แหล่งอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลให้เกิดความต้องการ
ใช้น้ าเพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการผลิต บริการ และอุปโภคบริโภคปริมาณมากก่อให้เกิดความขัดแย้งเรื่องการใช้น้ า เดิม
แหล่งน้ าจะถูกใช้เพ่ือกิจกรรมการเกษตรและชุมชนเกษตรขนาดเล็ก และมีข้อจ ากัดของภูมิประเทศ ท าให้ไม่สามารถ
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ได้  
  13. ขาดการบริหารจัดการในเรื่องการเพาะปลูกผลไม้ที่ดีและเหมาะสม ท าให้ในช่วงที่ผลไม้ออกมามากและ
กระจุกตัวท าให้ผลไม้เน่าเสียง่าย และขาดการวิจัยและพัฒนาทั้งในด้านการผลิตให้ออกผลผลิตนอกฤดู การเก็บรักษา 
การล าเลียงถึงที่หมายก่อนการเน่าเสีย ถึงแม้ว่ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 จะเป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้หลักของ
ประเทศ แต่ผลไม้เป็นผลิตผลที่มีช่วงระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว ดูแล รักษาจ ากัด เมื่อพ้นก าหนดจะเสียหาย และเป็น
ผลผลิตที่มีช่วงฤดูกาล ไม่สามารถผลิตออกได้ตลอดปี และหากเมื่อใดขาดน้ า ก็จะท าความเสียหายให้แก่สวนผลไม้อย่าง
รุนแรง ท าให้ปริมาณผลผลิตไม่แน่นอน ไม่มีเสถียรภาพด้านราคา รวมทั้งยังขาดการบริหารจัดการในช่วงที่ผลไม้ออกมา
มากและกระจุกตัวอย่างเหมาะสมและทันเวลา ท าให้ผลไม้เน่าเสียง่าย และมีปัญหาเรื่องคุณภาพมาตรฐานไม่สม่ าเสมอ 
เช่น การคัดขนาด บรรจุหีบห่อ แปรรูป และเก็บรักษา ดังนั้น หากมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปขึ้นมารองรับ นอกจาก
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จะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมถนอมอาหารให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ได้แล้ว ยังเป็นการช่วยให้ผลไม้มีราคาและรายได้
เกษตรกรดีขึ้น 
  14. เกษตรกรยังขาดปัจจัยสนับสนุน ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และ
ความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน และขาดเงินทุนในการพัฒนาหรือ
เปลี่ยนแปลงระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นได้ นอกจากนี้ ยังต้องเช่าพ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตร จึงไม่มีแรงจูงใจใน
การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต 
  15. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง เนื่องจากการขยายตั วของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ทั้งในเชิงเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว การขยายตัวของเมือง แหล่งอุตสาหกรรม และแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตมากขึ้น
ตามล าดับ เนื่องจากการขยายตัวทางการผลิตทั้งทางด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ท าให้มีการใช้และท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ แหล่งน้ า ดิน ทรัพยากรทางทะเล ไปเป็นจ านวนมาก อาทิ การท าลายทรัพยากรป่าไม้ ได้
ส่งผลกระทบไปถึงปัญหาความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศ ก่อให้เกิดภาวะฝนแล้งน้ าท่วมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในพ้ืนที่
จังหวัดจันทบุรี และตราด ท าเกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง การผลิต และธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจส่วนรวมของกลุ่มจังหวัด การขยายพ้ืนที่ท าการเกษตรและอุตสาหกรรมไปในพ้ืนที่ที่ไม่
เหมาะสม ได้ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดต่ าลงและมีการชะล้างพังทลายสูง ความต้องการใช้
น้ าเพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการผลิต บริการ และอุปโภคบริโภคมีปริมาณมาก ก่อให้เกิดความขัดแย้งเรื่องการใช้น้ า ซึ่ง
แต่เดิมแหล่งน้ าจะถูกใช้เพ่ือกิจกรรมการเกษตร การท าเกษตรขนาดเล็ก และการอุปโภค บริโภคของชุมชนเท่านั้น 
ปัจจุบันต้องแย่งกันใช้น้ าระหว่างภาคเกษตร เมือง บริการแก่นักท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมบางส่วน แม้ว่าจะ ได้มีการ
พัฒนาแหล่งน้ ารองรับไว้แล้วบางส่วนแต่ด้วยข้อจ ากัดของภูมิประเทศ ท าให้ไม่สามารถก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่เพ่ิมเติม
ได้อีก นอกเหนือเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก เขื่อนนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี จึงต้องมีการวาง
ท่อส่งน้ าเชื่อมโยงระหว่างอ่างเก็บน้ าที่มีอยู่เพ่ือน าน้ ามาทดแทนในบางพ้ืนที่ยามขาดแคลน และเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการน้ าให้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการจับสัตว์น้ าโดยไม่ถูกวิธี ท าให้สัตว์น้ าตามธรรมชาติลดลงอย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งพ้ืนที่ป่าชายเลนในแต่ละจังหวัดลดลงไปจากเดิมมาก เนื่องจากการบุกรุกเพ่ือท านากุ้ง ซ่ึงยังเป็นปัญหาที่
รุนแรงและเรื้อรัง ซึ่งหากมิได้รับการแก้ไขจัดการอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ก็จะเป็นข้อจ า กัดที่ส าคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มจังหวัด 
  16. แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมลง กิจกรรมการท่องเที่ยวบางชนิดที่มุ่งแต่ผลประโยชน์ ประกอบกับ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ขาดจิตส านึก และความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
ท าให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมลง นอกจากนี้ยังไม่มีการจัดท ามาตรฐานและควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการด้าน
การท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการจะก าหนดกันเองโดยไม่มีหลักเกณฑ์ ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่
นักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีความรู้ทักษะ และความเป็นมืออาชีพ
ตามมาตรฐานสากล 
  17. ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมือส าหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีสูงขึ้น 
แรงงานในพ้ืนที่ไม่เพียงพอโดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาลผลิต 
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โอกาส (Opportunity)  
1. มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และอารยธรรม  มีสถานประกอบการ    

จ านวนมากกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ ส่งผลให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน 
2. มีการคมนาคมที่สะดวกและหลากหลาย ส่งผลให้เด็กเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกรวดเร็ว 
3. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา ส่งผลให้มีทรัพยากร     

เพ่ิมมากข้ึนในการบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. โครงการในพระราชด าริฯในพื้นที่ส่งผลให้มีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา     

ท าให้นักเรียนได้รับโอกาสและได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตได้อย่างสมบูรณ์และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
5. จังหวัดในเขตพ้ืนที่ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ     

และเขตอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน 
6. มีนักเรียนจากกลุ่มประชาคมอาเซียนมาเข้าเรียนในพ้ืนที่ส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน     

เรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม 
7. มีสถานประกอบการรองรับการพัฒนาฝีมือแรงงานส่งผลให้นักเรียนมีแหล่งพัฒนาทักษะฝีมือ 

สู่อาชีพอย่างชัดเจน 
 8. มีโอกาสในการกระจายการขนส่งสินค้า เนื่องจากที่ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางน้ า เรือ 
และอากาศยานของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือน้ าลึก และระบบโครงข่ายการขนส่งทางถนน รถไฟ และสนามบินที่
สนับสนุนการเปิดประตูการขนส่งของประเทศเข้าสู่ระบบโครงข่ายการเดินเรือนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
เชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายการขนส่งหลักของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และต่างประเทศ 
  9. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และ
นาโนเทคโนโลยี ท าให้มีโอกาสในการปรับกระบวนการผลิตสินค้าทั้งในภาคการเกษตร สมุนไพร การท่องเที่ยว และ
ภาคอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาเทคโนโลยีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ส่งเสริมกระบวนการการผลิตที่สะอาด มีส่วน
ช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากร และลดปริมาณของเสียและมลพิษได้มากขึ้น การเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม และผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ และจะสร้างโอกาสการเรียนรู้ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้อย่างกว้างขวาง สามารถปรับตัวรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง 
  10. โครงสร้างประชากรที่ก าลังเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมผู้สูงอายุ  ท าให้มีโอกาสในการผลิต พัฒนา และปรับปรุง
สินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การขยายตัวของตลาดอาหารสุขภาพ สมุนไพร 
และการแพทย์พ้ืนบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนของผู้สูงอายุ 
  11. กระแสการรักษาสุขภาพและความนิยมธรรมชาติ ท าให้เกิดความตระหนักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันจะสร้างกระแสความนิยมบริโภคสินค้า  เชิงอนุรักษ์และสินค้าสุขภาพ ซึ่งส่วน
ใหญ่มาจากพืช เช่น สมุนไพร จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องพืชสมุนไพรและการดูแลสุขภาพซึ่งจะ
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้โดยมีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ส าคัญ 
  12. นโยบายการพัฒนาด้านนวัตกรรม โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 จะน าโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งนวัตกรรมจะช่วยยกระดับคุณภาพของระดับรายได้ปานกลาง ไปสู่ 
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ประเทศที่มีรายได้สูง และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะท าให้ภาคตะวันออก 2 ได้รับการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วย 
  13. มีโอกาสในการพัฒนาการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพ่ิมมากขึ้นได้ เนื่องจากพ้ืนที่ใกล้กับแหล่งขนส่ง
สินค้า นอกเหนือจากการมุ่งพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยเพ่ิมโอกาสในการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเหล่านี้ได้นั้น ด้วยความได้เปรียบของที่ตั้งที่อยู่ใกล้กับแหล่งขนส่งสินค้า และเส้นทาง
คมนาคมขนส่งส าคัญต่างๆ ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือท่าเรือแหลมฉบัง ท าให้เกษตรกร
หรือผู้ประกอบการสินค้าเกษตรมีโอกาสที่จะผลักดันการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้สะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะ
กลุ่มผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ที่ผู้บริโภคต่างต้องการความสดใหม่และความรวดเร็วในการขนส่ง นอกจากนี้สินค้าพืชไร่ 
ซึ่งมีแหล่งผลิตส าคัญอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว ที่จะสามารถเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบังได้โดยสะดวก เนื่องจาก
ต้องขนส่งครั้งละมากๆ และค่าขนส่งราคาถูก เป็นต้น  
  14. นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์และสุขภาพ เพ่ิมมากขึ้น จากกระแสทางการ
ท่องเที่ยวในปัจจุบันที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติล้วนแสวงหากิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ กัน
มากขึ้น โดยในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเริ่มได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น ดังจะเห็น
ได้จากการที่มักจะมีการจัดอันดับ หรือการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวัฒนธรรมตามสื่อต่างๆ กันอย่าง
มากมาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสส าคัญส าหรับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางที่มีแหล่งท่องเที่ยวลักษณะนี้อยู่เป็นจ านวน
มาก ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ - ทับลาน ในพ้ืนที่ตอนบนของจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้วซึ่ง
เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี และ
โรงพยาบาลวัฒนานครสระแก้ว เป็นศูนย์กลางการค้นคว้าและวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยซึ่งจะสนับสนุนการท่องเที่ยว
ในด้านการฟ้ืนฟูสุขภาพ และการแพทย์แผนไทยได้เป็นอย่างดี ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในจังหวัด
สระแก้ว จะเชื่อมโยงกับนครวัด นครธมในกัมพูชาผ่านเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง 
Southern Economic Corridor 

อุปสรรค (Threat) 
1. จากภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลให้นักเรียนออกกลางคันเพ่ิมมากขึ้น 
2. สภาพปัญหาการแตกแยก หย่าร้างของครอบครัวส่ งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและเป็นผล                    

ต่อคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. อัตราการเกิดของประชากรลดลงส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมมากขึ้น 
4. มีการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมของประชากรกลุ่มวัยเรียนส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของประชากรวัยเรียน 

เช่น เด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัยอันควร การทะเลาะวิวาท เป็นต้น   
5. นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย รวมถึงการกระจายอ านาจให้สถานศึกษาไม่เต็มรูปแบบส่งผลให้                  

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง และส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา 
6. ประชากรในจังหวัดปราจีนบุรี ส่วนใหญ่เป็นประชากรในเขตชนบท (ประชากรเขตชนบท 326,038 คน  เขต

เมือง 29,729 คน (99:1 ) ซึ่งส่วนใหญ่(ร้อยละ 40.82) มีอาชีพรับจ้าง และ ในขณะที่ค่าครองชีพที่สูงขึ้นและการว่างงาน
ของผู้ปกครอง/ผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย ส่งผลให้ไม่สามารถสนับสนุนการเรียนของนักเรียนได้อย่างเต็มที่  
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7. ผู้ปกครอง มีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนยอดนิยม และหรือโรงเรียนเอกชนเพ่ิมขึ้นทุกปีเกิด
กระจุกตัวของนักเรียนในโรงเรียนในเขตเมือง ในขณะเดียวกันโรงเรียนนอกเขตเมืองกลายเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก          
ที่ขาดความพร้อม เนื่องจากขาดการสนับสนุนทรัพยากรทุกด้าน เพราะจัดสรรงบประมาณต้องใช้เกณฑ์จานวนนักเรียน
เป็นก าหนด  

8. แนวโน้มของผู้ปกครองไม่มีเวลา เลี้ยงดูบุตรหลานส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
9. สภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เรียน  การขยายตัวภาคอุตสาหกรรม มีผลกระทบ            

ต่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม มีประชากรแฝงจากการขยายตัวของสังคม อุตสาหกรรมมากขึ้น ส่งผลให้บุตรหลาน               
มีพฤติกรรมเสี่ยงไปในทางไม่ดีมากขึ้น ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าลง นักเรียนมีแนวโน้มออกกลางคันในระดับ 
ม.ปลายและสายอาชีพ  

10. แนวโน้มสถาบันครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว/ครอบครัวแตกแยกเพ่ิมขึ้น ขาดผู้ให้การอบรมเลี้ยงดู                
ให้ความรู้ ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ชุมชนโดยรอบโรงเรียนมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด  ส่งผลให้เด็ก                   
และเยาวชนมีภาวะเสี่ยง พฤติกรรมไม่เหมาะสม  

11. เด็กจากครอบครัวที่ผู้ปกครองมีอาชีพที่ต้องย้ายถิ่น ที่อยู่บ่อยๆ ทาให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง ส่งผลต่อคุณภาพ
ทางการศึกษาของนักเรียน  

12.  มีหน่วยงานทางการศึกษามากเกินไป  จึงไม่มีความเสมอภาคในด้านการจัดสรรงบประมาณ                         
สร้างความเหลื่อมล้าทางการศึกษา  

13. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งส่งผลต่อผู้บริหารระดับสูงท าให้นโยบายการจัดการศึกษาไม่ต่อเนื่อง               
เกิดความสับสนในการปฏิบัติ  

14. นโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งผลให้เกิด               
ข้อขัดแย้งกับชุมชนผู้ปกครองไม่เข้าใจถึงเหตุผลที่แท้จริงในการรวมโรงเรียน  

15. การเข้าถึงโครงข่ายเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร  มีค่าใช้จ่ายท าให้ครอบครัวในชนบทที่ฐานะยากจน                      
ไม ่สามารถใช้ประโยชน์จากโครงข่ายได้  
 16. กฎระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติของประเทศเพ่ือนบ้านยังไม่อ านายความสะดวกทางการค้าและการลงทุน สิ่งส าคัญใน
การท าการค้ากับต่างประเทศ คือ การที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของประเทศนั้นๆ ที่ได้มีการก าหนดไว้ อีกทั้ง 
มาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีเพ่ิมขึ้น เช่น มาตรฐานการผลิตสินค้า มาตรฐานการด้านความสะอาดและสุขอนามัย 
มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา จึงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้
ได้มาตรฐานและคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม จากการด าเนินการที่ผ่านมาพบว่ายังคงมี
ความแตกต่างในตัวกฎระเบียบระหว่างประเทศคู่ค้าอยู่เป็นจ านวนมาก และด้วยขั้นตอนของการพิธีการส่งออกของไทยที่ยังมี
ขั้นตอนและเอกสารที่มีความยุ่งยากต่อผู้ประกอบการอยู่ ท าให้การด าเนินงานในส่วนต่างๆ จึงเป็นไปได้ค่อนข้างล าบาก 
นอกจากนี้กฎระเบียบของประเทศเพ่ือนบ้านมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและบางพ้ืนที่มีกฎระเบียบเฉพาะ ท าให้ต้องมีการมา
ศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ กันหลายรอบ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคส าคัญในการกระตุ้นให้เกิดการค้าเพ่ิม
มากขึ้น 
  17. การอ านวยความสะดวกของประเทศเพ่ือนบ้านยังไม่ เ อ้ือต่อการส่งเสริมการค้าและการลงทุน                      
แม้ว่าทั้งประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านต่างพยายามสนับสนุนการค้าการลงทุนให้นักธุรกิจเข้ามาลงทุนใน             
ประเทศตน รวมถึงนักธุรกิจชาวไทยเช่นเดียวกันที่มีความสนใจและแสวงหาโอกาสในการเข้าไปลงทุนโดยเฉพาะ              
ในประเทศเพ่ือนบ้าน แต่กลับพบว่า ประเทศเพ่ือนบ้านของไทยเอง แม้จะมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนออกมา แต่ในทาง
ปฏิบัติยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนต่อการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในประเทศของตน และประเด็นนี้ยังคงเป็น
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ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญที่ไม่เอ้ือต่อการค้าหรือการลงทุน ซึ่งบ่อยครั้งท าให้นักธุรกิจชาวไทยตัดสินใจยกเลิกหรือชะลอ
การเข้าไปลงทุนในประเทศนั้นๆ ไปในที่สุด  
  18. การใช้น้ าที่เพ่ิมขึ้นจากการมีพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จากนโยบายของภาครัฐในการก าหนดให้พื้นที่ในจังหวัด
สระแก้ว และจังหวัดตราด เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศนั้น นอกจากจะเป็นโอกาสส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในระดับภูมิภาคและบริเวณใกล้เคียงที่จะเกิดขึ้นแล้ว ประเด็นส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ความสามารถในการรองรับ
ปริมาณความต้องการการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน้ า เนื่องจากการเกิดขึ้นของพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษจะช่วยกระตุ้นให้ภาคการผลิต และการคมนาคมขนส่งที่จะเจริญเติบโตมากขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรใน
พ้ืนที่ยังคงมีอยู่อย่างจ ากัด ซึ่งหากขาดการวางแผนและการบริหารจัดการที่ดี ก็อาจส่งผลกระทบต่อการบริโภคอุปโภค
ของประชากรในพื้นที่ได้ หรือในกรณีท่ีเลวร้ายที่สุดอาจเกิดการแย่งชิงกันหรือการขึ้นราคาของสินค้าและบริการที่ได้จาก
ทรัพยากรที่มีจ ากัดได้ 
 19. ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้คนวัยแรงงานต้องรับภาระเพ่ิมขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข ท าให้ก าลังการผลิตลดลง ผลิตภาพแรงงานค่อนข้างต่ า หากไม่ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยี     
ท าให้ไม่สามารถแข่งขันหรือพัฒนาศักยภาพอย่างเพียงพอ อาจส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงได้ 
  20. คุณภาพทางการศึกษาลดต่ าลงอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถสร้างคนที่มีความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับ              
ความต้องการของตลาดแรงงาน และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก 
  21. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนากลุ่มจังหวัด ทั้งเชิงเศรษฐกิจ และด้านชีวิตประจ าวัน อย่างไรก็ตาม ใน
ระยะเวลา 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยสาเหตุ
หลักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่เห็นได้ชัดมากที่สุด คือ ในฤดูหนาว อากาศหนาวจัด ในฤดูร้อน 
อากาศก็ร้อนจัด ทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชน นอกจากนี้สภาพอากาศ
แปรปรวนดังกล่าว อาทิเช่น ฝนตกไม่ต้องตามฤดูกาล น าไปสู่ภัยแล้งในฤดูเพาะปลูก ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อภาค
เกษตรของประเทศไทย และกระทบต่อเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของทั้งประเทศ หรือแม้กระทั่งในฤดูฝน ประเทศ
ไทยเกิดภาวะฝนตกหนัก และไปสู่ปัญหาอุทกภัย ซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการด ารงชีวิ ตของประชาชน ภาค
ธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ดังนี้ 
  (1) การเพ่ิมสูงขึ้นของระดับน้ าทะเล และลมมรสุมที่รุนแรงมากขึ้นอาจส่งผลให้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทวี
ความรุนแรงยิ่งขึ้น ท าให้เกิดการสูญเสียพ้ืนดินชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ทางทะเลและชายฝั่งโดยเฉพาะป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ า เป็นที่วางไข่และที่อยู่อาศัยของตั วอ่อนสัตว์น้ า          
และเป็นพ้ืนที่กันชนป้องกันแนวชายฝั่งจากการพังทลายจากแรงคลื่นลม เนื่องจากระบบนิเวศป่าชายเลนมีความ
อ่อนไหวต่อระดับน้ าทะเลที่เพ่ิมขึ้นโดยความหนาแน่นของพรรณไม้จะลดลงเนื่องจากระดับน้ าทะเลที่สูงขึ้นจะท า ให้พืช
ตายและถูกแทนที่ด้วยหาดเลนในขณะที่ปากแม่น้ าจะจมลงใต้น้ าท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 
  (2) อุณหภูมิน้ าทะเลและค่าความเป็นกรด/ด่างของน้ าทะเลที่เปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลให้พืชและสัตว์ทะเล
บางชนิดสูญพันธุ์ เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว และแหล่งปะการัง ถูกท าลายส่งผลกระทบต่อผลผลิตสัตว์น้ า
โดยรวม ปัจจุบันทรัพยากรประมงชายฝั่ง และประมงทะเลอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมโดยสัตว์น้ ากร่อยบริเวณชายฝั่งและ
สัตว์น้ าในทะเลมีปริมาณ ชนิด และขนาดลดลงโดยตลอดนอกจากนี้การรุกล้ าของน้ าเค็มเข้าสู่ล าน้ าจะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อการด ารงชีวิตของพืชสัตว์และพ้ืนที่เกษตรกรรมโดยรอบ 
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  (3) อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะท าให้ปัญหาการขาดแคลนน้ าในบางพ้ืนที่จะรุนแรงขึ้น 
เนื่องจากต้องประสบกับภาวะภัยแล้งเป็นเวลานาน และท าให้ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน้ าระหว่างภาคเกษตร และ
อุตสาหกรรมจะเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะท าให้ภัยพิบัติและภาวะน้ าท่วม
ฉับพลันเกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้นเนื่องจากก าลังแรงของลมมรสุมลักษณะฝนที่ตกหนักในเวลาอันสั้นท าให้ปริมาณน้ ามี
มากเกินความสามารถในการกักเก็บประกอบกับประสิทธิภาพและศักยภาพในการระบายน้ าลงสู่ทะเลของพ้ืนที่โดยรวม
ลดลง ท าให้มแีนวโน้มในการเกิดภัยพิบัติรุนแรงขึ้น 

สรุปการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT) 
จุดแข็ง (S) โอกาส (O) 

1. คุณภาพการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-Net) จังหวัด
จันทบุรี และตราด มีผลสมัฤทธ์ิสูงกว่าระดับประเทศและระดบั
ภาค  

2. เป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้หลักของประเทศ 
3. เป็นแหล่งผลิตสมุนไพรของประเทศไทย 
4. เป็นแหล่งประมงและปศุสัตว ์
5. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตแิละประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
6. เป็นแหล่งแร่รตันชาติท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสยีง 
7. มีพรมแดนตดิกับชายแดนกมัพูชา 
8. พื้นที่บางส่วนของจังหวัดตราดและสระแก้วเป็นท่ีตั้งของเขต

เศรษฐกิจพิเศษและมีพื้นที่ตดิกับชายแดนของประเทศกมัพูชา 
9. มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

และอารยธรรม 

1. มีการคมนาคมที่สะดวกและหลากหลาย 
2. ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม 

สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศกึษา 
3. มีโครงการในพระราชด าริฯในพ้ืนที่ส่งผลให้มีการส่งเสริม

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
4. นักเรียนจากกลุ่มประชาคมอาเซียนมาเข้าเรียนในพ้ืนท่ี

ส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านภาษาและ
วัฒนธรรม 

5. มีสถานประกอบการรองรับการพฒันาฝีมือแรงงานส่งผลให้
นักเรียนมีแหล่งพัฒนาทักษะฝมีือสู่อาชีพอย่างชัดเจน 
 

จุดอ่อน (W) อุปสรรค (T) 

1. อัตราการเรียนต่อสายอาชีพของนักเรียนน้อยกว่า             
ร้อยละ 50  

2. ขาดแคลนครูผูส้อนที่ตรงวิชาเอก 
3. บุคลากรไม่เพยีงพอ บางต าแหน่ง ขาดประสบการณ์และความ

ต่อเนื่องในการสอน 
4. หน่วยงานท่ีจัดการศึกษายังขาด ความพร้อมในเรื่องอาคาร

สถานท่ี สื่อการเรียนการสอน 

1. โครงสร้างองค์กร -ขาดการเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานทาง
การศึกษาในแต่ละระดับ  

2. จากภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจท่ีถดถอย 
3. มีการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมของประชากรกลุ่มวยัเรยีน

ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม 
4. นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย รวมถึงการกระจายอ านาจ

ให้สถานศึกษาไม่เตม็รูปแบบ 
5. ผู้ปกครอง มีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนยอด

นิยม 
6. แนวโน้มของผู้ปกครองไม่มีเวลา เลี้ยงดูบุตรหลานส่งผลให้

นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
7. แนวโน้มสถาบันครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว/ครอบครัว

แตกแยกเพิ่มขึ้น 
8. มีหน่วยงานทางการศึกษามากเกินไป 
9. การเข้าถึงโครงข่ายเทคโนโลยดี้านการสื่อสาร มีค่าใช้จ่ายท า

ให้ครอบครัวในชนบทที่ฐานะยากจนไมส่ามารถใช้ประโยชน์
จากโครงข่ายได ้ 



 
 

บทที่ 3  
ทิศทางการพัฒนาระดับภาคส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

 
วิสัยทัศน์ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

“สร้างเอกภาพเชิงยุทธศาสตร์ เสริมบทบาทการมีส่วนร่วม เพ่ือความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา” 

ค่านิยมองค์กร 
             รักองค์กร      ซื่อสัตย์สุจริต      อุทิศเวลา 

            วัฒนธรรมองค์กร 
         ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย  ให้เกียรติ  เป็นมิตร  จิตอาสา 

วิสัยทัศน์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563 - 2565 
“ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างมีคุณภาพ มีงานท า มีคุณภาพชีวิตที่ดี                                

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรม                       

ได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
2. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียน ให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้อง                

กับความต้องการของตลาดแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 
3. ยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย 
4. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง                             

กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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เป้าประสงค์ 
1. นักเรียน นักศึกษาและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข             

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานรองรับเศรษฐกิจและพ้ืนที่ชายแดน 
3. หน่วยงานทางการศึกษา สามารถบูรณาการ จัดการศึกษาทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. ประชาชนในพื้นท่ีได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุมและเป็นธรรม 
5. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม                      

และส่งเสริมการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
6. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม            

ในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน 
 

1. ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายของส านักงานศึกษาธิการภาค 9   พ.ศ. 2563 – 2565 ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
การศึกษา ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

รวม ปัจจุบัน ปี 63 ปี 64 ปี 65 
1) สัดส่วนนักเรยีนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุม่อายุ 3-5 ปี เพ่ิมขึ้น 76.2 90 90 90 90 

2) ประชากรอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน 100 100 100 100 100 

3) ประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรอื
เทียบเท่าทุกคน 

88.9 100 100 100 100 

4) สัดส่วนนักเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า(15-17 ปี)ต่อ
ประชากรกลุ่มอาย1ุ5-17 ปี เพ่ิมขึ้น 

72.7  74 75 78 80 

5) ประชากรวยัแรงงาน (15 – 59 ปี)มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิม่ขึ้น 10.15 10.50 10.50 10.50 10.90 

6) ร้อยละของแรงงานท่ีขอเทียบโอนความรู้และประสบการณเ์พื่อ
ยกระดับคุณวุฒิการศึกษา เพ่ิมขึ้น 

0 0 20 20 25 

7) ร้อยละของผู้เรียนพิการไดร้ับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ             
ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น 

100 100 100 100 100 

8) ร้อยละของแหล่งเรยีนรู้ (พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ ห้องสมุด ศูนย์ ฯลฯ)   
ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจดับริการทางการศึกษาและมีการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

N/A 50 50 50 100 

9) สถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงและมีคณุภาพ N/A 98 98 98 100 

10) ร้อยละของโรงเรียนชายแดน/ชายขอบของตัวช้ีวัดทางการศึกษา N/A 80 85 87 90 
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2. ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายของส านักงานศึกษาธิการภาค 9   พ.ศ. 2563 – 2565 ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
การศึกษา ด้านความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) ดังนี้  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย รวม 

ปัจจุบัน ปี 63 ปี 64 ปี 65  
1) ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียน N/A 1.0 1.0 1.0 1.0 

2) ร้อยละของเด็กในวัยเรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น (จ าแนกกลุ่ม 
ประเภทของความจ าเป็นพิเศษ) 

N/A 20 20 20 30 

3) ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี 

N/A 100 100 100 100 

 

3. ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 พ.ศ. 2563 – 2565 ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
การศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา (Quality) ดังนี้  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

รวม 
ปัจจุบัน ปี 63 ปี 64 ปี 65 

1) ร้อยละของเด็กแรกเกิด – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น 72.7  85 85 85 90 

2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมคีะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่าน
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิม่ขึ้น 

น้อยกว่า 
50 

50 50 50 55 

3) ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ระหว่างพื้นที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษลดลง 

น้อยกว่า 
10 

น้อยกว่า 5 น้อยกว่า 5 น้อยกว่า 5 น้อยกว่า 
2 

4) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาต ิ(Programe for International 
Student Assessment หรือ PISA) ของนักเรียนอายุ 15 
ปี ในวิชาวิทยาศาสตร์ การอ่านและคณติศาสตรส์ูงขึ้น 

421/ 
409/ 
415 

500 500 500 510 

5) ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยนของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในแตล่ะระดับเมื่อทดสอบตามมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึ้น (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น/ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย/ระดับ
ปริญญาตรี) 

A1/A2/B2 A1/A2/B2 A1/A2/B2 A1/A2/B2 A2/A1/B
2+ 

6) ร้อยละการอา่นของคนไทย(อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป) เพิ่มขึ้น 77.7 85 85 85 90 
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ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

รวม 
ปัจจุบัน ปี 63 ปี 64 ปี 65 

7)   ร้อยละของผูเ้รียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคญัของการ
ด ารงชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคณุธรรม 
จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพิ่มขึ้น 

7.1 ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

7.2 ร้อยละของจ านวนโรงเรียนท่ีใช้กระบวนการเรียนรูเ้พื่อ
สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพิม่ขึ้น 

7.3 ร้อยละของจ านวนนักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตัิเพิ่มขึ้น 

N/A 
 
 

 
40 

 
 
 

30 

30 
 
 
 

40 
 
 
 

30 
 

30 
 
 
 

40 
 
 
 

30 
 

30 
 
 
 

40 
 
 
 

30 
 

60 
 
 
 

100 
 
 
 

60 

8) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นท่ีพอใจของสถาน
ประกอบการเพิ่มขึ้น 

75 75 75 75 85 

9) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีคณุภาพตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น 

80 80 80 80 90 

10) จ านวนโครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู/้
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
เพิ่มขึ้น 

500 
 

500 500 500 700 

11) ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีได้รบัการตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติเพิ่มขึ้น 

10 10 10 10 20 

12) ร้อยละของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษท่ีมีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – 
NET)  แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป
เพิ่มขึ้น 

50 50 50 50 55 

13) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรยีนการสอน/
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic 
Education) เพิ่มขึ้น 

30 60 60 60 60 
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4. ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายของส านักงานศึกษาธิการภาค 9   พ.ศ. 2563 – 2667 ได้ก าหนดเป้าหมายการ 
พัฒนาการศึกษา ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) ดังนี้  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

รวม 
ปัจจุบัน ปี 63 ปี 64 ปี 65 

1) มีการปรับปรุงโครงสร้างการบรหิารงานของกระทรวงศึกษาธิการ ม ี ม ี ม ี มี มี 

2) มีระบบการบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ม ี ม ี ม ี มี มี 

3) มีระบบการติดตามประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสม สอดคล้อง 
กับบริบทและความต้องการจ าเปน็ 
ของสถานศึกษา 

ม ี     ม ี ม ี มี มี 

4) จ านวนฐานข้อมูลรายบุคคล 
ด้านการศึกษาของประเทศทีเ่ป็นปจัจุบัน สามารถเช่ือมโยงและใช้
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อยา่งมปีระสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

8 8 8 8 11 

5) มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน                
การบริหารจัดการการศึกษา การติดตามและประเมินผล 

ม ี ม ี ม ี มี มี 

6) มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยดีิจทิัลเพื่อการศึกษาท่ีทันสมัย สนองตอบ
ความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ม ี ม ี ม ี มี มี 

7) มีกลไกส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจดั
การศึกษา 

ม ี ม ี ม ี มี มี 

8) มีการปรับระบบการจดัสรรเงินไปสูด่้านอุปสงค์หรือตัวผูเ้รียน ม ี ม ี ม ี มี มี 

9) มีการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายที่เกี่ยวกับความเป็นอิสระและความ
รับผิดชอบของสถานศึกษา (Autonomous & Accountability) 

ม ี ม ี ม ี มี มี 

10) ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง 

20 20 20 20 10 

11) สัดส่วนงบประมาณตามประเด็น (Agenda) สูงขึ้น เมื่อเทียบกับ
งบประมาณตามภารกิจ (Function) 

40:60 40:60 40:60 40:60 50:50 

12) สัดส่วนผู้เรียนเอกชนสูงขึ้นเมือ่เทียบกับรัฐ 25:75 25:75 25:75 25:75 30:70 

13) อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 0.12 0.10 0.10 0.10 0.08 

14) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น 90 90 90 90 95 

15) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดบัและประเภท
การศึกษาท่ีไดร้ับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

100 100 100 100 100 

16) จ านวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน ที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษา 
แบบประชารัฐเพิ่มขึ้น 

300 300 300 300 400 
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5. ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายของส านักงานศึกษาธิการภาค 9   พ.ศ. 2563 – 2565 ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
การศึกษา การตอบโจทย์บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ดังนี้  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย รวม 

ปัจจุบนั ปี 63 ปี 64 ปี 65 
1) อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศกึษาดีขึ้น (IMD) 48 48 48 48 44 

2) จ านวนสถาบันอุดมศึกษาท่ีตดิอันดับ 200 อันดับแรกของโบกเพิม่ขึ้น 2 2 2 2 4 

3) อันดับความถึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้จบอดุมศึกษาเพิ่มขึ้น (IMD) 45 45 45 45 43 

4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบ 
สะเต็มศึกษาเพิม่ขึ้น 

30 30 30 30 60 

5) จ านวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) 
ร่วมกับต่างประเทศเพิม่ขึ้น 

5 5 5 5 10 

6) ร้อยละของผู้เรียนท่ีเรยีนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการที่มมีาตรฐานเพิ่มขึ้น 

30 30 30 30 50 

7) สัดส่วนผูเ้รียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผูเ้รียนสามญั 40 : 60 38:62 40:60 42:48 45 : 55 

8) สัดส่วนผูเ้รียนวิทยาศาสตรส์ุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีูงขึ้น  
เมื่อเทียบกับผู้เรยีนด้านสังคมศาสตร ์

30 : 70 30 : 70 30 : 70 30 : 70 35:65 

9) ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเพิ่มข้ึน 

60 60 60 60 65 

10) อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา (ไม่นับศึกษาต่อ) ภายในระยะเวลา 1 ปี เพ่ิมขึ้น 

80 80 80 80 90 

11) อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (ไม่นับศึกษาต่อ) ภายในระยะเวลา 1 ปี เพ่ิมขึ้น 

75 75 75 75 80 

12) มีฐานข้อมูลความต้องการก าลังคน (Demand) จ าแนกตามกลุม่
อุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน 

100 100 100 100 100 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1.พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
             1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
             1.2 ยกระดับคุณภาพและสิ่งแวดล้อมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ  
             1.3 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนว
ตะเข็บชายแดน ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
 2.พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
          2.1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม ทวิศึกษา) 
          2.2 เสริมสร้างทักษะก าลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
          2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับทักษะ 
          2.4 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม            
 3.พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
          3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ  
การวัดประเมินผลให้กับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและสังคมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
             3.2 ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมือง 
         3.3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
          4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 
          4.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    4.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 
 5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          5.1 ส่งเสริม สนับสนุนและจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
          5.2 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
     6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
             6.2 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน  
                 6.3  ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้เหมาะสมเอ้ือต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
             6.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
      6.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 



บทที ่4 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาคสู่การปฏิบัติ 

   
แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565                    

ที่ จัดท าขึ้นนี้  จะประสบความส าเร็จได้  ผู้ เกี่ยวข้องจะต้องน าสู่ การปฏิบัติ  โดยมีกลไก  แนวทาง                       
และกระบวนการขับเคลื่อน ดังนี้  
   1. สร้ างความ เชื่ อม โยงระห ว่ างน โยบ ายรั ฐบ าล  แผน พั ฒ นาการศึ กษ าระดั บ
กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต้นสังกัดทุกสังกัดที่จัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาภาค และแผนพัฒนา
จังหวัด รวมทั้งแผนพัฒนาด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา  
   2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา ทุกสังกัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(จั งหวัดจันทบุ รี , ตราด , นครนายก , ป ราจีนบุ รี  และสระแก้ ว ) ด า เนิ น งานอย่ างเป็ น รูป ธรรม                             
โดยการแปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สู่โครงการ/กิจกรรม ที่จะนาไปสู่ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จที่มีค่าเป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมนั้น  ๆด้วย  
   3. ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา สถาบันทางการศึกษา และสถานศึกษาในพ้ืนที่
รับผิดชอบ ต้องให้ความส าคัญและใช้แผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานศึกษาธิการภาค  3   ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562-2565 เป็นเครื่องมือ กรอบและแนวทางในการด าเนินงาน  หรือการบริหารจัด
การศึกษา  
   4. ศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัด   ต้องแสดงภาวะความเป็นผู้น าการศึกษา  
มีความมุ่งมั่นจริงจัง รวมถึงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยด าเนินการชี้แจง 
สร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาภาค  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด   
ให้ผู้บริหาร  คณาจารย์    ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับทราบอย่างชัดเจนเพ่ือ
การมีส่วนร่วม และสนับสนุนช่วยเหลือ ดูแลให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ  
   5. ห น่ วย งานต้ น สั งกั ด  ต้ อ งสนั บ สนุ น งบป ระมาณ  ท รัพ ยากรอย่ าง เพี ย งพ อ                     
ต่อการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษาภาค และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  
   6. ต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิค
วิธีการใหม่ๆ  อย่ างต่อเนื่ อง  รวมถึ งการสร้างแรงจู งใจที่ เหมาะสม  สร้างขวัญก าลั งใจด้ วยการ 
ยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่บุคลากรท่ีด าเนินงานได้ประสบความส าเร็จอย่างมีคุณภาพ  
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ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จ (Key Success Factors) 

การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่ก าหนดไว้จะประสบผลส าเร็จ
ตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ได้หน่วยงานทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ 
ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่ การศึกษา และสถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุง มาตรการ เป้าหมายความส าเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนใน
แต่ละพ้ืนที่ เพ่ือการพัฒนา ศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัย ซึ่งต้องด าเนินการ ดังนี้  

1) การสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคม  ในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของ ผู้เรียนในทุกระดับ  

2) การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ของผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงาน              
ทุกระดับ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่ การปฏิบัติมีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา มีคณะกรรมการ
ก ากับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการน าไป ปฏิบัติโดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผล
อย่างเป็นรูปธรรม  

3) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐ มาเป็นการ
จัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและ ทั่วถึง (Inclusive 
Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่ง สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)  

4) การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้าง  การบริหารงาน
ให้มีความชัดเจนในด้านบทบาทหน้าที่ และการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจาก  ส่วนกลางสู่ระดับ
ภูมิภาคและสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหาร  งานบุคคลในแต่ละระดับ 
ให้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมี คุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษา
ที่มีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  

5) การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกัน  คุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงาน  ต่อสาธารณชน 
จะเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุง ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ และความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล  

6) การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือ  ทางการเงิน
ในการก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล 
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การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติให้ประสบความส าเร็จจึงต้องอาศัยปัจจัยดังกล่าว  ข้างต้น              
เป็นส าคัญ หากสาธารณชนทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมสนับสนุนการด าเนินการ และผู้ปฏิบัติงาน  และผู้มีส่วน           
ได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเข้าใจบทบาทของตนและรวมพลังด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  เป้าหมายและแนวทาง             
การพัฒนาที่ก าหนด ย่อมส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาของชาติบรรลุ ผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการ
พัฒนาคน พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติ ตามความมุ่งหวัง 

 

แนวทางการสร้างเอกภาพเชิงยุทธศาสตร์ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

1. ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ร่วมกันในภาค  ตามบทบาทอ านาจหน้าที่ 
มองภาพความส าเร็จเดียวกัน 

2. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทุกรูปแบบในภาค ตามบทบาทอ านาจหน้าที่ ในค าสั่ง คสช.ที่ 19/2560 
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ให้เป็นรูปธรรมและอาศัยกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.) เป็นเพ่ือนคู่คิดกัน 

3. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง จริงจัง เพื่อร่วมกัน                 
หาแนวทางปรับปรุงพัฒนาตามบทบาทอ านาจหน้าที่ ร่วมกันรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้น 
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ส่วนที ่5 
การติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับภาค 

 
   การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 ไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทางและกระบวนการส าคัญดังนี้  
   1. แต่งตั้งคณะท างาน คณะกรรมการที่ส าคัญๆ ได้แก่ คณะทางานสร้างเครื่องมือการ
ติดตาม ประเมินผล ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด เป็นต้น 
    2. ก าหนดปฏิทินการติดตาม ประเมินผลและรายงานให้เหมาะสมในแต่ละปีงบประมาณ 
หรือปีการศึกษา  
   3. สร้างความเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลสารสนเทศระหว่างส านักงานศึกษาธิการภาค 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือประโยชน์ต่อการวางแผน ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  
   4 . เส ริมส ร้ า งกล ไกการติ ดตาม  ตรวจสอบ ให้ กั บภ าค เอกชน  ภาคประชาชน                            
โดยการสนับสนุนให้ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาภาค 
และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ตรวจสอบความโปร่งใสและความส าเร็จของงาน  
   5. ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการติดตามประเมินผล จะเป็นข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับแผน 
หรือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาในปีงบประมาณต่อไป  
   6. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม สร้างโดยผ่านกระบวนการรูปแบบวิจัยโดยร่วมกันสร้าง โดย
คณะท างานจาก ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 – 18 โดยจากงานวิจัยที่ได้น าเครื่องมือติดตามมาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทของภาค  

โดย การติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค                   
ในครั้งนี้ เป็นการติดตามเกี่ยวกับกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค                      
ระดับจังหวัด และระดับหน่วยงานการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9  ในประเด็น
กลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภูมิภาค การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา การแปลงแผนสู่การปฏิบัติของหน่วยงานทางการศึกษา               
ในพ้ืนที่ โดยพิจารณาความสอดคล้อง ความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจนการติดตามประเมินผล 
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สรุปงบประมาณโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค 2563-2565 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

 

 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ งบประมาณ 

โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 4 36,993,900 

โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 4 19,233,960 

โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 8 10,163,100 

โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 6 28,458,600 

โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 2 8,067,000 

โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 32 36,762,180 

รวม 56  139,678,740 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ

2563 2564 2565 รวม

ยุทธ 
ศาสตร์

ชาติ20ปี

แผน
 สป.

1.โครงการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา
ท่ีก่อเหตุทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรง

1.เพ่ือหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา   
2.เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน 
นักศึกษากลุ่มเส่ียง                           
3.สร้างภาคีเครือ ข่ายติดตามเฝ้าระวัง    
จุดเส่ียงหรือพ้ืนท่ีเส่ียง

    850,000     850,000     850,000 2,550,000 ส านักงาน
ศึกษาธิการ ภาค 9

โรงเรียนมัธยมศึกษา
ภาครัฐและเอกชน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ท้ังภาครัฐและเอกชน

ในพ้ืนท่ีความ
รับผิดชอบ 5 จังหวัด

1 1

2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

1.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ครูและ
บุคลากรประชาชนท่ัวไปได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและจ าเป็นในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
2.เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม
3.เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา  ครูบุคลากร
ประชาชนท่ัวไปรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์รักการออกก าลังกาย
4.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาครู
บุคลากรประชาชนท่ัวไปร่วมกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเน่ือง
และสนองตอบนโยบายรัฐบาลเก่ียวกับยา
เสพติด

5,000,000 5,000,000 5,000,000 15,000,000 ส านักงาน
ศึกษาธิการ ภาค 9

สถานศึกษา ในเขต
พ้ืนท่ีความรับผิดชอบท่ี

เข้าร่วมโครงการ
ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

1 1

แบบฟอร์มสรุปแผนงานโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ในช่วงปี พ.ศ. 2563-2565

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ้ืนท่ีเป้าหมาย

ความ
สอดคล้องของ

หมายเหตุ



แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 9
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ

2563 2564 2565 รวม

ยุทธ 
ศาสตร์

ชาติ20ปี

แผน
 สป.

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ้ืนท่ีเป้าหมาย

ความ
สอดคล้องของ

หมายเหตุ

3.โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการศึกษาและ
วัฒนธรรมเพ่ือนบ้านชายแดนไทย-กัมพูชา

 1.นักเรียน นักศึกษาและประชาชนใน
พ้ืนท่ีชายแดนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง
และมีคุณภาพ 
2.ประชาชนมีทักษะอาชีพ มีงานท า 
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ
พัฒนาของพ้ืนทีชายแดน 
3. นักเรียน นักศึกษาและประชาชนใน
พ้ืนท่ีชายแดนมีคุณภาพาชีวิตท่ีดี อยู่
ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรม (คือ
แนวทางในการปฏิรูปท่ีออกแบบมาเพ่ือ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
ในองค์รวมเพ่ือนักเรียนท่ีมาจากความ
หลากหลายของเช้ือชาติ กลุ่มชน เพศ 
ความสามารถพิเศษของนักเรียน และชน
ช้ันทางสังคม

724,000 724,000 724,000 2,172,000 ส านักงาน
ศึกษาธิการ ภาค 9

บริเวณพ้ืนท่ีชายแดน
จังหวัดสระแก้ว

1 1

4.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9

เพ่ือพัฒนาบุคลากรของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 1–18 ให้มีขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรให้มีความพร้อมปฏิบัติงาน 
เพ่ือรองรับภารกิจในปัจจุบันและการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้มี
คุณลักษณะตามสมรรถนะหลัก ทักษะท่ี
จ าเป็น รวมไปถึงคุณลักษณะการเป็นผู้น า
การเปล่ียนแปลง มีความเป็นมืออาชีพ 
ความเป็นนานาชาติ

5,757,300 5,757,300 5,757,300 17,271,900 ส านักงาน
ศึกษาธิการ ภาค 9

บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธิการ ภาค 9

1 1



แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 9
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2563 2564 2565 รวม

ยุทธ 
ศาสตร์

ชาติ20ปี

แผน
 สป.

1.โครงการเปิดโลกการศึกษาสู่สายตาประชาชน 1.เพ่ือเผยแพร่ผลงานการจัด
การศึกษา                        
 2.เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในแสดงความคิดเห็นต่อการ
จัดการศึกษา                    
 3.เพ่ือน าเสนอผลงานวิจัย
ทางการศึกษาและนวัตกรรม
ทางการศึกษา                   
 4.เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการ
จัดการศึกษาของจังหวัด

3,100,000 3,100,000 3,100,000 9,300,000   ส านักงาน
ศึกษาธิการ ภาค 9

สถานศึกษาทุก
สังกัดในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 
ผู้ปกครอง 

ประชาชนสถาน
ประกอบการ

และภาคี
เครือข่าย

ทางการศึกษา

2 2

2.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ
องค์ความรู้ในด้านระเบียบวิธี
วิจัยประเภทต่างๆ แก่บุคลากร
ในส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 
2. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ผลงาน
และองค์ความรู้ท่ีสร้างข้ึน
3. เพ่ือส่งเสริมการน า
ผลงานวิจัย / R2R ไปใช้
ประโยชน์ให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม

620,000 620,000 620,000 1,860,000   กลุ่มตรวจราชการ
และติดตาม
ประเมินผล
ส านักงาน

ศึกษาธิการภาค 9

ส านักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัดในก ากับ
ท้ัง 5 จังหวัด

2 2

แบบฟอร์มสรุปแผนงานโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ในช่วงปี พ.ศ. 2563-2565

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ้ืนท่ีเป้าหมาย

ความ
สอดคล้อง

หมายเหตุ



แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 9
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2563 2564 2565 รวม

ยุทธ 
ศาสตร์

ชาติ20ปี

แผน
 สป.แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ้ืนท่ีเป้าหมาย

ความ
สอดคล้อง

หมายเหตุ

3. โครงการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ
องค์ความรู้ในด้านระเบียบวิธี
วิจัยประเภทต่างๆ แก่บุคลากร
ในส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
2. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ผลงาน
และองค์ความรู้ท่ีสร้างข้ึน
3. เพ่ือส่งเสริมการน า
ผลงานวิจัย / R2R ไปใช้
ประโยชน์ให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม

5,000         5,000        5,000         15,000       สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีน

จังหวัดปราจีนบุรี 2 2



แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 9
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2563 2564 2565 รวม

ยุทธ 
ศาสตร์

ชาติ20ปี

แผน
 สป.แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ้ืนท่ีเป้าหมาย

ความ
สอดคล้อง

หมายเหตุ

4.โครงการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9

1. เพ่ือส่งเสริมให้การพัฒนา
องค์กรให้เป็นองค์กรท่ีมี
สมรรถนะสูง สอดคล้องกับ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ                   
2. เพ่ือจัดกิจกรรมแบ่งปัน
ความรู้ และสรุปองค์ความรู้ท่ี
จะน ามาใช้ในการพัฒนาองค์กร
 3. เพ่ือให้บุคลากร ได้พัฒนา
ตนเองให้มีจิตส านึกท่ีดี มี
คุณภาพ จริยธรรมตลอดจนมี
ทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน  
4. เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
 ผลการปฏิบัติงานต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและ
สาธารณชน

2,686,320   2,686,320  2,686,320   8,058,960   ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9

ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค

 9

2 2



แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 9
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

2563 2564 2565 รวม

ยุทธ 
ศาสตร์

ชาติ20ปี

แผน
 สป.

1.โครงการจัดท าคลังข้อสอบเพ่ือวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ด้านทักษะ ความรู้ความสามารถและ
สมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เพ่ือจัดท าคลังข้อสอบ เพ่ือวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะ ความรู้ความสามารถ
และสมรรถนะตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

145,000 145,000 145,000 435,000 ส านักงานศึกษาธิการ
 ภาค 9

ส านักงานศึกษาธิการ
 ภาค 9

3 3

2.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลกรท่ี
ดูแลเด็กเล็กให้มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการ
ดูแลเด็กแรกเกิด- 5 ปี          
 2.เพ่ือให้เด็กทุกคนมี
พัฒนาการรอบด้านตามวัย
อย่างมีคุณภาพ

2,054,000 2,054,000 2,054,000 6,162,000 ส านักงานศึกษาธิการ
 ภาค 9

ส านักงานศึกษาธิการ
ภาค9 และส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดใน

สังกัด

3 3

พ้ืนท่ีเป้าหมาย

ความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์

หมายเหตุ

แบบฟอร์มสรุปแผนงานโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ในช่วงปี พ.ศ. 2563-2565

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบวัตถุประสงค์



แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 9
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

2563 2564 2565 รวม

ยุทธ 
ศาสตร์

ชาติ20ปี

แผน
 สป.

พ้ืนท่ีเป้าหมาย

ความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์

หมายเหตุแผนงาน/โครงการ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบวัตถุประสงค์

3. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานตาม
พระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่
การปฏิบัติ  และปลุกจิตส านึกความรักชาติ ศาสนา
และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 9

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
เจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มี
โอกาสท าหน้าท่ีเป็นพลเมืองดี
และมีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคงและ
มีคุณธรรม 
2. เพ่ือติดตามผลการส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินงานตาม
พระราโชบายด้านการศึกษา
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่
การปฏิบัติในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  
 3.เพ่ือน าเสนอผลการ
ด าเนินงาน
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการ
ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนิน
งานตามพระราโชบายด้านการ
ศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

350,000 350,000 350,000 1,050,000 ส านักงานศึกษาธิการ
 ภาค 9

- 3 3



แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 9
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

2563 2564 2565 รวม

ยุทธ 
ศาสตร์

ชาติ20ปี

แผน
 สป.

พ้ืนท่ีเป้าหมาย

ความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์

หมายเหตุแผนงาน/โครงการ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบวัตถุประสงค์

5. โครงการสืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาวิถี
เกษตรกรรมท่ีย่ังยืน

40,000 40,000 40,000 120,000 สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีน

จังหวัดปราจีนบุรี 3 3

1. เพ่ือการสนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายและส่งเสริมบุคลากร
ในด้านการจัดการให้มีความรู้
ท้ังในด้านองค์ความรู้เชิง
วิชาการ 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการตรวจแบบ
บูรณาการและการเฝ้าระวังภัย
พิบัติและรองรับภาวะวิกฤติ
รวมท้ังการรายงานสภาวการณ์
ทางการศึกษาในพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9
3. เพ่ือพัฒนาการจัดท าข้อมูล 
 ศึกษาวิเคราะห์  และรายงาน
ผลการด าเนินการเก่ียวกับการ
เฝ้าระวังภัยพิบัติและรองรับ
ภาวะวิกฤตรวมท้ังรายงาน
สภาวการณ์ทางการศึกษาใน
พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  
ในเชิงวิชาการ

4.โครงการพัฒนาเครือข่ายการตรวจแบบบูรณาการ
และเฝ้าระวังภัยพิบัติและรองรับภาวะวิกฤติและ
การรายงานสภาวการณ์ทางการศึกษาในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ  ส านักงานศึกษาธิการภาค 9

349,200 349,200 349,200 1,047,600 กลุ่มตรวจราชการ
และติดตาม
ประเมินผล
ส านักงาน

ศึกษาธิการภาค 3

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในก ากับท้ัง 5 

จังหวัด

3 3



แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 9
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

2563 2564 2565 รวม

ยุทธ 
ศาสตร์

ชาติ20ปี

แผน
 สป.

พ้ืนท่ีเป้าหมาย

ความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์

หมายเหตุแผนงาน/โครงการ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบวัตถุประสงค์

6. โครงการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เอกสารคู่มือ
ประกอบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการ
จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าจังหวัดปราจีนบุรี 
พุทธศักราช 2561

60,000 60,000 60,000 180,000 สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีน

จังหวัดปราจีนบุรี 3 3

7. โครงการบูรณาการภาคีเครือข่ายภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษา เพ่ือการมีงานท าของจังหวัดปราจีนบุรี

239,500 239,500 239,500 718,500 สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีน

จังหวัดปราจีนบุรี 3 3

8. โครงการเปิดโลกวิชาการสู่การสร้างงานและ
การศึกษาเพ่ือการมีงานท า "Open House 2018" 
และการแสดงผลงาน Best Practice ของ
สถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

150,000 150,000 150,000 450,000 สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีน

จังหวัดปราจีนบุรี 3 3



แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 9
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

2563 2564 2565 รวม

ยุทธ 
ศาสตร์

ชาติ20ปี

แผน 
สป.

1.โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ ภาค 9

1. เพ่ือศึกษาและพัฒนา
รูปแบบการบริหารการศึกษา
ของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
 2. เพ่ือสร้างรูปแบบการ
บริหารการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ

850,000 850,000 850,000 2,550,000 ส านักงาน
ศึกษาธิการ ภาค 9

ส านักงานศึกษาธิการภาค
 9 และส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดในสังกัด

4 4

2.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการสร้าง
โอกาสให้ประชาชนในการเข้าถึงบริการการศึกษา
และเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต

เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ต้นแบบท่ีเอ้ือต่อการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4,300,000 4,300,000 4,300,000 12,900,000 ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9   ส านักงาน ศึกษาธิการ

ภาค 9

4 4

แบบฟอร์มสรุปแผนงานโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ในช่วงปี พ.ศ. 2563-2565

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ้ืนท่ีเป้าหมาย

ความ
สอดคล้องของ

หมายเหตุ



แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 9
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

2563 2564 2565 รวม

ยุทธ 
ศาสตร์

ชาติ20ปี

แผน 
สป.แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ้ืนท่ีเป้าหมาย

ความ
สอดคล้องของ

หมายเหตุ

3.โครงการโรงเรียนคุณธรรม 1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม
 รักสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท์รักชาติ ศาสตร์ 
กษัตริย์ ห่างไกลยาเสพติด มี
คุณลักษณะและทักษะทาง
สังคมท่ีเหมาะสม               
 2.เพ่ือเร่งรัดส่งเสริมสนับสนุน
แนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

3,559,900 3,559,900 3,559,900 10,679,700 ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9

ส านักงานศึกษาธิการภาค
 9 และส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดในสังกัด

4 4



แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 9
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

2563 2564 2565 รวม

ยุทธ 
ศาสตร์

ชาติ20ปี

แผน 
สป.แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

พ้ืนท่ีเป้าหมาย

ความ
สอดคล้องของ

หมายเหตุ

4.โครงการจัดท าระบบคลังข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด

เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลทาง
การศึกษาไปใช้ประโยชน์
ร่วมกัน รวมถึงสามารถ
น าเสนอผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงานเป็นข้อมูล
ประกอบการปฏิบัติงานข้อมูล
ในการวางแผนทางการศึกษา
ได้ และยังรวม
ไปถึงผู้เก่ียวข้องได้น าไปใช้
ประโยชน์ ซ่ึงแต่ละหน่วยงาน
มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาอยู่แล้วแต่ยัง
กระจัดกระจายและขาด
การบูรณาการข้อมูลท้ังภายใน
และภายนอก แบบบูรณาการ
และน ามาใช้ร่วมกันอย่างมี

636,300 636,300 636,300 1,908,900 ส านักงาน
ศึกษาธิการ ภาค 9

     ส านักงานศึกษาธิการ 
        ภาค 9

4 4

5. โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตาม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

90,000 90,000 90,000 270,000 สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีน

จังหวัดปราจีนบุรี 4 4

6. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ของ
วัยรุ่น ในสถานศึกษา

50,000 50,000 50,000 150,000 สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีน

จังหวัดปราจีนบุรี 4 4



แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 9
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

2563 2564 2565 รวม

ยุทธ 
ศาสตร์

ชาติ20ปี

แผน 
สป.

1.โครงการปลูกฝังจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 1. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาตระหนัก
ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และเห็นความส าคัญของส่ิงแวดล้อม
 รวมถึงภาวะอันตรายท่ีเกิดข้ึนจาก
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม                
2.เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการ
แลกเปล่ียนความคิดและ
ประสบการณ์ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เป็นเครือข่ายเยาวชน
3. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์สามารถน า
ความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันให้เป็นมิตร

2,679,000 2,679,000 2,679,000 8,037,000 ส านักงานศึกษาธิการ 
ภาค 9

ส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 3 และส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดใน

สังกัด

5 5

2.โครงการบริหารจัดการก าจัดขยะมูลฝอยใน
สถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

10,000 10,000 10,000 30,000 สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
ปราจีน

จังหวัดปราจีนบุรี 5 5

แบบฟอร์มสรุปแผนงานโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ในช่วงปี พ.ศ. 2563-2565

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ พ้ืนท่ีเป้าหมาย

ความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์

หมายเหตุ



แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 9
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

2563 2564 2565 รวม
ยุทธ 

ศาสตร์
ชาติ
20ปี

แผน 
สป.

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเชิงพ้ืนท่ี

1. เพ่ือจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาของทุกหน่วยงานทางการ
ศึกษาในระดับภูมิภาค และจังหวัด
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
สนับสนุนการด าเนินงานท่ี
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 
 2.เพ่ือให้บริการ เผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาของจังหวัดแก่
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและผู้สนใจ   
3.เพ่ือปรับปรุง น าเข้าและถ่ายโอ
กนข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ของหน่วยงานและสถานศึกษาใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบส านักงาน
ศึกษาธิการ  ภาค 9                   
 4.เพ่ือรายงานและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาแก่ผู้รับบริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ                  

601,500 601,500 601,500 1,804,500 ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9

ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9

6 6

แบบฟอร์มสรุปแผนงานโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ในช่วงปี พ.ศ. 2563-2565

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ พ้ืนท่ีเป้าหมาย

ความ
สอดคล้องของ

หมายเหตุวัตถุประสงค์



แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 9
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

2563 2564 2565 รวม
ยุทธ 

ศาสตร์
ชาติ
20ปี

แผน 
สป.

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ พ้ืนท่ีเป้าหมาย

ความ
สอดคล้องของ

หมายเหตุวัตถุประสงค์

2.โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณของส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 9

1. เพ่ือจัดแผนปฏิบัติราชการและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ี
ได้รับ)                                  
2.เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
(จัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี)
3.เพ่ือติดตามและประเมินผลและ
รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติ
การ

275,300 275,300 275,300 825,900 ส านักงานศึกษาธิการ
 ภาค 9

ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 

และส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

ในสังกัด

6 6

3.โครงการขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์
การศึกษาสู่การปฏิบัติงาน แผนบูรณา

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลกรด้าน
การจัดท าแผนกลุ่มจังหวัดให้มี
ความรู้ ความเข้าใจนโยบายและทิศ
ทางการจัดท าแผนระดับภูมิภาค
แบบบูรณาการ   
 2. เพ่ือขับเคล่ือนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติงานแบบ
บูรณาการในพ้ืนท่ี

540,600 540,600 540,600 1,621,800 ส านักงานศึกษาธิการ
 ภาค 9

ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 

และส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

ในสังกัด

6 6



แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 9
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

2563 2564 2565 รวม
ยุทธ 

ศาสตร์
ชาติ
20ปี

แผน 
สป.

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ พ้ืนท่ีเป้าหมาย

ความ
สอดคล้องของ

หมายเหตุวัตถุประสงค์

4.โครงการเสริมสร้างการพัฒนาระบบการบริหาร
องค์กร

เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาระบบการ
บริหารองค์การ

846,000 846,000 846,000 2,538,000 ส านักงานศึกษาธิการ
 ภาค 9

ส านักงาน
ศึกษาธิการ ภาค 9

6 6

5.โครงการพัฒนาเครือข่ายการติดตาม ประเมินผล
และสนับสนุนการตรวจราชการในระดับจังหวัดของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9

1.เพ่ือพัฒนาเครือข่ายการติดตาม 
ประเมินผล    
2.เพ่ือประสานการขับเคล่ือนการ
ติดตาม ประเมินผล                  
3.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการ
ติดตามฯ    

404,100 404,100 404,100 1,212,300 ส านักงานศึกษาธิการ
 ภาค 9

ส านักงาน
ศึกษาธิการ ภาค 9

6 6

6.โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปการอาชีวศึกษาในพ้ืนท่ี
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9

เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาระบบการ
บริหารองค์การ

227,150 227,150 227,150 681,450 ส านักงานศึกษาธิการ
 ภาค 9

ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
หน่วยงานท่ีจัดสอน
ด้านอาชีวศึกษาใน
สังกัดส านักงาน

ศึกษาธิการภาค 9

6 6

7.โครงการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานแบบมีประสิทธิภาพตามหลัก-   ธรรมาภิ
บาลตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

1.เพ่ือให้มีแนวทางและวิธีการใน
การติดตามและประเมินผลประจ าปี 
 2.เพ่ือติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการท่ีส าคัญตาม
นโยบายท่ีก าหนด
3.เพ่ือสรุปรายงานการ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ
ท่ีส าคัญตามนโยบาย

2,369,800 2,369,800 2,369,800 7,109,400 ส านักงานศึกษาธิการ
 ภาค 9

ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
หน่วยงานทางการ

ศึกษาและ
สถานศึกษาสังกัด

ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9

6 6



แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 9
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

2563 2564 2565 รวม
ยุทธ 

ศาสตร์
ชาติ
20ปี

แผน 
สป.

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ พ้ืนท่ีเป้าหมาย

ความ
สอดคล้องของ

หมายเหตุวัตถุประสงค์

8.โครงการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง ศึกษาธิการเขตตรวจราชการท่ี 9 
 ตามนโยบายการตรวจราชการ

1.เพ่ือส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
มีข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ
2. เพ่ือส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
มี แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
3. เพ่ือรายงานผลการติดตามและ
การตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการฯ พ้ืนท่ีส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9

1,979,000 1,979,000 1,979,000 5,937,000 กลุ่มตรวจราชการ
และติดตาม
ประเมินผล
ส านักงาน

ศึกษาธิการภาค 9

ส านักงาน
ศึกษาธิการ ภาค 9

6 6

9.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9

เพ่ือพัฒนาบุคลากรของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ให้มีขีด
สมรรถนะของ บุคลากรให้มีความ
พร้อมปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ในปัจจุบันและการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต โดยมุ่งเน้นให้มีคุณลักษณะ
ตามสมรรถนะหลัก ทักษะท่ีจ าเป็น
รวมไปถึงคุณลักษณะการเป็น ผู้น า
การเปล่ียนแปลง มีความเป็นมือ
อาชีพ ความเป็นนานาชาติ

319,850 319,850 319,850 959,550 ส านักงานศึกษาธิการ
 ภาค 9

ส านักงาน
ศึกษาธิการ ภาค 9

6 6



แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 9
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

2563 2564 2565 รวม
ยุทธ 

ศาสตร์
ชาติ
20ปี

แผน 
สป.

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ พ้ืนท่ีเป้าหมาย

ความ
สอดคล้องของ

หมายเหตุวัตถุประสงค์

10.. โครงการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9

1. เพ่ือส่งเสริมให้การพัฒนา
องค์กรให้เป็นองค์กรท่ีมี
สมรรถนะสูง สอดคล้องกับการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
"จัดการภาครัฐ                         
2. เพ่ือจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ 
และสรุปองค์ความรู้ท่ีจะน ามาใช้
"ในการพัฒนาองค์กร 
  3. เพ่ือให้บุคลากร ได้พัฒนา
ตนเองให้มีจิตส านึกท่ีดี มีคุณภาพ 
จริยธรรมตลอดจนมีทัศนคติท่ี
"ดีต่อการปฏิบัติงาน 
4. เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผล
การปฏิบัติงานต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องและสาธารณชน

149,240 149,240 149,240 447,720 ส านักงานศึกษาธิการ
 ภาค 9

ส านักงาน
ศึกษาธิการ ภาค 9

6 6



แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 9
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

2563 2564 2565 รวม
ยุทธ 

ศาสตร์
ชาติ
20ปี

แผน 
สป.

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ พ้ืนท่ีเป้าหมาย

ความ
สอดคล้องของ

หมายเหตุวัตถุประสงค์

11.โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาสู่การปฏิบัติ ระดับ ภาค 9

1. เพ่ือสร้างกลไกการขับ
เคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติใน
ระดับภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรม  
2.เพ่ือส่ือสารนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวง 
ศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในภูมิภาค  
3.เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์และ
บทบาทการพัฒนาภาคให้เช่ือมโยง
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวง
ศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัด               
4.เพ่ือพัฒนาการศึกษาแบบร่วม
มือและบูรณการกับหน่วยงาน

1,294,820 1,294,820 1,294,820 3,884,460 ส านักงานศึกษาธิการ
 ภาค 9

ส านักงาน
ศึกษาธิการ ภาค 9

6 6

12.โครงการตรวจ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9

1.เพ่ือรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการของหน่วยงาน
ระดับภาคและจังหวัด
2.เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน
และรายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ระดับภาคและจังหวัด

437,720 437,720 437,720 1,313,160 ส านักงานศึกษาธิการ
 ภาค 9

ส านักงาน
ศึกษาธิการ ภาค 9

6 6



แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 9
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

2563 2564 2565 รวม
ยุทธ 

ศาสตร์
ชาติ
20ปี

แผน 
สป.

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ พ้ืนท่ีเป้าหมาย

ความ
สอดคล้องของ

หมายเหตุวัตถุประสงค์

13.โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9

1. เพ่ือให้บุคลากรของ
ส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ผู้ท่ีเก่ียวข้องมีความรู้ เข้าใจ 
ในทิศทางขององค์กร
2. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ.2563 และจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2563 ของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค
3.เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีพ.ศ.2564 (ฉบับจัดท าค า
ของบประมาณ) ของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9   
4.เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค  
สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย
ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

334,980 334,980 334,980 1,004,940 ส านักงานศึกษาธิการ
 ภาค 9

ส านักงาน
ศึกษาธิการ ภาค 9

6 6



แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 9
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

2563 2564 2565 รวม
ยุทธ 

ศาสตร์
ชาติ
20ปี

แผน 
สป.

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ พ้ืนท่ีเป้าหมาย

ความ
สอดคล้องของ

หมายเหตุวัตถุประสงค์

14.โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9

1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานบุคคลให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีใน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
และส านักงานศึกษาธิการภาค
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีใน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
ส านักงานศึกษาธิการภาคในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ
3. เพ่ือจัดท าคู่มือการบริหารงาน
บุคคลของส านักงานศึกษาธิการภาค
 ให้เกิดแนวทางการปฏิบัติไปใน

337,170 337,170 337,170 1,011,510 ส านักงานศึกษาธิการ
 ภาค 9

ส านักงาน
ศึกษาธิการ ภาค 9

6 6

15.โครงการจัดท าดัชนีทางการศึกษาระดับภาค 
ส านักงานศึกษาธิการ ภาค 9

เพ่ือใช้ดัชนีทางการศึกษาระดับภาค 
เป็นเคร่ืองมือในการ
ติดตามและช้ีวัด รวมท้ังเคร่ืองมือ 
ในการวิเคราะห์ทิศทาง ด้าน
การศึกษาในภูมิภาค  ท่ีสอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนท่ี

565,900 565,900 565,900 1,697,700 ส านักงานศึกษาธิการ
 ภาค 9

ส านักงาน
ศึกษาธิการ ภาค 9

6 6



แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 9
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

2563 2564 2565 รวม
ยุทธ 

ศาสตร์
ชาติ
20ปี

แผน 
สป.

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ พ้ืนท่ีเป้าหมาย

ความ
สอดคล้องของ

หมายเหตุวัตถุประสงค์

16.โครงการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการ
พัฒนาการด าเนินการทางวินัยการอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการ
 ภาค 9

1.  เพ่ือให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค และส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาในพ้ืนท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติ
การด าเนินการทางวินัย การ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในทิศทาง
เดียวกัน 
2.ผู้เข้าร่วมประชุมมี
ความชัดเจนในข้ันตอนรูปแบบ และ
แนวทางในการด าเนิน
การทางวินัย  การอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค

357,100 357,100 357,100 1,071,300 ส านักงานศึกษาธิการ
 ภาค 9

หน่วยงานทางการ
ศึกษาในสังกัด

ส านักงาน
ศึกษาธิการ ภาค 9

6 6

17.โครงการจัดท าและรายงานผลตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับส านัก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการภาค 9

1. เพ่ือจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 
2. เพ่ือจัดท ารายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563

30,670 30,670 30,670 92,010 ส านักงานศึกษาธิการ
 ภาค 9

ส านักงาน
ศึกษาธิการ ภาค 9

6 6



แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 9
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

2563 2564 2565 รวม
ยุทธ 

ศาสตร์
ชาติ
20ปี

แผน 
สป.

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ พ้ืนท่ีเป้าหมาย

ความ
สอดคล้องของ

หมายเหตุวัตถุประสงค์

18.โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด

1. เพ่ือสร้างความเข้าใจระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ
2. เพ่ือตรวจสอบร่องรอย
กระบวนการปฏิบัติงาน อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
3. เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะท่ีเกิดข้ึนในการ
ปฏิบัติงานและหาแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนา

236,660 236,660 236,660 709,980 ส านักงานศึกษาธิการ
 ภาค 9

ส านักงาน
ศึกษาธิการ ภาค 9

6 6

19. โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา - 60,000 60,000 60,000 180,000 สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีน

จังหวัดปราจีนบุรี 6 6

20. โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานศธจ.ปจ

- 54,800 54,800 54,800 164,400 สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีน

จังหวัดปราจีนบุรี 6 6

21. โครงการนิเทศ ตรวจติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

- 120,000 120,000 120,000 360,000 สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีน

จังหวัดปราจีนบุรี 6 6

22. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ของศธจ.ปจ

- 30,000 30,000 30,000 90,000 สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีน

จังหวัดปราจีนบุรี 6 6



แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 9
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

2563 2564 2565 รวม
ยุทธ 

ศาสตร์
ชาติ
20ปี

แผน 
สป.

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ พ้ืนท่ีเป้าหมาย

ความ
สอดคล้องของ

หมายเหตุวัตถุประสงค์

23. โครงการประชุมขับเคล่ือนการท างานของ
ประชาคมการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี (PECจังหวัด) 
และประชุมคณะท างานระดับอ าเภอเพ่ือสนับสนุน
ประชาคมการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี (PECอ าเภอ)

- 52,140 52,140 52,140 156,420 สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีน

จังหวัดปราจีนบุรี 6 6

24. โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

- 185,000 185,000 185,000 555,000 สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีน

จังหวัดปราจีนบุรี 6 6

25. โครงการนิเทศติดตามโครงการหลัก/โครงการ
รอง

- 50,000 50,000 50,000 150,000 สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีน

จังหวัดปราจีนบุรี 6 6

26. โครงการบูรณาการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือชมรมวิชาการจังหวัดปราจีนบุรี

- 50,000 50,000 50,000 150,000 สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีน

จังหวัดปราจีนบุรี 6 6

27. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

- 31,760 31,760 31,760 95,280 สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีน

จังหวัดปราจีนบุรี 6 6

28. โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาจังหวัด

- 94,000 94,000 94,000 282,000 สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีน

จังหวัดปราจีนบุรี 6 6

29. โครงการจัดท าแผนพัฒนาการตรวจสอบภายใน
 และการตรวจสอบติดตาม

- 46,800 46,800 46,800 140,400 สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีน

จังหวัดปราจีนบุรี 6 6

30. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขององค์คณะบุคคล

- 150,000 150,000 150,000 450,000 สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีน

จังหวัดปราจีนบุรี 6 6

31 โครงการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนใน
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

- 7,000 7,000 7,000 21,000 สนง.ศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีน

จังหวัดปราจีนบุรี 6 6



แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 9
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

2563 2564 2565 รวม
ยุทธ 

ศาสตร์
ชาติ
20ปี

แผน 
สป.

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ พ้ืนท่ีเป้าหมาย

ความ
สอดคล้องของ

หมายเหตุวัตถุประสงค์

32.การพัฒนาเว็บไซต์ของส านักงาน                  
ศึกษาธิการภาค 9

พัฒนารูปแบบและข้อมูลของ
ศึกษาธิการภาค 9 เพ่ือให้เป็น
ช่องทางในการติดต่อส่ือสารและ
เผยแพร่ให้กับประชาชนและผู้สนใจ
ท่ัวไปรับทราบ

15,000 15,000 15,000 45,000 ส านักงานศึกษาธิการ
 ภาค 9

ส านักงาน
ศึกษาธิการ ภาค 9

6 6



 

คณะผู้จัดท ำ   
  

1. นำยพงษ์พิศำล  ชินส ำรำญ    รองศึกษำธิกำรภำค 8                     
                                                  ปฏิบัติหน้ำทีศ่ึกษำธิกำรภำค  9 

2. นำยโกเมศ  กลั่นสมจิตต์        นักวิชำกำรศึกษำเชี่ยวชำญ           
                                                  ปฏิบัติหน้ำที่รองศึกษำธิกำรภำค  9 
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4. นำยสัจจำ   จุ่นบุญ           นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  เนื้อหารายละเอียด      
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