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 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จัดทำ
ขึ้นเพ่ือเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการควบคุม กำกับ นิเทศ และการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ    

ขอขอบคุณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จัดสรรและ
สนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงาน รวมทั้งบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ทุกท่าน ที่ได้ให้
ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จนสำเร็จลุล่วง        
ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
                                                         
 

                                          สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ฉบับปรับปรุงงบประมาณตามท่ีได้รับจัดสรร) สำนักงานศึกษาธิการภาค 9  
            ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวนสิบแปดภาค 
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่     
ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
อ่ืนหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ และมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการ
พัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการดำเนินงานของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค นโยบาย ยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  ในพ้ืนที่
รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่  และสนับสนุนการพัฒนา
จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของภาค เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาของภาค 
   สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เป็นหน่วยงานสังกัดสำนั กงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ ทำหน้าที่
ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
การศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนหรือ
ภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  1. กำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับทิศทางพัฒนา ประเทศนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคล
และชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 
   2. สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัย
และพัฒนา 

   3. กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 

  4. สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์   ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   5. ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนา 
การบูรณาการในระดับพ้ืนที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 
   6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
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   แผนเป็นเครื่องมือกำหนดกรอบทิศทางในการทำงาน  ทำให้การทำงานมีเป้าหมายที่
ชัดเจน เกิดการประสานสัมพันธ์ภายในองค์กร ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่นสามารถ
ตรวจสอบความสำเร็จของเป้าหมายได้เพ่ือช่วยให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดความ
สูญเสียจากการทำงานซ้ำซ้อน มีการกำหนดขอบเขตในการทำงานที่แน่นอน และครอบคลุมภารกิจ
ตามท่ีกำหนดสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าวจึงได้
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ฉบับนี้ขึ้นเพ่ือ
ใช้เป็นกรอบ/ทิศทางในการดำเนินงานต่อไปตามทิศทางการพัฒนาดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์     “สร้างเอกภาพเชิงยุทธศาสตร์ เสริมบทบาทการมีส่วนร่วม เพ่ือความเสมอภาคและเท่าเทียม    
                      ทางการศึกษา” 
พันธกิจ 

1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคม      
พหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความ
เป็นชาติไทย 

2. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียน ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 

3. ยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย 
4. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ       

ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมในการจัดการศกึษา

ทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ 
1. นักเรียน นักศึกษาและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่าง

มีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานรองรับเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่

ชายแดน 
3. หน่วยงานทางการศึกษา สามารถบูรณาการ จัดการศึกษาทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. ประชาชนในพื้นท่ี ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทัว่ถึงครอบคลุมและเป็นธรรม 
5. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมและส่งเสริมการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
6. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและ

การมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์/ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 1.พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
             1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
             1.2 ยกระดับคุณภาพและสิ่งแวดล้อมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ  
      1.3 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่
ตามแนวตะเข็บชายแดน ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงาน
ต่างด้าว) 

2.พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
           2.1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม 
ทวิศึกษา) 
           2.2 เสริมสร้างทักษะกำลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
           2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับทักษะ 
           2.4 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม            
 3.พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
        3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การนิเทศ การวัดประเมินผลให้กับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและสังคมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และทิศทางการ
พัฒนาประเทศ 
       3.2 ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นพลเมือง 
           3.3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษาด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย 
 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
           4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 
           4.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
     4.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 

ง 
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 5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
           5.1 ส่งเสริม สนับสนุนและจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและนำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
           5.2 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
      6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
               6.2 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน  
               6.3 ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้เหมาะสมเอ้ือต่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
               6.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
      6.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
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1 แผนปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนกังานศึกษาธิการภาค 9 

 

ส่วนที่ 1 
  

ข้อมูลสภาพทั่วไป บริบทของพื้นที่ และข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไป บริบทของพ้ืนที่ 
      สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก 
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว  

วิสัยทัศน์  “สร้างเอกภาพเชิงยุทธศาสตร์ เสริมบทบาทการมีส่วนร่วม เพ่ือความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา” 

ค่านิยม  “รักองค์กร ซื่อสัตย์สุจริต อุทิศเวลา” 

วัฒนธรรมองค์กร   “ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ให้เกียรติ เป็นมิตร จิตอาสา” 

วิสัยทัศน์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค พ.ศ. 2563 – 2565  
“ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างมีคุณภาพ มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคม     

พหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
2. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียน ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 
3. ยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย 
4. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ       

ทีเ่กี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 

เป้าประสงค์ 
1. นักเรียน นักศึกษาและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่รว่มกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้

อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
2.  ผู้เรียนมีสมรรถนะ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานรองรับเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 
3.  หน่วยงานทางการศึกษา สามารถบูรณาการ จัดการศึกษาทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ประชาชนในพื้นท่ีได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุมและเป็นธรรม 
5. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณธรรม 
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จริยธรรม และส่งเสริมการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
6. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและ

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน 
 

1.1 ความเป็นมา 
 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เดิม) จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้า

คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้มีการจัดตั้งสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค จำนวนสิบแปดภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 กำหนดให้ตั้งอยู่เลขที่ 410/1 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา   

ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เก่ียวกับข้าราชการ กิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระ
ผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการภาค ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ไป
เป็นของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ตามประกาศนี้  มีจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ จำนวน 5 จังหวัด 
ประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 1) กำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิ ศท างการดำเนิ นงานตามข้อ  3 (1 ) นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่  2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา 3) กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ  5) ประสานการ
บริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลาย
จังหวัด โดยยึดการมสี่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยสภาพบริบทของพ้ืนที่มีรายละเอียดดังนี้ 

 

  1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
       1) ขนาดพื้นที่และอาณาเขต 
  เขตตรวจราชการศึกษาธิการภาค 9 มีการจัดระเบียบการปกครองเป็นการปกครองส่วน

ภูมิภาคและท้องถิ่น ประกอบด้วย 5 จังหวัด 37 อำเภอ 279 ตำบล 2,839 หมู่บ้าน 96 เทศบาล 224 องค์การ
บริหารส่วนตำบล และ 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำแนกเป็นรายจังหวัดดังนี้ 

 จังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนที่ 6,338 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง
จันทบุรี อำเภอแก่งหางแมว อำเภอนายายอาม อำเภอท่าใหม่ อำเภอมะขาม อำเภอสอยดาว อำเภอโป่งน้ำร้อน 
อำเภอขลุง อำเภอแหลมสิงห์ และอำเภอเขาคิชฌกูฏ มี 76 ตำบล 731 หมู่บ้าน 45 เทศบาล 34 องค์การบริหาร
ส่วนตำบล และ 1 องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 

 จังหวัดตราด มีพ้ืนที่ 2,819 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตราด 
อำเภอเขาสมิง อำเภอบ่อไร่ อำเภอคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ อำเภอเกาะช้าง และอำเภอเกาะกูด มี 38 ตำบล  
261 หมู่บ้าน 14 เทศบาล 29 องค์การบริหารส่วนตำบล และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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 จังหวัดนครนายก มีพ้ืนที่ 2,122 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง
นครนายก อำเภอองครักษ์ อำเภอปากพลี และอำเภอบ้านนา มี 41 ตำบล 408 หมู่บ้าน 6 เทศบาล 39 องค์การ
บริหารส่วนตำบล และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 จังหวัดปราจีนบุรี มีพ้ืนที่ 4,762 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง
ปราจีนบุรี อำเภอประจันตคาม อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอบ้านสร้าง อำเภอศรีมโหสถ อำเภอนาดี และอำเภอ
กบินทร์บุรี มี 65 ตำบล 708 หมู่บ้าน 13 เทศบาล 56 องค์การบริหารส่วนตำบล และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 จังหวัดสระแก้ว มีพ้ืนที่ 7,159 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง
สระแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอคลองหาด อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอตาพระยา อำเภอวัฒนานคร
อำเภออรัญประเทศ และอำเภอโคกสูง มี 59 ตำบล 731 หมู่บ้าน 16 เทศบาล 66 องค์การบริหารส่วนตำบล และ 1 
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 
  

รูปภาพที่ 1 กลุ่มจังหวัดในพ้ืนทีร่ับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9     
 

                       
 

มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ    ติดต่อ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และสระบุรี 
ทิศใต้     ติดต่อ ชายฝั่งอ่าวไทย 
ทิศตะวันออก    ติดต่อ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
ทิศตะวันตก    ติดต่อ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปทุมธานี 

 



 

 

 

4 แผนปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

 

1.3 ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 
 1) เขตการปกครอง  
 

ตารางท่ี 1 จำนวนพื้นที่รายจังหวัดในพ้ืนทีส่ำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
จังหวัด พ้ืนที่  

(ตร.กม.) 
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน อบจ. เทศบาล 

เมือง 
เทศบาล
ตำบล 

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 : เว็บไซต์สำนักงานจังหวัด 
    

   จากตารางที่ 1  แสดงให้เห็นว่า พ้ืนที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 มีจังหวัดที่มีพ้ืนที่เรียงลำดับจาก
มากไปน้อยคอื จังหวัดสระแก้ว จงัหวัดจันทบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดนครนายก 

    พื้นที่รายจังหวัด เขตตรวจราชการศึกษาธิการภาค 9 มีการจัดระเบียบการปกครองเป็นการ
ปกครองส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ประกอบด้วย 5 จังหวัด 37 อำเภอ 279 ตำบล  2,839 หมู่บ้าน 96 เทศบาล 
224 องค์การบริหารส่วนตำบล และ 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำแนกเป็นรายจังหวัดดังนี้ 
  จังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนที่ 6,338 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง
จันทบุรี อำเภอแก่งหางแมว อำเภอนายายอาม อำเภอท่าใหม่ อำเภอมะขาม อำเภอสอยดาว อำเภอโป่งน้ำ
ร้อน อำเภอขลุง อำเภอแหลมสิงห์  และอำเภอเขาคิชฌกูฏ มี 76 ตำบล 731 หมู่บ้าน 45 เทศบาล 34 
องค์การบริหารส่วนตำบล และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 จังหวัดตราด มีพ้ืนที่ 2,819 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตราด 
อำเภอเขาสมิง  อำเภอบ่อไร่ อำเภอคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ อำเภอเกาะช้าง และอำเภอเกาะกูด มี 38 
ตำบล 261 หมู่บ้าน 14 เทศบาล 29 องค์การบริหารส่วนตำบล และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 จังหวัดนครนายก มีพ้ืนที่ 2,122 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง
นครนายก อำเภอองครักษ์ อำเภอปากพลี และอำเภอบ้านนา มี 41 ตำบล 408 หมู่บ้าน 6 เทศบาล 39 
องค์การบริหารส่วนตำบล และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  จังหวัดปราจีนบุรี มีพ้ืนที่ 4,762 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง
ปราจีนบุรี อำเภอประจันตะคาม อำเภอศรีมหาโพธิ์ อำเภอบ้านสร้าง อำเภอศรีมโหสถ อำเภอนาดี และอำเภอ
กบินทร์บุรี มี 65 ตำบล 708 หมู่บ้าน 13 เทศบาล 56 องค์การบริหารส่วนตำบล และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จังหวัดสระแก้ว  มีพ้ืนที่ 7,159 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ  เมือง
สระแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอคลองหาด อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอตาพระยา อำเภอวัฒนานครอำเภอ
อรัญประเทศ และอำเภอโคกสูง มี 59 ตำบล 731 หมู่บ้าน 16 เทศบาล 66 องค์การบริหารส่วนตำบล และ 1 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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   2) ประชากร  (จำนวนประชากร และความหนาแน่นของประชากร) 
ตารางที่ 2  แสดงจำนวนประชากรแยกรายจังหวัดในเขตพ้ืนที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

ทีม่า : www.dopa.go.th/ข้อมลู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

      จากตารางที่ 2  แสดงให้เห็นว่า ประชากรในพ้ืนที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 มีประชากรที่
มีสัญชาติไทยเป็นชาย 1,025,785 คน  เป็นหญิง 1,044,701 คน รวมจำนวนประชากรที่มีสัญชาติไทย 
2,070,486 คน เป็นประชากรไม่ได้สัญชาติไทย เป็นชาย 9,396 คน เป็นหญิง 9,508 คน รวมประชากรไม่ได้
สัญชาติไทย 18,904 คน ประชากรรวมทั้งสิ้น 2,088,732 คนจังหวัดที่มีประชากรเรียงลำดับจากมากไปน้อยคือ 
จังหวัดสระแก้ว  จังหวัดจันทบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดตราด 

3) ความหนาแน่นของประชากร 
ตารางท่ี 3 ความหนาแน่นของประชากรแยกรายจังหวัดในเขตพ้ืนที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

จังหวัด จำนวนประชากร 
พ้ืนที่ ความหนาแน่น 

(ตร.กม.) (คน/ตร.กม.) 

จันทบุรี 537,698 6,338 85 

ตราด 229,958 2,819 82 

นครนายก 260,093 2,122 123 

ปราจีนบุรี 494,680 4,762 104 

สระแก้ว 566,303 7,195 79 
 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่าจังหวัดที่มีความหนาแน่นมากที่สุดเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่จังหวัด
นครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดสระแก้ว 

 

 

 

 

จังหวัด สัญชาติไทย ไม่ได้สัญชาติไทย รวมทัง้สิ้น 
ชาย หญิง รวม ชาย  หญิง รวม 

จันทบุรี 261,679 272,565 534,244 1,806 1,648 3,454 537,698 

ตราด 109,309 111,321 220,630 4,664 4,664 9,328 229,958 

นครนายก 128,307 131,063 259,370 739 642 1,381 260,093 

ปราจีนบุรี 244,661 249,104 493,765 519 396 915 494,680 

สระแก้ว 281,829 280,648 562,477 1,668 2,158 3,826 566,303 

รวม 1,025,785 1,044,701 2,070,486 9,396 9,508 18,904 2,088,732 
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4) ข้อมูลประชากรช่วงอายุ 3-17 ปี ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
ตารางท่ี 4 ข้อมูลประชากรช่วงอายุ 3-17 ปี ที่มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ 

จงัหวัด ช่วงอายุ  
 ณ 31 ธ.ค. 61  ณ 31 ธ.ค. 62 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

จันทบุร ี
 
  

3-5 ปี 8,934 8,525 17,459 8,630 8,169 16,799 
6-11 ปี 19,059 18,096 37,155 18,983 18,006 36,989 
12-14 ปี 9,645 9,249 18,894 9,425 9,111 18,536 
15-17 ปี 9,913 9,239 19,152 9,949 9,351 19,300 

รวม  47,551   45,109   92,660   46,987   44,637   91,624  

ตราด 
 
  

3-5 ปี 3,728 3,539 7,267 3,512 3,363 6,875 
6-11 ปี 8,069 7,556 15,625 7,974 7,485 15,459 
12-14 ปี 4,213 3,883 8,096 4,163 3,861 8,024 
15-17 ปี 4,139 3,798 7,937 4,190 3,943 8,133 

รวม  20,149   18,776   38,925   19,839   18,652   38,491  

นครนายก 
 
  

3-5 ปี 4,181 3,779 7,960 4,067 3,594 7,661 
6-11 ปี 9,012 8,330 17,342 8,806 8,135 16,941 
12-14 ปี 4,633 4,409 9,042 4,742 4,471 9,213 
15-17 ปี 4,767 4,156 8,923 4,912 4,239 9,151 

รวม  22,593   20,674   43,267   22,527   20,439   42,966  

ปราจีนบุร ี
 
  

3-5 ปี 8,635 8,083 16,718 8,428 7,853 16,281 
6-11 ปี 18,165 17,261 35,426 18,195 17,262 35,457 
12-14 ปี 9,188 8,684 17,872 9,086 8,696 17,782 
15-17 ปี 9,161 8,525 17,686 9,119 8,570 17,689 

รวม  45,149   42,553   87,702   44,828   42,381   87,209  

จังหวัด ช่วงอายุ  
 ณ 31 ธ.ค. 61  ณ 31 ธ.ค. 62 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

สระแก้ว 
 
  

3-5 ปี 10,294 9,681 19,975 9,871 9,337 19,208 
6-11 ปี 22,422 21,615 44,037 22,364 21,431 43,795 
12-14 ปี 11,499 10,861 22,360 11,370 10,794 22,164 
15-17 ปี 11,060 10,190 21,250 11,244 10,385 21,629 

รวม  55,275   52,347   107,622   54,849   51,947   106,796  

ศธภ. 9 
  
  
  

3-5 ปี 35,772 33,607 69,379 34,508 32,316 66,824 
6-11 ปี 76,727 72,858 149,585 76,322 72,319 148,641 
12-14 ปี 39,178 37,086 76,264 38,786 36,933 75,719 
15-17 ปี 39,040 35,908 74,948 39,414 36,488 75,902 

รวม 190,717 179,459 370,176 189,030 178,056 367,086 

     ข้อมูลจาก  www.dopa.go.th 
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จากตารางที่  4 แสดงให้เห็นว่า ประชากรช่วงอายุ 3 -17 ปี ในพ้ืนที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9  
มีประชากรเรียงลำดับจากมากไปน้อยคือ จังหวัดสระแก้ว  จังหวัดจันทบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก 
และจังหวัดตราด 

1.4 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
   1) ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภาคตะวันออก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่เทือกเขาและที่ราบสลับภูเขาลูกเตี้ยๆ บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออกมีเทือกเขาจันทบุรีทอดตัวไปทางตะวันตกจนจรดกับเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งทอดยาว
จากเหนือถึงใต้ เป็นเส้นแบ่งอาณาเขต ระหว่างไทยกับประเทศกัมพูชา ทางตะวันตกและทางใต้ติดกับทะเล
อ่าวไทยมีแม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำตราด แม่น้ำระยอง และแม่น้ำประแสร์ซึ่งไหลลงสู่ทะเล
อ่าวไทย ชายฝั่งทะเลที่เรียบยาว โค้งเว้า ท้องทะเลตะวันออกเต็มไปด้วยกลุ่มเกาะน้อยใหญ่หลายแห่งที่สำคัญ
ได้แก่ เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกูด ในจังหวัดตราด เกาะเสม็ด เกาะมัน จังหวัดระยองเกาะล้าน เกาะสีชัง   
ในจังหวัดชลบุรีส่วนบริเวณปากแม่น้ำเป็นพ้ืนที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอน
โคลนตมที่แม่น้ำสายต่าง ๆ พัดพามา เป็นบริเวณที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ในภูมิภาค
ตะวันออกจากสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่และท้องทะเลที่กว้างใหญ่ ประชากร  
จึงประกอบอาชีพที่หลากหลาย ได้แก่ สวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด สับปะรด สวนยางพาราที่นำพันธุ์มา
จากภาคใต้ มีการทำประมงชายฝั่ง ประมงน้ำจืด จำหน่ายอาหารทะเลสดรวมทั้งอาหารแปรรูปต่าง ๆ มีโรงงาน
อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม 304 ซ่ึงเป็นแหล่งอุตสาหกรรมหนักที่เป็นแหล่งผลิตสิ้นค้าแปรรูป วัตถุดิบ 
เพ่ือใช้ในประเทศและส่งออกซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจเป็นแห่งสร้างรายได้สร้างงาน สร้างเงิน ให้กับ
ประชาชนและประเทศ อีกทั้งเป็นแหล่งรวมแร่อัญมณีที่มีค่าของประเทศรวมไปถึงการเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่
ของโลกด้วย ลักษณะโดยรวมมีรายละเอียดของจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ดังนี้ 
       1.1.1) จังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็น
เมืองทีอุ่ดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งในดิน และในน้ำมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอ้ืออำนวย
ต่อการทำการเกษตรโดยเฉพาะการเพาะปลูกผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ได้แก่ ทุเรียน  เงาะ มังคุด ลองกอง    
และพืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ เช่น พริกไทยและยางพารา ส่วนบริเวณชายฝั่งก็มีทำการประมง จงึเป็นเมืองที่
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารทะเลนานาชนิด และในอีกแง่มุมหนึ่ง จันทบุรีคือศูนย์กลางธุรกิจด้านอัญมณีที่มี
ชื่อเสียงแพร่หลายไปทั่วโลก เป็นแหล่งรวมช่างฝีมือในการเจียระไนอัญมณีและทำเครื่องประดับต่าง ๆ ทั้งยังมี
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง และมีแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจมากมายทั้ง      
ศาสนสถาน โบราณสถานและโบราณวัตถุ จึงทำให้จันทบุรีเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของ
ประเทศในปัจจุบัน จันทบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 245 กิโลเมตร  
       1.1.2) จังหวัดตราด เป็นจังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกของประเทศไทยติดกับ
ประเทศกัมพูชาโดยมีเขาบรรทัดเป็นพรมแดนธรรมชาติ มีเกาะเล็กเกาะใหญ่อยู่ 52 เกาะประกอบด้วยสถานที่
ท่องเที่ยวที่สวยงามอาทิเช่น หาดทรายสีขาวยาวและแนวปะการัง อีกทั้งเป็นจังหวัดที่มีผลไม้หลากหลาย เช่น 
ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง และเป็นเขตการประมง ตราดยังเป็นแหล่งอัญมณีที่สำคัญมีการขุดพบ “พลอย
แดง” หรือ “ทับทิมสยาม” ในเขตอำเภอบ่อไร่เมื่อปี พ.ศ. 2514 จังหวัดตราดอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 315 กิโลเมตร  
       1.1.3) จังหวัดนครนายก เป็นเมืองที่มีขนาดไม่ใหญ่ เงียบสงบเหมาะกับการอยู่อาศัย  
จัดประชุมสัมมนา และท่องเที่ยวพักผ่อน เป็นเมืองในฝันใกล้กรุงเทพฯ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมรวมถึงมีกิจกรรมที่สามารถทำได้ทัง้ครอบครัว สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบอยู่ในหุบ
เขาตอนเหนือทางตะวันออกเป็นเนินสูงและป่าเขาติดต่อกับเขาดงพญาเย็น ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้เป็น
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ที่ราบลุ่มภูเขาที่สำคัญคือเขาใหญ่ เขาเขียว เขาชะโงกและเขานางรอง เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและ
น้ำตกท่ีสวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกวังตะไคร้ น้ำตกนางรอง น้ำตกสาริกา ฯลฯ 
       1.1.4) จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภาคกลาง เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มี
ทรัพยากรในด้านการท่องเที่ยวมากมายและหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะผืนป่ามรดกโลกของอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง เช่น 
น้ำตกเหวนรก น้ำตกตะคร้อ น้ำตกธารรัตนา น้ำตกธารทิพย์ น้ำตกสาวน้อย ฯลฯ ที่นับเป็นสมบัติล้ำค่าในด้าน
ของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งของประเทศและของโลก เดิมปราจีนบุรีเป็นจังหวัดใหญ่ มีพ้ืนที่กว้างขวางเป็น
อันดับ 6 ของประเทศ แต่ภายหลังได้มีการแยกจังหวัดออกจากมณฑลปราจีน ตั้งเป็นจังหวัดนครนายกและ
ฉะเชิงเทราและในปี พ.ศ. 2536 ก็ได้มีพระราชบัญญัติแยกพ้ืนที่บางอำเภอออกจากจังหวัดปราจีนบุรีอีกครั้ง
แล้วตั้งเป็นจังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรีจึงมีขนาดเท่ากับในปัจจุบันนับแต่นั้นมา  
       1.1.5) จังหวัดสระแก้ว เป็นจังหวัดชายแดนตะวันออก แม้ว่าเป็นจังหวัดค่อนข้างใหม่ซึ่ง
แยกออกจากจังหวัดปราจีนบุร ีแต่ก็เก่าแก่มากด้วยอารยธรรมโบราณ โดยจะเห็นได้จากกลุ่มปราสาทโบราณที่
มีมากมายกระจายอยู่ทั่วจังหวัด เช่น ปราสาทสด๊อกก๊อกธม ปราสาทเขาน้อย ปราสาทเขาโล้น ฯลฯ และ
โบราณวัตถุที่หลงเหลือบอกเล่าเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ความรุ่งเรืองของแผ่นดินในอดีตให้แก่คนรุ่ นหลัง 
นอกจากแหล่งโบราณสถานที่น่าศึกษาทางประวัติศาสตร์แล้ว จังหวัดสระแก้วยังมีทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์ เช่น อุทยานแห่งชาติปางสีดา ที่เป็นที่รู้จักกันดี ในบรรดาผู้รักธรรมชาติและอุทยานแห่งชาติตาพระยา 
อุทยานแห่งชาติแห่งใหม่ ที่มีแนวเขตติดต่อระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งเป็นผืนป่าที่เชื่อมต่อกัน ทำให้เป็นเขตท่ีมี
การเชื่อมโยงของสัตว์ป่าไปมาระหว่างประเทศอย่างน่าสนใจ จังหวัดสระแก้วยังมีประติมากรรมมหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวชมและศึกษาอย่างเช่น "ละลุ" ที่มีลักษณะแปลกตาตั้งอยู่สุดชายแดนอรัญประเทศ 
เป็นประตูบานใหญ่ที่เปิดไปสู่ประเทศกัมพูชา เชื่อมการคมนาคมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศให้เป็น
เส้นทางเดียวกัน ชาวไทยและชาวเขมรมีการข้ามฝั่งเพ่ือค้าขายสินค้าและท่องเที่ยวกันเป็นประจำ จึงทำให้ที่นี่มี
สีสัน ผู้คนหลากหลายเผ่าพันธุ์ มีเสน่ห์น่ามอง มีตลาดโรงเกลือที่เต็มไปด้วยของแปลกราคาถูกและสินค้ามือ
สองจากนานาประเทศเพ่ือนบ้าน  
  โดยรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ในปัจจุบัน จังหวัดจันทบุรี เป็นศูนย์กลาง
การค้าอัญมณีขนาดใหญ่และมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดตราดมีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล
ที่สำคัญและยังมีแนวโน้มที่จะสร้างสนามบินพาณิชย์ เพ่ือเชื่อมต่อการค้าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้านอีก
ด้วยเพ่ือรองรับ 3 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว จันทบุรี และตราด มีชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา มีด่าน
ชายแดนและจุดผ่อนปรนที่เป็นดินแดนการค้าชายแดนฝั่งกัมพูชาและมีการค้าชายแดนสูงเป็นอันดับ 1  ของ
การค้าชายแดนฝั่งกัมพูชา สำหรับจังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดที่มีนิคมอุตสาหกรรมแห่งเดียวในกลุ่มจังหวัด
และมีเขตอุทยานแห่งชาติมีธรรมชาติที่สวยงามและพ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทราวดีและจังหวัดนครนายก
เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสงบ ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร 
   2) ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 โดยทั่วไป ได้รับอิทธิพลจากลมทะเลพัด
ผ่านตลอดเวลา อากาศเย็นสบายตลอดปีมีฝนตกชุกในฤดูฝน ไม่ร้อนจัดเนื่องจากอยู่ติดกับทะเลและไม่หนาว
เย็น ความชื้นในอากาศสูง สภาพอากาศเป็นไปตามฤดูกาล 

1.5 ข้อมูลเศรษฐกิจ 
  ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per capita) เป็นข้อมูลรายได้ประชาชาติระดับจังหวัดที่
สามารถอธิบายภาพรวมด้านเศรษฐกิจของจังหวัด เนื่องจากเป็นการประมวลผลรวมรายได้ที่มาจากกิจกรรม
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การผลิตทั้งหมดที่ดำเนินการอยู่ในพ้ืนที่ของจังหวัด โดยใช้พ้ืนฐานแนวความคิดที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับการ
จัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 
คือมูลค่าเพ่ิมหรือผลตอบแทนปัจจัยการผลิตสินค้า และบริการในรอบระยะเวลา 1 ปีปฏิทินเป็นเครื่องชี้ภาวะ
เศรษฐกิจที่สำคัญซึ่งอธิบายภาพรวมด้านเศรษฐกิจของจังหวัด รวมทั้งแสดงให้ทราบถึงโครงสร้างการผลิตด้าน
เศรษฐกิจของจังหวัด ซึ่งมูลค่าสูงสุด 10 อันดับแรกส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก เขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ภาคกลาง ยกเว้น จังหวัดภูเก็ตซึ่งอยู่ในภาคใต้ โดยส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่มีการผลิตจากภาคนอก
เกษตร โดยสาขาที่สำคัญ ได้แก่ สาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ สาขา
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าสาขาที่ พักแรมและบริการด้าน
อาหาร และสาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร โดยจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงสุด 10 อันดับ
แรก ได้แก่ ระยอง กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา  พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต สมุทรสาคร 
สมุทรปราการ และสระบุรี ส่วนจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวต่ำสุด 10 อันดับ ส่วนใหญ่อยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งอยู่ในภาคเหนือ และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งอยู่ภาคใต้ โดยทุก
จังหวัดมีผลผลิตหลักจากภาคเกษตร ซึ่งมีความไม่แน่นอน ทั้งด้านปริมาณผลผลิตและราคา ประกอบกับการ
ผลิตภาคนอกเกษตรต่าง ๆ โดยเฉพาะการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมยังไม่กระจายตัวมายังพ้ืนที่เหล่านี้ ทำให้
ขนาดเศรษฐกิจโดยรวมมีระดับต่ำ โดยเรียงจากลำดับต่ำสุด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ยโสธร หนองบัวลำภู นราธิวาส 
มุกดาหาร สกลนคร อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ บึงกาฬ และชัยภูมิ สำหรับจังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์
จังหวัดต่อหัวสูงที่สุดที่ 1,067,449 บาทต่อปี ส่วนใหญ่มาจากการผลิตภาคนอกเกษตร ได้แก่ อุตสาหกรรมโรง
กลั่นน้ำมันปิโตรเลียม การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมีและการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก 
รวมทั้ง สาขาการทำเหมืองแร่ฯ โดยเฉพาะ การผลิตปิโตรเลียม ได้แก่ น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ขณะที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวต่ำที่สุดที่ 58,370 บาทต่อปีส่วนใหญ่เป็นการผลิตจากภาค
การเกษตร ค่าความแตกต่างระหว่างจังหวัดระยองกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความแตกต่างกัน 18.3 เท่า 
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ปี 2561 ของจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 9  
ปี 2561 เรียงตามลำดับได้ดังนี้ 
 

ตารางที่  5 ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (Gross Provincial Product : GPP) ปี 2561 ของจังหวัดในพ้ืนที่  
               รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เรียงลำดับจากมากไปน้อย 
 

ลำดับ จังหวัด บาท/ปี จัดลำดับระดับประเทศ 
1 ปราจีนบุรี 513,789 4 
2 จันทบุรี 217,393 15 
3 ตราด 161,322 22 
4 นครนายก 116,717 36 
5 สระแก้ว 80,716 56 

        ที่มา : สำนักงานสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
   

จากตารางที่ 5 ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ปี 2561 จังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์
จังหวัดต่อหัวสูงในภาพรวมทั้งประเทศส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วน
จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวเรียงลำดับจากมากไป
น้อยได้แก่  จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว ตามลำดับ 
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  1.6 ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 

  ตารางท่ี 6 การจัดลำดับดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) จำแนกดัชนีย่อยและจังหวัด ปี 2560 กับ ปี 2562 

           

 
 

จากตารางที่ 6 แสดงค่าเปรียบเทียบดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement 
Index – HAI) ระหว่างปี 2560 กับปี 2562 แสดงให้เห็นว่ามีค่าคะแนนและลำดับที่เปลี่ยนแปลงไม่คงที่ อาจ
เนื่องจากจังหวัดอ่ืน ๆ มีการพัฒนาความก้าวหน้าของคนในแต่ละด้านส่งผลให้คะแนนเพ่ิมขึ้นจึงส่งผลกระทบ
กับจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ดังนี้  1) จังหวัดจันทบุรีมีค่าดัชนีความก้าวหน้า
ของคนในปี 2560 อยู่ในลำดับที่ 23 ส่วนในปี 2562 อยู่ในลำดับที่ 30 มีลำดับที่ลดลง 2) จังหวัดตราดมีค่า
ดัชนีความก้าวหน้าของคนในปี 2560 อยู่ในลำดับที่ 17 ส่วนในปี 2562 อยู่ในลำดับที่ 11 มีลำดับที่เพ่ิมขึ้น 3) 
จังหวัดนครนายก มีค่าดัชนีความก้าวหน้าของคนในปี 2560 อยู่ในลำดับที่ 20 ส่วนในปี 2562 อยู่ในลำดับที่ 
27 มีลำดับที่ลดลง 4) จังหวัดปราจีนบุรี มีค่าดัชนีความก้าวหน้าของคนในปี 2560 อยู่ในลำดับที่ 15 ส่วนในปี 
2562 อยู่ในลำดับที่ 18 มีลำดับที่ลดลง และ 5) จังหวัดสระแก้ว มีค่าดัชนีความก้าวหน้าของคนในปี 2560 อยู่
ในลำดับที่ 67 ส่วนในปี 2562 อยู่ในลำดับที่ 64 มีลำดับที่เพ่ิมขึ้น โดยเรียงจังหวัดที่มีลำดับที่ดีกว่าในปี 2562 
ได้ดังนี้ จังหวัดตราด ลำดับที่ 11 จังหวัดปราจีนบุรี ลำดับที่ 18 จังหวัดนครนายก ลำดับที่ 27 จังหวัดจันทบุรี 
ลำดับที่ 30 และจังหวัดสระแก้ว ลำดับที่ 64 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2562  
(https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5628&filename=gross_regional) 
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2.ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
2.1 จำนวนสถานศึกษา/สถาบนัการศึกษา/ศูนย์ ในพื้นทีร่ับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9  

ตารางท่ี 7 จำนวนสถานศึกษาในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2563    

อ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดทั้ง 5 จังหวัด  ณ ตุลาคม 63 

 
 

สังกัด/หน่วยงาน จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว รวม 

รวมท้ังสิ้น (แห่ง) 396 227 282 482 393 1,780 
1. กระทรวงศึกษาธิการ 250 153 168 292 311 1,174 
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 213 124 143 253 278 1,011 
   1) สพป.1 82 106 131 119 145 583 
   2) สพป.2 106 - - 113 118 337 
   3) สพม. 23 16 11 19 14 83 
   4) ศูนย์การศึกษาพิเศษ 2 1 1 1 1 6 
   5) โรงเรียนโสตศึกษา - - - 1 0 1 
   6) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49   1 -   1 
1.2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 20 19 15 25 18 97 
   1) ในระบบ 20 8 15 25 8 76 
   2) นอกระบบ - 11 - 0 10 21 
1.3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 7 3 6 7 6 29 
   1) อาชีวศึกษาภาครัฐ 4 3 3 4 3 17 
   2) อาชีวศึกษาภาคเอกชน 3 - 3 3 3 12 
1.4 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) 

10 7 4 7 9 37 
2. ส่วนราชการอื่น 146 74 114 190 82 606 
2.1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) 

4 1 5 3 4 15 
   1) โรงเรียนสาธิต 1 - 2 0  3 
   2) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล 3 - 2 3 3 11 
   3) สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน - - 1 0  1 
   4) วิทยาลัยชุมชน - 1 - 0 1 2 
   5) อื่นๆ โปรดระบุชื่อ - - - 0  - 
2.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โรงเรียน ตชด.) 6 2  0 8 16 
2.3 กระทรวงมหาดไทย (มท.)  -     
1) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 133 69 108 185 69 564 
   1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 123 66 105 170 50 514 
   1.2) โรงเรียนเทศบาล 10 2 3 9 8 32 
   1.3) โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด - 1 - 6 11 18 
2.4 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - 1 - 1 1 3 
2.5 กระทรวงกลาโหม - - 1 - - 1 
2.6 กระทรวงสาธารณสุข : ว.พยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี,        
ศพด.ว.พยาบาล 

2 - - 1 - 3 
2.7 กระทรวงวัฒนธรรม : วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี  

 

1 - - - - 1 
2.8 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา - 1 - - - 1 
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2.2 จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 
ตารางท่ี 8  จำนวนนักเรียน/นักศึกษารายจังหวัดในพ้ืนที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2563          

สังกัด/หน่วยงาน จันทบุร ี ตราด นครนายก ปราจีนบุร ี สระแก้ว รวม 
รวมทั้งสิ้น (คน) 111,762 44,269 53,095 108,267 100,170 417,563 
1. กระทรวงศึกษาธิการ  86,366   40,280   43,576   91,201   78,469   339,892  
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

 58,947   30,718   28,893   49,414   53,807   221,779  
    1) สพป.1  18,908   20,717   19,353   19,358   22,880   101,216  
    2) สพป.2  21,422   -     -     15,565   21,300   58,287  
    3) สพม.  17,717   9,463   9,386   14,153   9,351   60,070  
    4) ศูนย์การศึกษาพิเศษ  900   232   154   109   276   1,671  
    5) โรงเรียนโสตศึกษา  -     -   -     229   -     229  
    6) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49   306   -       306  
1.2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) 

 17,693   3,838   5,877   24,727   10,676   62,811  
    1) ในระบบ  17,693   3,838   5,877   24,727   10,676   62,811  
    2) นอกระบบ  -     -     -     -      -    
1.3 สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) 

 5,902   3,074   5,761   11,011   6,850   32,598  

    1) อาชีวศึกษาภาครัฐ  5,154   3,074   4,079   8,857   6,281   27,445  
    2) อาชีวศึกษาภาคเอกชน  748   -     1,682   2,154   569   5,153  
1.4 สำนักงานส่งเสรมิการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.) 

 3,824   2,650   3,045   6,049   7,136   22,704  
2. ส่วนราชการอื่น  25,396   3,989   9,519   17,066   21,701   77,671  
2.1 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

 12,022   117   3,203   4,771   1,284   21,397  
    1) โรงเรียนสาธิต  438   -     1,552   -      1,990  
    2) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล  11,584   -     N/A   4,771   1,097   17,452  
    3) สถาบนัอุดมศึกษาของเอกชน  -     -     1,651   -      1,651  
    4) วิทยาลัยชุมชน  -     117   -     -     187   304  
    5) อื่นๆ โปรดระบุชื่อ  -     -     -     -      -    
2.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โรงเรียน 
ตชด.) 

 632   123   -     -     903   1,658  
2.3 กระทรวงมหาดไทย (มท.)       
1) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  11,511   3,713   4,616   12,133   19,485   51,458  
   1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  6,105   2,384   2,945   5,970   13,942   31,346  
   1.2) โรงเรียนเทศบาล  5,406   1,209   1,671   4,126   5,543   17,955  
   1.3) โรงเรียนสังกัดองค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัด 

 -     120   -     2,037  -  2,157  
2.4 สำนักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ  -     36   32   69   29   166  
2.5 กระทรวงกลาโหม  -     -     1,668   -     -     1,668  
2.6 กระทรวงสาธารณสขุ : ว.พยาบาล
พระปกเกลา้จันทบุรี , 

      
ศพด.ว.พยาบาล 621  -   -  93  -     714  
2.7 กระทรวงวัฒนธรรม : วิทยาลยันาฏ
ศิลปจันทบุร ี

610  -   -  0  -     610  
2.8 กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา  -   1   181   -   -  182 

      อ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด  ณ ต.ค. 63 
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2.3 จำนวนครู/ผู้สอน 

ตารางที่ 9 จำนวนครู/ผู้สอนรายจังหวัดในพ้ืนที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2563    

สังกัด จันทบุร ี ตราด นครนายก ปราจีนบุร ี สระแก้ว รวม 

รวมทั้งสิ้น (คน) 7,157 2,605 3,117 5,452 5,925  24,256  
1. กระทรวงศึกษาธิการ 5,519 2,358 2,467 4,548 5,132  20,024  
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 4,131  1,898   1,807  2918  4,582   15,336  
   1) สพป.1 1,734  1,271   1,252  1013  1,905   7,175  
   2) สพป.2 1,353  -   -  916  1,685   3,954  
   3) สพม. 974  600   532  872  933   3,911  
   4) ศูนย์การศึกษาพิเศษ 70  27   23  59  59   238  
   5) โรงเรียนโสตศึกษา 0  -   -  58  -     58  
   6) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 0  31   -     31  
1.2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 996  237   327  1128  407   3,095  
   1) ในระบบ 996  237   327  1128  407   3,095  
   2) นอกระบบ 0  -   -  0   -  
1.3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 273  197   264  385  88   1,207  
   1) อาชีวศึกษาภาครัฐ 215  197   200  325  38   975  
   2) อาชีวศึกษาภาคเอกชน 58  -   64  60  50   232  
1.4 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) 

119  26   69  117  55   386  

2. ส่วนราชการอื่น 1,638 247 650 904 793  1,620  
2.1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) 

669  9   267  105   1,050  

   1) โรงเรียนสาธิต 48   146  0   194  
   2) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล 621  -   N/A  105  129   855  
   3) สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 0  -   121  0   121  
   4) วิทยาลัยชุมชน 0  9   -  0  26   35  
   5) อื่นๆ โปรดระบุชื่อ 0  -   -  0   -  
2.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โรงเรียน ตชด.) 79  22   -  0  94   195  
2.3 กระทรวงมหาดไทย (มท.)       
1) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 749 206 204 764 689  2,612  
   1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 312  139   120  419  125   1,115  
   1.2) โรงเรียนเทศบาล 437  52   84  215  240   1,028  
   1.3) โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 0  15   -  130  324   469  
2.4 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 0  10   8  10  10   38  
2.5 กระทรวงกลาโหม 0  -   171  0  -     171  
2.6 กระทรวงสาธารณสุข : ว.พยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี 
,ศพด.ว.พยาบาล 

74  -   -  25  -     99  

2.7 กระทรวงวัฒนธรรม : วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 67  -   -  0  -     67  
อ้างอิงข้อมูลจากสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัทั้ง 5 จังหวัด  ณ ต.ค. 63 
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2.4 จำนวนห้องเรียน 
 

ตารางที่ 10  จำนวนห้องเรียนแต่ละจังหวัดในพ้ืนที่สำนักงานศกึษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2563   

สังกัด จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว รวม 

รวมทั้งสิ้น (ห้อง) 5,021 1,833 2,541 4,645 4,632  18,672  
1. กระทรวงศึกษาธิการ 3,808 1,672 2,200 4,178 3,965  15,823  
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 2,675 1,405 1,553 2,830 3,283  11,746  
   1) สพป.1 1,019  1,081   1,262  1218  1,617   6,197  
   2) สพป.2 1,065  -   -  1056  1,197   3,318  

   3) สพม. 549  313   286  416  463   2,027  
   4) ศูนย์การศึกษาพิเศษ 42  11   5  109  6   173  
   5) โรงเรียนโสตศึกษา 0  -   -  31  -     31  
   6) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49   15   -  0   15  
1.2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 548 133 236 731 352  2,000  
   1) ในระบบ 548  133   236  731  352   2,000  
   2) นอกระบบ 0  -   -  0   -  
1.3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 283 134 330 422 239  1,408  
   1) อาชีวศึกษาภาครัฐ 223  134   247  347  190   1,141  
   2) อาชีวศึกษาภาคเอกชน 60  -   83  75  49   267  
1.4 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) 

302  -   81  195  91   669  

2. ส่วนราชการอื่น 1,213 161 341 467 667  1,166  
2.1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) 

603 12 127 40 105  887  

   1) โรงเรียนสาธิต 22  -   74  0   96  
   2) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล 581  -   N/A  40  91   712  
   3) สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 0  -   53  0   53  
   4) วิทยาลัยชุมชน 0  12   -  0  14   26  
   5) อื่นๆ โปรดระบุชื่อ 0  -   -  0   -  
2.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โรงเรียน ตชด.) 58  17   -  0  95   170  
2.3 กระทรวงมหาดไทย (มท.)       
1) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 513 126 161 419 464  1,683  
   1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 299  80   105  170  100   754  
   1.2) โรงเรียนเทศบาล 214  40   56  174  168   652  
   1.3) โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 0  6   -  75  196   277  
2.4 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 0  6   5  6  3   20  
2.5 กระทรวงกลาโหม 0  -   48  0  -     48  
2.6 กระทรวงสาธารณสุข : ว.พยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี 
,ศพด.ว.พยาบาล 

18  -   -  2  -     20  

2.7 กระทรวงวัฒนธรรม : วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 21  -   -  0  -     21  
    

อ้างอิงข้อมูลจากสำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดัทั้ง 5 จังหวัด  ณ ต.ค. 63 
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2.5 สัดส่วนนักเรียน/นักศึกษา ต่อห้องเรียน 
 

ตารางที่ 11  สัดส่วนผูเ้รียนต่อห้องเรียนแต่ละจังหวัดในพ้ืนที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2563 
หน่วยงาน/จังหวัด จำนวนนักเรียน/

นักศึกษา 
จำนวนห้องเรียน สัดส่วนนักเรียน : ห้องเรียน 

ศธภ. 9 420,183 18,784 22 :1 
จันทบุรี 123,273 5,021 25 : 1 
ตราด 44,020 2,033 22 : 1 
นครนายก 53,282 2,553 20 : 1  
ปราจีนบุรี 108,267 4,645 23 : 1 
สระแก้ว 91,341 4,532 20 : 1 
  

2.6 สัดส่วนนักเรียน/นักศึกษา ต่อครู 
 

ตารางที ่12  สัดส่วนนักเรียนต่อครูแต่ละจังหวัดในพ้ืนที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2563 
 หน่วยงาน/

จังหวัด 
จำนวนนักเรียน/

นักศึกษา 
จำนวนครู/ผู้สอน สัดส่วนนักเรียน : ครู 

ศธภ. 9 420,183 24,104 17 : 1 
จันทบุรี 123,273 7,153 17 : 1 
ตราด 44,020 2,563 17 : 1 
นครนายก 53,282 3,136 16 : 1 
ปราจีนบุรี 108,267 5,452 20 : 1 
สระแก้ว 91,341 5,800 16 : 1 
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    2.7 จำนวนร้อยละผู้เรียนต่อประชากรรายอายุ 3-17 ปี ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2563 
ตารางท่ี 13 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-17 ปี 

กลุ่มอายุ พื้นที่ จำนวนประชากร จำนวนนักเรียน ร้อยละนักเรียน/ประชากร 
3 - 5 ปี 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

69,055 56,733 82.16 

6 - 11 ปี 150,627 152,469 101.22 

12 -14 ปี 76,060 74,859 98.42 

15 - 17 ปี 111,129 61,581 55.41 

3 - 5 ปี 

จังหวัดจันทบุร ี

17,422 16,201 92.99 

6 - 11 ปี 37,443 40,886 109.20 

12 -14 ปี 18,705 18,174 97.16 

15 - 17 ปี 19,581 14,431 73.70 

3 - 5 ปี 

จังหวัดตราด 

7,989  7,501  93.89 

6 - 11 ปี 16,612  18,082  108.85 

12 -14 ปี 8,259  9,134  110.59 

15 - 17 ปี 8,751  5,154  58.90 

3 - 5 ปี 

จังหวัดนครนายก 

7,957 5,930 74.53 

6 - 11 ปี 17,201 17,509 101.79 

12 -14 ปี 9,121 9,167 100.50 

15 - 17 ปี 9,086 8,537 93.96 

3 - 5 ปี 

จังหวัดปราจีนบรุ ี

16,479 14,192 86.12 

6 - 11 ปี 35,576 38,934 109.44 

12 -14 ปี 17,811 20,692 116.18 

15 - 17 ปี 17,729 19,596 110.53 

3 - 5 ปี 

จังหวัดสระแก้ว 

19,208 12,909 67.21 

6 - 11 ปี 43,795 37,058 84.62 

12 -14 ปี 22,164 17,692 79.82 

15 - 17 ปี 55,982 13,863 24.76 

ที่มา :   1.ข้อมูลจำนวนประชากรจาก  www.dopa.go.th ณ 31 ธ.ค. 62 
2.ข้อมูลจำนวนนกัเรียนอ้างอิงจากสำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด ณ ต.ค. 63 

       จากตารางที่ 13  แสดงให้เห็นว่าร้อยละผู้เรียนกลุ่มอายุ 6-17 ปี มีอัตราสัดส่วนผู้เรียน
มากกว่าร้อยละ 100 เนื่องจากอาจเป็นเพราะสาเหตุการย้ายถิ่นฐานตามบิดามารดาจากจังหวัดอ่ืนเข้ามาเรียน
ในจังหวัดพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 



 

 

 

17 แผนปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

 

2.8 จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด 

ตารางท่ี 14 โรงเรียนสังกัด สพฐ. แยกตามขนาดของโรงเรียน 

ขนาด 
โรงเรียน 

จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว 

รวม 
 ส

พป
.จบ

.1 

 ส
พป

.จบ
.2 

สพ
ม.

 1
7 

 ส
พป

.ต
ร. 

สพ
ม.

17
 

 ส
พป

.น
ย. 

สพ
ม.

7 

 ส
พป

.ป
จ.1

 

 ส
พป

.ป
จ.2

 

สพ
ม.

 7
 

 ส
พป

.สก
.1 

 ส
พป

.สก
.2 

สพ
ม.

7 

เล็ก  41 34 5 40 10 76 6 68 62 10 72 66 4 494 
กลาง  37 65 6 72 4 51 2 44 50 6 67 69 4 477 
ใหญ ่ 2 7 8 7 2 3 2 6 1 2 5 1 - 46 
ใหญ่พิเศษ  2 - 4 3 - 1 1 1  1 - - - 13 
 

หมายเหตุ : ใช้เกณฑ์ สพม.การแบ่งขนาดโรงเรียน มี 4 ขนาด ดังนี้  
     1. ขนาดเล็ก จำนวน 1 - 499 คน  
     2. ขนาดกลาง จำนวน 500 - 1,499 คน  
     3. ขนาดใหญ่ จำนวน 1,500 - 2,499 คน  
     4. ขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 2,500 คนข้ึนไป  

2.9 ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย 
ตารางที่ 15 จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยจำแนกตามกลุ่มอายุและจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
                สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปี พ.ศ. 2562  (หน่วย : ปี) 

จังหวัด 
ช่วงอายุ 

15 ปีขึ้นไป 15 – 39 ปี 40 – 59 ปี 60 ป ีขึ้นไป 

จันทบุรี 8.26 10.72 7.51 4.95 
ตราด 7.98 10.07 7.22 4.73 
นครนายก 8.52 10.53 8.38 5.54 
ปราจีนบุรี 9.06 11.22 8.55 5.61 
สระแก้ว 7.63 10.41 6.82 4.32 

รวมเฉลี่ย 8.29 10.59 7.70 5.03 
(ท่ีมา สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)  https://data.go.th .สืบค้นเมื่อวันท่ี 20 ต.ค. 2563) 

จากตารางที่ 15 แสดงให้เห็นว่าจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยจำแนกตามกลุ่ม
อายุและจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปี พ.ศ. 2562 เรียงลำดับตามช่วงอายุ 15 – 39 
ปี จะมีปีการศึกษารวมเฉลี่ยที่ 10.59 ปี ช่วงอายุ 40-59 ปี การศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่ 7.70 ปี และช่วงอายุ 60 ปีขึ้น
ไป ปีการศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่ 5.03 ปี  ซึ่งสามารถเรียงลำดับปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ราย
จังหวัดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1) จังหวัดปราจีนบุรี ปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
มากท่ีสุด 9.06 ปี (ลำดับที่ 10 ของประเทศ) 2) จังหวัดนครนายก ปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
รายจังหวัด อยู่ที่ 8.52 ปี (ลำดับที่ 21ของประเทศ) 3) จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษาเฉลี่ยรายจังหวัด อยู่ที่ 8.26 
ปี (ลำดับที่ 31 ของประเทศ) 4) จังหวัดตราด ปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป รายจังหวัด อยู่ที่ 
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7.98 ปี (ลำดับที่ 43 ของประเทศ) และ 5) จังหวัดสระแก้ว การศึกษาเฉลี่ยประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ราย
จังหวัด อยูท่ี่ 7.63 ปี (ลำดับที่ 58 ของประเทศ) 

 

 2.10 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติการศึกษาขัน้พื้นฐาน (O-Net) 

    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 ย้อนหลัง 3 ปี ในพ้ืนทีร่ับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
ระหว่างปีการศึกษา 2560-2562 มีค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ดังนี้ 

ตารางที่ 16   ค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                     
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

รายการ 
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เฉลี่ย

รวม
ทุก
วิชา 

2560 2561 2562 
เฉลี่ย
รวม 

2560 2561 2562 
เฉลี่ย
รวม 

2560 2561 2562 
เฉลี่ย
รวม 

2560 2561 2562 
เฉลีย่
รวม 

ประเทศ 46.58 55.90 49.07 50.52 36.34 39.24 34.42 36.67 37.12 37.50 32.90 35.84 39.12 39.93 35.55 38.20 40.31 

ศธภ.9 46.78 56.67 49.77 51.07 35.51 38.72 33.89 36.04 37.17 37.87 33.17 36.07 38.84 39.93 35.40 38.06 40.31 

จันทบุร ี 49.49 59.30 52.02 53.60 39.31 42.12 37.63 39.69 40.30 42.42 36.14 39.62 40.48 41.63 37.96 40.02 43.23 

ตราด 48.61 59.46 51.89 53.32 36.01 40.36 34.43 36.93 38.92 40.58 35.23 38.24 39.59 42.06 36.72 39.46 41.99 

นครนายก 45.72 55.54 48.69 49.98 35.00 37.65 32.29 34.98 37.85 37.50 32.38 35.91 38.82 39.26 34.67 37.58 39.61 

ปราจีนบุร ี 46.23 55.72 49.21 50.39 35.74 38.47 33.78 36.00 36.23 35.17 31.80 34.40 38.52 39.21 34.57 37.43 39.55 

สระแก้ว 44.45 54.49 47.81 48.92 31.77 35.66 30.99 32.81 34.00 35.22 31.13 33.45 37.28 38.44 33.54 36.42 37.90 

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

   จากตารางที่ 16 แสดงค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหว่างปีการศึกษา 2560-2562 สรุปได้ดังนี้ 1) ภาษาไทย พบว่า ศธภ.9 มีค่า
คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 
ส่วนจังหวัดจันบุรีและจังหวัดตราดมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา ส่วนนครนายก 
ปราจีนบุรี และสระแก้ว มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ (ยกเว้น : ปราจีนบุรีสูงกว่าระดับประเทศในปี
การศึกษา 2562) เมือ่เปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 2) ภาษาอังกฤษ พบว่า 
ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกว่าระดับประเทศทั้ง 3 ปี เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ย
จะมีความขึ้น-ลง ไม่สม่ำเสมอ ส่วนจังหวัดจันทบุรี ตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปี
การศึกษา (ยกเว้น : ตราด ปีการศึกษา 2560 ต่ำกว่าระดับประเทศ) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่า
คะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มมีความข้ึน-ลง ไม่สม่ำเสมอ ส่วนจังหวัดที่เหลือมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ   
3) คณิตศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่า
คะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรี ตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา 
เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วมีค่า
คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ และ 4) วิทยาศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกว่าระดับประเทศ 
เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดมีค่า
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คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้ม
ลดลง ส่วนจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้วมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ 
 

ตารางที่ 17  ค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา   
               ปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

รายการ 
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เฉลี่ย

รวม
ทุก
วิชา 

2560 2561 2562 
เฉลี่ย
รวม 

2560 2561 2562 
เฉลี่ย
รวม 

2560 2561 2562 
เฉลี่ย
รวม 

2560 2561 2562 
เฉลี่ย
รวม 

ประเทศ 48.29 54.42 55.14 52.62 30.45 29.45 33.25 31.05 26.3 30.04 26.73 27.69 32.28 36.1 30.07 32.82 36.04 

ศธภ.9 48.01 54.00 54.56 52.19 29.46 28.43 32.15 30.01 28.64 29.25 25.77 27.89 32.03 35.46 29.71 32.40 35.62 

จันทบุร ี 50.3 57.19 57.18 54.89 30.97 29.94 34.58 31.83 28.71 32.4 28.26 29.79 33.48 37.18 30.58 33.75 37.56 

ตราด 50.06 55.73 57.06 54.28 29.76 28.89 32.78 30.48 27.97 30.68 27.51 28.72 32.57 36.14 30.37 33.03 36.63 

นครนายก 46.82 52.99 54.03 51.28 29.22 28.58 31.63 29.81 29.22 28.94 25.42 27.86 31.55 35.1 29.37 32.01 35.24 

ปราจีนบุร ี 47.48 53.15 53.49 51.37 29.21 28.1 32.07 29.79 29.21 27.96 24.7 27.29 31.77 34.83 29.6 32.07 35.13 

สระแก้ว 45.96 51.46 52.43 49.95 28.04 26.99 29.99 28.34 28.04 26.95 23.94 26.31 30.83 34.25 28.93 31.34 33.98 

 
จากตารางที่ 17 แสดงค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหว่างปีการศึกษา 2560-2562 สรุปได้ดังนี้ 1) ภาษาไทย พบว่า ศธภ.9 มีค่า
คะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
ส่วนจังหวัดจันทบุรีและตราดมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปี
การศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 2) ภาษาอังกฤษ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกว่า
ระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่วนจังหวัดจันทบุรี มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมี
แนวโน้มลดลง 3) คณิตศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 
ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง และ 4) 
วิทยาศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่า
คะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรีและตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปี
การศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 
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ตารางที่ 18  ค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา   
               ปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

ราย 
การ 

ภาษาไทย  สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เฉลี่ย
รวม
ทุก
วิชา 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

เฉลี่ย
รวม 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

เฉลี่ย
รวม 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

เฉลี่ย
รวม 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

เฉลี่ย
รวม 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

เฉลี่ย
รวม 

ประเทศ 49.25 47.31 42.21 46.26 34.70 35.16 35.70 35.19 28.31 31.41 29.20 29.64 24.53 30.72 25.41 26.89 29.37 30.51 29.20 29.69 33.53 

ศธภ.9 48.10 46.47 41.59 45.39 34.17 34.86 35.48 34.84 27.18 30.49 28.05 28.57 24.74 30.82 25.60 27.05 29.26 30.27 28.88 29.47 33.06 

จันทบุรี 48.94 47.35 42.30 46.20 34.44 35.17 35.96 35.19 27.88 31.33 28.77 29.33 25.00 31.79 25.62 27.47 29.36 30.37 28.90 29.54 33.55 

ตราด 48.31 47.87 44.29 46.82 33.76 35.15 36.57 35.16 27.67 31.7 29.58 29.65 23.08 31.37 25.75 26.73 28.34 30.17 29.17 29.23 33.52 

นครนายก 50.32 47.44 43.07 46.94 37.15 35.56 36.96 36.56 33.61 35.65 33.33 34.20 36.39 41.68 36.60 38.22 34.4 32.95 32.13 33.16 37.82 

ปราจีนบุรี 48.19 46.58 41.32 45.36 33.84 35.15 35.00 34.66 26.01 29.47 26.58 27.35 22.6 28.31 23.03 24.65 28.54 29.99 27.94 28.82 32.17 

สระแก้ว 45.65 44.13 38.96 42.91 32.46 33.59 33.98 33.34 23.31 26.68 24.50 24.83 19.82 24.86 20.66 21.78 26.96 28.7 27.48 27.71 30.12 

 
จากตารางที่ 18 แสดงค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหว่างปีการศึกษา 2560-2562 สรุปได้ดังนี้ 1) ภาษาไทย พบว่า ศธภ.9 มีค่า
คะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 
ส่วนจังหวัดจันทบุรี และตราดมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในปีการศึกษา 2561 และ 2562 เมื่อ
เปรียบเทียบทั้ ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 2) สังคมศึกษาฯ พบว่า ศธภ.9  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น ส่วนจังหวัดจันทบุรี และนครนายกมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา (ยกเว้น
จันทบุรี ปีการศึกษา2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง  3 ปีการศึกษาค่า
คะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 3) ภาษาอังกฤษ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกว่าระดับประเทศ 
เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดนครนายกมีค่าคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าระดับประเทศทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 4) 
คณิตศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่า
คะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุ รีและจังหวัดนครนายกมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง และ 5) 
วิทยาศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่า
คะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดนครนายกมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปกีารศึกษา 
เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 
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                    คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา   
ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 รายสังกัด 

ตารางที่ 19 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา       
                  ปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ภาพรวมรายสังกัดในพ้ืนที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

ระดับ/สังกัด ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 

ประถมศึกษาปีที่ 6       

ระดับประเทศ 49.07  34.42 32.90 33.55 37.49 
กระทรวงศึกษาธิการ 49.18  34.64 33.13 35.68 38.16 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 49.77  33.89 33.17 35.40 38.10 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 49.68  31.97 33.09 35.04 37.45 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 51.28  40.94 34.79 37.42 41.11 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 59.29  57.80 44.86 47.68 52.41 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 39.45  24.95 25.48 30.14 30.00 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 45.92  28.06 28.24 31.97 33.55 
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 41.96  26.18 28.03 28.51 31.17 
มัธยมศึกษาปีที่ 3       
ระดับประเทศ 55.14  33.25 26.73 30.07 36.30 
กระทรวงศึกษาธิการ 55.63  33.69 27.19 30.25 36.69 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 54.56  32.15 25.77 29.71 35.55 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 55.05  31.95 25.91 29.79 35.68 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 56.37  33.31 27.27 30.20 36.79 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 52.36  29.17 23.14 28.95 33.41 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 55.81  34.89 27.53 30.29 37.13 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 68.17  57.15 45.12 34.75 51.30 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 43.92  27.83 19.91 26.28 29.49 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 49.49  28.72 21.87 28.35 32.11 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  57.36  31.38 22.40 28.44 34.90 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 40.21  27.93 17.52 26.90 28.14 
มัธยมศึกษาปีที่ 6       
ระดับประเทศ 42.21 35.70 29.20 24.41 29.20 32.14 
กระทรวงศึกษาธิการ 42.67 35.94 29.59 25.83 29.44 32.69 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 41.59 35.48 28.05 25.60 28.88 31.92 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 42.05 35.63 27.46 24.08 28.68 31.58 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 42.08 35.65 27.47 24.10 28.69 31.60 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 29.33 29.10 24.50 16.50 25.33 24.95 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 41.85 35.39 28.58 24.36 28.15 31.67 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 57.78 44.32 52.08 50.05 43.17 49.48 
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 32.41 30.05 21.70 14.77 24.00 24.59 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 36.39 32.38 23.05 18.11 25.70 27.13 
กรมยุทธศึกษาทหาร กอบบัญชาการทหารสูงสุด 44.09 39.62 45.63 68.06 39.61 47.40 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  35.85 31.11 23.48 15.39 22.67 25.70 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 23.75 28.67 20.31 16.04 25.17 22.79 

                                                                  ที่มา : ขอ้มูลจากสถาบันทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or 
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 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET 

ตารางที่ 20  ผลการทดสอบ V-NET ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ปีการศึกษา 2558   
                  ถึง พ.ศ. 2562 ระดับ ปวช. 3 จำแนกรายจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค 9  
 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 20 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ 
ปวช. 3 เปรียบเทียบปี 2561 กับปี 2562 ปี 2562 1) ค่าเฉลี่ยระดับภาค 43.00 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2) 
จังหวัดจันทบุรี ค่าคะแนนเฉลี่ย 45.49 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3) จังหวัดตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 44.90 มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4) จังหวัดนครนายก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 41.40 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5) จังหวัด
ปราจีนบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ย 42.00 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6) จังหวัดสระแก้ว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 41.79 มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น  

ตารางที่ 21 ผลการทดสอบ V-NET ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ปีการศึกษา 2558   
                 ถึง พ.ศ. 2562  ระดับ ปวส. 2 จำแนกรายจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

ประเทศ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  

 2558  2559  2560  2561  2562 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 41.69 37.35 37.11 41.63 40.75 

ค่าเฉลี่ยระดับภาค 41.57 36.94 36.93 41.54 40.59 
จันทบุรี 43.03 37.35 37.96 41.74 42.30 

ตราด 43.37 39.76 38.41 41.72 41.90 
นครนายก 41.76 36.50 36.38 41.23 40.26 
ปราจีนบุรี 41.28 37.01 37.21 42.03 40.37 

สระแก้ว 39.25 35.11 34.96 40.55 38.72 
จากตารางที่ 21  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ 

ปวส. 3 เปรียบเทียบปี 2561 กับปี 2562 ปี 2562 1) ค่าเฉลี่ยระดับภาค 40.59 มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 2) 
จังหวัดจันทบุรี ค่าคะแนนเฉลี่ย 42.30 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3) จังหวัดตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 41.90 มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4) จังหวัดนครนายก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 40.26 มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 5) จังหวัด
ปราจีนบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ย 40.37 มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 6) จังหวัดสระแก้ว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 38.72 มีค่า
คะแนนเฉลี่ยลดลง 

ประเทศ กลุ่มจังหวัด   
และจังหวัด 

ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  
 2558  2559  2560  2561  2562 

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 43.83 37.93 41.60 41.63 43.63 
ค่าเฉลี่ยระดับภาค 42.82 37.45 41.27 41.46 43.00 

จันทบุรี 44.59 39.06 43.42 43.15 45.49 
ตราด 44.97 39.31 42.81 42.74 44.90 

นครนายก 42.18 37.30 40.33 40.73 41.40 
ปราจีนบุรี 41.97 36.44 40.66 40.55 42.00 

สระแก้ว 41.68 36.24 39.54 40.66 41.79 
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 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET 

ตารางที่  22 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net ปีการศึกษา 2562 ในพ้ืนที่ 
                 รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

ระดับ สาระ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
2/62 1/63 เฉลี่ย 2/62 1/63 เฉลี่ย 2/62 1/63 เฉลี่ย 

ประเทศ ทักษะการเรยีนรู ้ 42.61 41.92 42.27 35.73 34.88 35.31 32.27 35.66 33.97 
 ความรู้พืน้ฐาน 38.93 40.88 39.91 35.10 32.30 33.70 30.25 26.61 28.43 
 การประกอบอาชีพ 41.29 46.86 44.08 43.08 38.02 40.55 41.74 38.95 40.35 
 ทักษะการดำเนินชีวติ 44.93 49.53 47.23 39.99 45.92 42.96 36.84 39.70 38.27 
 การพัฒนาสังคม 43.69 47.99 45.84 40.55 40.44 40.50 31.46 40.15 35.81 
 เฉลี่ยทุกสาระ 42.29 45.44 43.86 38.89 38.31 38.60 34.51 36.21 35.36 

ศธภ. 9 ทักษะการเรยีนรู ้ 47.93 44.69 46.31 36.77 36.51 36.64 33.39 37.48 35.44 
 ความรู้พืน้ฐาน 46.25 43.06 44.66 36.32 32.67 34.50 32.08 27.46 29.77 
 การประกอบอาชีพ 48.19 50.05 49.12 47.50 40.57 44.04 44.26 41.30 42.78 
 ทักษะการดำเนินชีวติ 49.24 52.29 50.77 42.44 50.18 46.31 39.11 42.71 40.91 
 การพัฒนาสังคม 50.25 48.60 49.43 42.84 41.07 41.96 33.58 42.53 38.06 
 เฉลี่ยทุกสาระ 48.37 47.74 48.06 41.17 40.20 40.69 36.48 38.30 37.39 

จันทบุร ี ทักษะการเรยีนรู ้ 59.82 49.14 54.48 39.27 38.09 38.68 35.83 40.13 37.98 
 ความรู้พืน้ฐาน 68.74 46.22 57.48 36.93 35.04 35.99 34.21 28.94 31.58 
 การประกอบอาชีพ 62.80 51.03 56.92 49.20 43.81 46.51 47.71 44.29 46.00 
 ทักษะการดำเนินชีวติ 59.94 52.01 55.98 43.65 55.68 49.67 43.29 46.53 44.91 
 การพัฒนาสังคม 65.71 48.60 57.16 44.75 44.15 44.45 36.32 45.65 40.99 
 เฉลี่ยทุกสาระ 63.40 49.40 56.40 42.76 43.35 43.06 39.47 41.11 40.29 

ตราด ทักษะการเรยีนรู ้ 49.49 43.87 46.68 38.67 35.94 37.31 34.04 39.82 36.93 
 ความรู้พืน้ฐาน 33.72 41.45 37.59 37.93 33.59 35.76 32.71 29.00 30.86 
 การประกอบอาชีพ 42.95 48.07 45.51 49.87 39.95 44.91 46.98 44.77 45.88 
 ทักษะการดำเนินชีวติ 47.69 55.47 51.58 43.92 50.54 47.23 41.79 46.86 44.33 
 การพัฒนาสังคม 48.72 47.47 48.10 44.58 42.00 43.29 34.11 44.55 39.33 
 เฉลี่ยทุกสาระ 44.51 47.27 45.89 42.99 40.40 41.70 37.93 41.00 39.46 

นครนายก ทักษะการเรยีนรู ้ 46.48 37.33 41.91 35.89 36.71 36.30 32.94 36.99 34.97 
 ความรู้พืน้ฐาน 42.01 41.58 41.80 35.80 31.98 33.89 31.44 26.41 28.93 
 การประกอบอาชีพ 51.39 52.33 51.86 47.52 39.98 43.75 44.08 40.50 42.29 
 ทักษะการดำเนินชีวติ 50.19 49.33 49.76 41.55 49.79 45.67 38.59 41.22 39.91 
 การพัฒนาสังคม 46.67 41.33 44.00 43.12 38.17 40.65 32.15 41.44 36.80 
 เฉลี่ยทุกสาระ 47.35 44.38 45.86 40.78 39.33 40.05 35.84 37.31 36.58 

ปราจีนบุร ี ทักษะการเรยีนรู ้ 38.36 45.94 42.15 35.78 36.22 36.00 32.59 36.42 34.51 
 ความรู้พืน้ฐาน 35.10 45.91 40.51 35.74 32.24 33.99 30.32 27.77 29.05 
 การประกอบอาชีพ 38.30 51.81 45.06 46.68 40.57 43.63 43.92 39.66 41.79 
 ทักษะการดำเนินชีวติ 40.23 58.84 49.54 41.69 49.13 45.41 38.31 41.30 39.81 
 การพัฒนาสังคม 41.87 60.87 51.37 41.31 41.17 41.24 32.06 42.24 37.15 
 เฉลี่ยทุกสาระ 38.77 52.67 45.72 40.24 39.87 40.05 35.44 37.48 36.46 

สระแก้ว ทักษะการเรยีนรู ้ 45.08 40.30 42.69 35.76 35.88 35.82 32.60 36.22 34.41 
ความรู้พืน้ฐาน 36.85 38.65 37.75 36.28 31.59 33.94 32.65 26.00 29.33 
การประกอบอาชีพ 42.08 48.45 45.27 46.34 39.01 42.68 41.57 40.20 40.89 
ทักษะการดำเนินชีวติ 47.17 48.11 47.64 42.34 47.74 45.04 36.56 40.86 38.71 
การพัฒนาสังคม 42.85 45.04 43.95 42.36 40.07 41.22 33.82 40.86 37.34 

เฉลี่ยทุกสาระ 42.81 44.11 43.46 40.62 38.86 39.74 35.44 36.83 36.13 
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จากตารางที่  22 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน      
(N-NET) เป็นค่าคะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ  สาระทักษะการเรียนรู้ สาระความรู้พ้ืนฐาน สาระ
การประกอบอาชีพ สาระทักษะการดำเนินชีวิต สาระการพัฒนาสังคม ในการสอบครั้งที่ 2/62 และการสอบ
ครั้งที่ 1/63  จากผลการทดสอบดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยระดับ ศธภ. 9 ดังนี้ 1) ระดับชั้นประถมศึกษา ค่าคะแนน
เฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน อยู่ที่ 48.06 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศ 2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน อยู่ที่ 40.69 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน อยู่ที่ 37.39 มีค่า
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
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ส่วนที่ 2 
 

กรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9   
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางและเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งเป็นคู่มือในการควบคุม กำกับ นิเทศ และการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบั ติ งานสำหรับผู้บ ริหารหน่ วยงาน  ใ ห ้ เ ป ็น ไ ป ต า ม ว ัต ถ ุป ร ะ ส ง ค ์แ ล ะ น โย บ าย ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ไดศ้ึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ เอกสาร และการวิเคราะห์ที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 2) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580     
 3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 4) แผนการปฏิรูปประเทศ  
 5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564  
 6) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)   
 7) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
 8) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
   9) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579  
   10) นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2564  
   11) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
   12) แผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ตามพระราช
กำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563    
     13) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
   14) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
   15) อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
   16) ผลการวิเคราะห์ SWOT  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
                    ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการปกครอง
ประเทศได้กำหนดหมวดสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
และการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน  
 หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรม       
ในการศึกษาภาคบังคับ  
  หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็น
เวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้อง 
ดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือพัฒนาร่างกาย 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
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จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มี
การร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐ
มีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
แห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความสามารถ
เชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ใน
การดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ หรือให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ และได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รัฐต้อง
ดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน 
ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพ่ือ
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้
มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์  ในการ
ลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหาร
จัดการกองทุนเป็นอสิระและกำหนดให้มีการใช้จา่ยเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา     
ให้เกิดผลดังต่อไปนี้  
 (1) เริ่มดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาค
บังคับ เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
 (2) ดำเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ให้
แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
   (3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
อาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสมกับความสามารถ และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการ
บริหารงานบุคคล    ของผู้ประกอบวิชาชีพครู    
    (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตาม
ความถนัด และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกัน
ทัง้ในระดับชาติ และระดับพื้นท่ีดังกล่าว  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้าน
การศึกษาให้มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดำเนินการศึกษาและ
จัดทำข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
ดำเนินการ  
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2. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580  
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน  และภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   
  2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 4) ความเท่าเทยีมและความเสมอภาคของสังคม 
 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
    แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้     ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย 23 ประเด็น 62 แผนย่อย (ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 12 ประเด็น 16 แผนย่อย แต่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 11 ประเด็น 18 แผนย่อย ดังนี้ 
  (1) ประเด็นความมั่ นคง ใน  2 แผนย่อย ได้ แก่  3 .1 การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
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  (6) ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การพัฒนา
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
  (10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนคา่นิยมและวัฒนธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
  (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.2 การ
พัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 3.4 การพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
  (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  ใน 1 แผนย่อย ได้แก่  3.1 การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  (17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การ
คุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
  (18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.5 การยกระดับกระบวน
ทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
  (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การ
พัฒนา บริการประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 3.5 
การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
  (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การพัฒนากฎหมาย 
  (23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.4 การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเพ่ือ
เป็นเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 กำหนดให้ทำ
การปฏิรูปประเทศเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจะต้องดำเนินการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องในช่วงห้าปีข้างหน้า เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปแต่ละด้าน รวม 13 ด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจสำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ รวม 8 ด้าน  
  (1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในเป้าหมายที่1 ให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทร งเป็นประมุขฯ 
ประเด็นปฏิรูปที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ใน 5 ประเด็นปฏิรูป 
ได้แก่ ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
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ประเด็นปฏิรูปที่ 3 โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง ประเด็นปฏิรูปที่ 4 
กำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นปฏิรูปที่ 
5 ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ ประเด็นปฏิรูปที่ 6 การ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 
  (3) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ในเป้าหมายที่ 1 ประเด็นปฏิรูปที่ 1 มีกลไก
ให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จำเป็น รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผล
บังคับแล้ว เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  (6) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเป้าหมายที่ 1 
ระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิดมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่
ดีสำหรับประชาชน ประเด็นปฏิรูปที่ 1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิดให้มีประสิทธิภาพ  
  (8) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเป้าหมาย
ที่ 2 สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝัง
ทัศนคติที่ด ีประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
  (9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ในเป้าหมาย คนไทยมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้และการ
ส่งเสริมกจิกรรมทางสังคม 
  (11) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ       
มิชอบในเป้าหมาย ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 ด้านการป้องกันและเฝ้า
ระวัง และประเด็นการปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม 
  (12) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ใน 7 เรื่อง รวม 22 ประเด็น  
   เรื่องที่ 1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ ประเด็นที่      
1.1)  การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทำ แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ประเด็นที่ 1.2) การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือ
การจัดการศึกษา ประเด็นที่ 1.3) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน  ประเด็นที่ 2.1) การ
พัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้ สมกับวัย ประเด็นที่ 2.2) การสื่อสารสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
   เรื่องที่ 3 การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ประเด็นที่ 3.1) การ
ดำเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ประเด็นที่ 3.3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใน
พ้ืนที่ห่างไกล หรือในสถานศกึษา ที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 
   เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูอาจารย์ ประเด็นที่ 4.1) การผลิตครู และการคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ประเด็นที่ 4.2) การพัฒนาวิชาชีพครู 
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ประเด็นที่ 4.3) เส้นทางวิชาชีพครู เพ่ือให้ครูมีความก้าวหน้าได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม 
ประเด็นที่ 4.4) การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
ประเด็นที ่4.5) องค์กรวิชาชีพครู และปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง         
ในศตวรรษที่ 21 ประเด็นที่ 5.1) การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ประเด็นที่ 5.2) การจัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประเด็นที่ 5.3) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและ
ระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเด็นที่ 5.4) การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา  
   เรื่องที่  6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประเด็นที่  6.1) 
สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาประเด็นที่ 6.3) การปรับปรุงโครงสร้างของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
   เรื่องที่ 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform) ประเด็นที่ 7.1) การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วย
ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ประเด็นที่  7.2 ) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา (Big Data for Education)ประเด็นที่  7.3) การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทั ล  (digital 
citizenship) ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information 
literacy) ความฉลาดรู้สื่อ (media literacy) เพ่ือการรู้วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) ในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะท้อนการรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อ
และการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ.2560-2564  
    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564 สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยใน
ระยะ 5 ปี ซ่ึงเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความ
พร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทย ให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ.2561-2580) และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ซึ่งภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายรวม 9 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2) การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3) การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  ยุทธศาสตร์ที่ 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน  ยุทธศาสตร์ที่ 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ   
โลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 9) 
การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนทีเ่ศรษฐกิจ 
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6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)   
 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพ่ือเป็น
แผนหลักของชาติที่เป็นกรอบทิศทาง การดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัย
คุกคาม เพ่ือธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด  16 นโยบาย 19 แผน ซึ่งภารกิจสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 7 นโยบาย 6 แผน ได้แก่นโยบายที่ 1) เสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สอดรับด้วย แผนที่ 3) แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นโยบายที่ 2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง 
และความสมานฉันท์ในชาติ สอดรับด้วย แผนที่ 6) แผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง นโยบายที่ 3) 
ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สอดรับด้วย แผนที่ 7) แผนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  นโยบายที่  5) สร้างเสริมศักยภาพ         
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ 8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน     
ความมั่นคงภายใน สอดรับด้วย แผนที่ 10) แผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นโยบายที่ 9) 
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับด้วย แผนที่ 11) แผนการเสริมสร้างความมั่นคง
ของชาติจากภัยทุจริต และนโยบายที่ 10) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สอดรับด้วย แผนที่ 15) 
แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 

7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบาย        
ของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 
12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 11 นโยบาย
หลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้  
  นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 2 การ
สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที่ 3 การทำนุ
บำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศ 
และการเป็นพลเมืองดี)นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่น
ของอาเซียน) นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.3 พัฒนาภาค
เกษตร 5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว) นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่
ภูมิภาค (6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัด
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย (8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัย
และพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
8.7 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สร้างหลักประกันทางสังคม) นโยบายหลักที่ 10 การฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  นโยบายหลักที่ 11      
การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  



 

 
 

32 แผนปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

 

  นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบาย
เร่งด่วนที ่7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายเร่งด่วนที ่8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดน
ภาคใต้ นโยบายเร่งด่วนที ่10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่  4 
สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชวิีตสำหรับทุกคน  
 ประเทศไทยได้ร่วมรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) ในการประชุมสุดยอดสหประชาชาติสมัยสามัญ (UN General Assembly) ครั้งที่ 70 ณ 
กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ซ่ึงประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goals) 
169 เป้าประสงค์ (Targets) มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี  พ .ศ . 2558-2573 (ค .ศ. 2015 - ค .ศ . 
2030) และประเทศไทยได้มีการดำเนินการกำหนดและจัดทำกรอบแนวทางตามกลไกติดตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่ งยืน เพ่ือให้ เกิดกลไกการติดตามผลการดำเนินงานที่ เป็นรูปธรรม โดยแต่งตั้ ง
คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการ
ภายใต้คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 3 คณะ 
     เป้าหมายที่ 4 เป็นเป้าหมายด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
เพียงกระทรวงเดียวและมีหน่วยงานอ่ืนมีบทบาทเป็นหน่วยงานสนับสนุน กระทรวงศึกษาธิการได้
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาเพ่ือรับผิดชอบ  
(1) กำหนดนโยบายและอำนวยการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา  (2) กำหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 และเป้าหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้าน
การศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทการศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศ  (3) จัดทำ 
Roadmap การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 (4) ให้คำปรึกษาและกำหนดกรอบ
การติดตามประเมิน และการรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนใน
เป้าหมายที ่ 4 และเป้าหมายอื่นที ่เกี ่ยวข้องกับการศึกษา  และ  (5) ทำหน้าที่กำกับ ติดตามการ
ดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้เป็นไปตาม Roadmap 
   ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกัน          
ให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุก
คน ประกอบด้วย เป้าประสงค์ 10 ข้อ (ข้อมูล : เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัด
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในส่วนของประเทศไทย SDG 4 National Indicators วันที่ 
7-8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร) และจำแนกเป็น  2 ส่วนคือ (1) ส่วนที่
เป็นตัวชี้วัดระดับโลก ที่ทุกประเทศจะต้องรายงาน และ (2) ส่วนที่กำหนดตัวชี้วัดทดแทนและตัวชี้วัด
เพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูลในประเทศและการจัดทำฐานข้อมูลของ
ประเทศท่ีมีอยู่แล้ว รวมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในแต่ละประเด็นด้วย  
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      ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม 
และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน (SDG4) ใน 6 เป้าประสงค์ ดังนี้ 
  เป้าประสงค์ที่ 4.1 (SDG 4.1) : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์
ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ.2573 ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
   4.1.1) ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศกึษาปีที ่3 (ป.3) ที่มคี่าคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดบัชาต ิ(National Test: NT) ระดับ ป. 3 ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด : 
ตัวชี้วัดทดแทน : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2565 (สพฐ. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สช. : 
หน่วยร่วมสนับสนุน) 
      4.1.4) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม : ค่าเป้าหมายไว้ที่
ร้อยละ 100 ภายในปี พ.ศ. 2564 (สกศ. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / ศทก. : หน่วยสนับสนุน) 
     4.1.5) อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม :  ค่าเป้าหมาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100 มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ. : 
หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / ศทก. : หน่วยสนับสนุน) 
   4.1.6 อัตราการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตัวชี้วัด                                 
เพ่ิมเติม :  ค่าเป้าหมายระดับประถมศึกษา ร้อยละ 100 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100 ส่วนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ร้อยละ 90 สายอาชีวศึกษา ร้อยละ 80 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ. :      
หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / ศทก. : หน่วยสนับสนุน) 
  เป้าประสงค์ที่ 4.2 (SDG 4.2) : สร้างหลักประกันวา่เด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการ
พัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 
2573 เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
   4.2.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ การเรียนรู้ 
และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 92 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ. : 
หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก สสช. และ UNICEF  สธ. / สป. : หน่วยสนับสนุน) 
   4.2.2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย 1 ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้าเรียน
ประถมศึกษา) ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ., สสช. : หน่วยจัดเก็บ
ข้อมูลหลัก / สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน) 
  เป้าประสงค์ที่  4.3 (SDG 4.3) : สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึง
การศึกษาระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถจ่ายได้  
ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
    4.3.1 อัตราการเข้าเรียนของเยาวชนและผู้ใหญ่ ทั้งในระบบนอกระบบการศึกษา ตัวชี้วัด
หลัก ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อยต่อไปนี้ 
    4.3.1.1 อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา ตัวชี้วัด
ย่อยเทียบตัวชี้วัดทดแทน : ค่าเป้าหมาย สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษา : 
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สายสามัญศึกษา 45 : 55 ภายในปี พ.ศ. 2564 (สกศ., ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : หน่วย
ร่วมสนับสนุน) 
    4.3.1.2 อัตราการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา ตัวชี้วัดย่อยเทียบตัวชี้วัดทดแทน :             
ค่าเป้าหมาย ระดับอนุปริญญา ประเภทอาชีวศึกษา 60 ระดับอุดมศึกษา 50 ภายในปี พ.ศ.2564 (สกศ., 
ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก) 
      4.3.1.3 จำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับ ปวช. ตัวชี้วัดทดแทน : ค่า
เป้าหมายระหว่างกำหนด (ศทก. : หน่วยจัดเก็บขอ้มูลหลัก / กศน. : หน่วยสนับสนุน) 
       4.3.1.4 จำนวนนักศึกษา/ผู้รับบริการหลักสูตรการอบรม ตัวชี้วัดย่อยภายใต้
ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเป้าหมายระหว่างกำหนด (สศก., ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : หน่วยร่วม
สนับสนุน) 
      เป้าประสงค์ที่ 4.7 (SDG 4.7) : สร้างหลักประกนัว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่
จำเป็น  สำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมี
วิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และ
ไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมี
ส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
     4.7.1 มีการดำเนินการเกี่ยวกับ (i) การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองโลก และ (ii) 
การจัด การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงความเสมอภาคทางเพศ และสิทธิมนุษยชน ซ่ึงถูกให้
ความสำคัญทุกระดับใน (a) นโยบายการศึกษาของประเทศ (b) หลักสูตร (c) ระดับการศึกษาของครูและ (d) 
การประเมินผลนักเรียน ตัวชี้วัดหลัก (สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก) 
  เป้าประสงค์ที่ 4.A  (SDG 4.A) : สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการ
ศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจาก
ความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
   4.A.1 สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึง (a) ไฟฟ้า (b) อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียน
การสอน (c) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน (d) โครงสร้างพื้นฐานและวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับ
การปรับให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ตัวชี้วัดหลัก (ศทก.สป. : หน่วยจัดเก็บ
ข้อมูลหลัก / สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน) 
    เป้าประสงค์ที่ 4.C  (SDG 4.C) : เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่าน       
ทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 ตัวชี้วัดที่กำหนด 
ประกอบด้วย 
       4.C.1 สัดส่วนของครูในระดับ (a) ก่อนประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา (c) มัธยมศึกษา
ตอนต้น และ (d) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา) ที่อย่างน้อยได้รับ
การอบรมครู (เช่น การฝึกอบรมการสอน) ทั้งก่อนประจำการ (Pre-Service) หรือระหว่างประจำการ (In-Service) ใน
ระดบั/เกณฑ์มาตรฐานของประเทศ ตัวชี้วัดหลัก : ค่าเป้าหมาย 100 (สกศ., สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก) 
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9. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579  
   แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการ
จัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มี
สมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิด
การจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการ
จัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และทั่วถึง 
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมี
ส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคน
ช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ และ
วิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษา
แห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจดัการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
    3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รัก
สามัคคี และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความ
เหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง 
   ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์       
ซ่ึงเกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
     เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3) คนทุกช่วงวัยได้รับ
การศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม ่
   แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบัน
หลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับ
คุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตามแนว
ตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่ม
ชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัย
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คุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้าง         
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เป้าหมาย 1) กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัด
การศึกษาผลิตบัณฑิต   ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
   แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา
กำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   เป้าหมาย 1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตาม
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุก
ระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
4) แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมี
ประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 7) ครู 
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
   แนวทางการพัฒนา 1) ส่ งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้
ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 2) ส่งเสริม
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคน
ไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัด
และประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 7) 
พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   เป้าหมาย 1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  3) 
ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
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   แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ  2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 3) พัฒนาฐานข้อมูลด้าน
การศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม           
มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนิน
ชีวิต 2) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ          
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และ
นวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   เป้าหมาย 1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความ
คล่องตัว ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่  4)  กฎหมายและรูปแบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการ
กำลังแรงงานของประเทศ 5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามี
ความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
   แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 2) เพ่ิมประสิทธิภาพ     
การบริหารจัดการสถานศึกษา 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 4) ปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 5) พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

10. นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2564  
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการดำเนินงาน
ในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานด้านการศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือมุ่ง
เป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 
   หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่น
ดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ในฐานะหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วน
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นโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และ
นโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) รวมทั้งนโยบาย
และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คน
เกง่ มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น 
ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และ
ผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนด
นโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
   1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอม
รวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้าน
กฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้ง
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
   2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผน
งาน/โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน                        
รวมทั้งกระบวนการจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ               
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 
   3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ       
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
   4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม              
ถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
   จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
   1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒ ิ
    - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

 - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา              
ตามความต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะ
หน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจาก
สถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิด
โลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอ่การดูแลสุขภาพ 
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1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและ

ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) 
 - ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ 

อาชีพที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย 
หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้
ออนไลน์เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับตำบล 

 - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน 
และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และ
แรงงานต่างด้าว) 

 - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

 - พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – 
on Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้น
นำของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

 - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรระดบัจังหวัดทั่วประเทศ 
    2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
   - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ 
   - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่ เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะ                    
ภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์  
   - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่               
ที่ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะ             
การสื่อสารและใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความ
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
   3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของ
แต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทัง้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการ
เรียนการสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาตา่งประเทศ 
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   4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพือ่การเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
- ระดมสรรพกำลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา              

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
   5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้
สามารถเป็นอาชีพ และสร้างรายได ้ 
   6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

- ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ                  
ของหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี          
ด้านกฎหมาย เป็นต้น 

- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน                      
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)  
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้

สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ  
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
- ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้ง

ภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
   การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
    1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้น            
เป็นกรอบแนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        
โดยคำนึงถึงมาตรการ 4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหาร
งบประมาณไว้ ดังนี้ (1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ
กระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัด
งาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณทีม่ีความซ้ำซ้อน 
    2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและ
จุดเน้นสู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สำนักงาน
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ศึกษาธิการภาค และสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับ
นโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 
    3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูล และดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อม
ทั้ งรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ 
    อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงาน          
ในเชิงหน้าที่ (Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่
ก่อน เมื่อรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจาก              
ที่กำหนดหากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการ
หลัก และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ 
และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ได้มอบนโยบาย 
“การศึกษายกกำลังสอง : Thailand Education Eco-System” (TE2 S: การศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand) แก่หน่วยงานในสังกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 
     การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco-System: TE2 S) คือ 
การศึกษาที่มีความยืดหยุ่น สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและตลาด โดยมุ่งเน้นพัฒนา
ศักยภาพคนสู่ความเป็นเลิศตามบริบทในแบบ ฉบับของตนเอง (เขา้ใจ Supply และตอบโจทย์ Demand)  
     ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) เป็นศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพครูที่กระจายทั่วประเทศและมีมาตรฐานเดียวกัน เน้น
อบรมครูในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เน้นอบรมครูอาชีวศึกษาตาม
วิชาชีพที่ตลาดต้องการ เพ่ือทำหน้าที่เป็น Train the Trainer ขยายผลพัฒนาต่อไปยังครูอ่ืน ๆ  
     แพลตฟอร์มด้ านการศึ กษาเพ่ื อความเป็ นเลิ ศ (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) เป็นแพลตฟอร์มหลักในการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ เพ่ือตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตผ่าน www.deep.go.th โดยปลดล็อกให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้มีทางเลือกใน
การเรียนรู้ ที่หลากหลาย นักเรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นช่องทาง
แห่งการเรียนรู้แบบ Digital Platform ที่สามารถแสดงพัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียน ครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา  
     แ ผ น พั ฒ น าราย บุ ค ค ล เพ่ื อ ค ว าม เป็ น เลิ ศ  (Excellence Individual 
Development Plan : EIDP) เพ่ือตอบโจทย์เส้นทางความสำเร็จของชีวิตในรูปแบบของตนเอง โดย
นักเรียนมีแผนพัฒนาตนเองซึ่งจะช่วยให้ค้นพบตัวเองได้เร็ว ครูมีแผนพัฒนาทักษะ ความรู้ที่ช่วยพัฒนา
เรื่องการสอนและลดงานเอกสาร ผู้บริหารทางการศึกษา สร้างสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เหมาะสมและมี
คุณภาพ และเตรียมความพร้อมไปสู่ผู้บริหารชั้นนำ 
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     ระบบนิเวศทางการศึกษา ประกอบไปด้วย HCEC ,DEEP และ EIDP ทำงาน
ประสานเชื่อมโยงกัน “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง” ทางการศึกษาไทยสู่รูปโฉมใหม่ ดังนี้ 
    - นักเรียนยกกำลังสอง : เรียนเพื่อรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือลงปฏิบัติ 
    - ครูยกกำลังสอง : เพิ่มคนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ 
    - ห้องเรยีนยกกำลังสอง : เรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน  
    - หลักสูตรยกกำลังสอง : ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ (Enabler)  
   - สื่อการเรียนรู้ยกกำลังสอง : เรียนผ่านสื่อผสมผสาน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
ได้แก ่ On-Site : เรียนที่โรงเรียน ผ่านตำรา/ Presentation/ อุปกรณ์ทดลอง/ ธรรมชาติในชุมชน  
    Online : เรียนออนไลน์ผ่าน DEEP ที่มีเนื้อหาหลักสูตรแกนกลางและ
เนื้อหาจากผู้ผลิตอิสระ และผู้สนใจด้านการศึกษา  
    On-Air : เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
เนื้อหามาตรฐาน และจากผู้ผลิตเนื้อหาเป็นเอกชน  
    On-Demand : เรียนได้ทุกที่ทีม่ีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ 
    - โรงเรียนยกกำลังสอง: เน้นคุณภาพ และโรงเรียนศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเป็น
เลิศทางวิชาการ เพ่ือความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เน้นคุณภาพของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่ เพ่ิมความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค มี 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค

กลางภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน โดยที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอโครงการ
เพ่ือขอรับงบประมาณในแผนงานบูรณาการพ้ืนที่ระดับภาค ภายใต้เป้าหมายทิศทางการพัฒนาภาคทั้ง 6 ภาค  

   ภาคเหนือ : ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่ม       
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศูนย์กลางเศรษฐกจิของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
   ภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร : พัฒนากรุงเทพมหานครสู่มหานครทันสมัย และ

ภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง 
   ภาคตะวันออก : ฐานเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน  
   ภาคใต้ : ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลกเป็นศูนย์กลาง

ผลิตภัณฑย์างพาราและปาล์มน้ำมันของประเทศและเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืนของโลก 
     ภาคใต้ชายแดน : เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สำคัญของ
ประเทศ และเป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพ้ืนที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของมาเลเซียและสิงคโปร์ 

12. แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ตามพระราชกำหนดให้อำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
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   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 โดยการดำเนินการตาม
พระราชกำหนดฯ จะให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท เพ่ือดำเนินการ
ใน 3 แผนงานหลัก (กลุ่ม) 
   1. แผนงานหรือโครงการที่ มี วัตถุป ระสงค์ทางการแพทย์และสาธารณ สุ ข              
เพ่ือแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินรวม 45,000 ล้านบาท 
   2. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาค
ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินรวม 555,000 ล้านบาท 
   3. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินรวม 400,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 
    แผนงานที่ 3.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจการการพัฒนาที่สามารถ พลิกฟ้ืน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพ่ิมศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญ
ของประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ 
    แผนงานที่ 3.2 แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการ
หรือกิจกรรมเพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ
ชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว หรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การจัดหา
ปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน 
รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมของสินค้า
และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน 
    แผนงานที่ 3.3 แผนงานหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาค
ครัวเรือนและเอกชน รวมถึงการลงทุนต่าง ๆ ของภาคเอกชน เพ่ือให้สภาวะการบริโภคและการลงทุน
กลับเข้าสู่ระดับปกติโดยเร็ว 
    แผนงานที่ 3.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานผ่านการดำเนินโครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิต
เพ่ือการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป 
    ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดอยู่ในแผนงานหลักที่ 3. 
แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แผนงานที่ 3.2 แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการ
ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ  

13. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  1. วิสัยทัศน์ 
   ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
  2. พันธกิจ  
   1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทตามมาตรฐานการศึกษา 
ของชาต ิและเทียบเท่าระดับสากล 
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   2) สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   3) ผลิต พัฒนา และสร้างเสริมศักยภาพกำลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศ                 
   4) วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
   5) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  3. เป้าประสงค์รวม  
   1) ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
   2) ประชาชนทุกช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงเสมอภาค 
  3) กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
  4) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
  5) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  4. ตัวช้ีวัดรวม ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล  
 

ที ่ ตัวช้ีวัดรวม ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
1 ร้อยละของนักเรียนทีผ่่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 80 สป. (สช.) สพฐ. 

2 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษา (IMD)  

อันดับ 45 สกศ. 

3 จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความ
ถนดัและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

29,125 คน 
(3,000)  
(21,812)  
(3,593)  
(720) 

 
สสวท. 
สพฐ. 
สอศ. 
มวส. 

4 สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา
ต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4) 

50 : 50 สป. (ศทก.) 
 

5 รอ้ยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคค์วามรู้ 
และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอด
เชิงพาณิชย์ 

รอ้ยละ 80 สป. สกศ. สพฐ. 
สอศ. 

6 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา 
ต่อประชากรกลุ่มอายุ 
    - ระดับปฐมวัย 
    - ระดับประถมศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    - ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย (สามัญ - อาชวีศึกษา) 

 
 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 78 

สกศ. 

7 จำนวนระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงที่เชื่อมโยง 5 ฐาน สป. (ศทก.) 
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ที ่ ตัวช้ีวัดรวม ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
ฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขประจำตัวประชาชน 
13 หลัก ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ 
และหน่วยงานอื่น ด้านสาธารณสุข สังคม  
ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา  

 5. แผนปฏิบัติราชการ 
  1) แผนปฏิบัติราชการ เรื ่องที ่ 1 การจัดการศึกษาเพื ่อความมั่นคงของสังคม                       
และประเทศชาติ 
   1) เป้าหมาย ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง                
และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ 
   2) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 

 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม

สนับสนุน 
ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 สป. (สช. กศน. สบ
ศ.) 
สพฐ. สอศ. 

2 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ  
เพ่ือการมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 สป. (กศน. 
ศปบ.จชต.) 
สอศ. 

 

   3) แนวทางการพัฒนา 
    3.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดี          

ต่อสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    3.2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา                

ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
   3.3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึ งบริการ
การศึกษา การพัฒนาทักษะการสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้   
  4) แผนงาน/โครงการ สำคัญ 
   4.1) กลุ่มโครงการ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง     
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   4.2) กลุ่มโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับภัย
คุกคามรูปแบบใหม่  
   4.3) กลุ่มโครงการ พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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  2) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม   
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   1) เป้าหมาย 
    1.1) กำลังคนมีทักษะ สมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
    1.2) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
   2) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
1 ร้อยละของกำลั งคนที่ ได้ รับการพัฒนาตาม

หลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ประเทศ 

รอ้ยละ 90 สป. (สช. กศน.) 
สอศ. สสวท. 

2 สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท
อาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4) 

50 : 50 สป. (ศทก.) 
 

3 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี        
องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

ร้อยละ 80 สป. สกศ. สพฐ. 
สอศ. 

 

 3) แนวทางการพัฒนา 
  3.1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการ              
ของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
  3.2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้             
และสิ่งประดิษฐ์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
  4) แผนงาน/โครงการ สำคัญ 
   4.1) กลุ่มโครงการ ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะและสมรรถนะ            
ตรงตามความต้องการของตลาดงานและเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
   4.2) กลุ่มโครงการ จัดการศึกษาและฝึกอาชีพรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   4.3) กลุ่มโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 3) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
  1) เป้าหมาย 
   1.1) ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากล 
   1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ           
และมีทักษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
   1.3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพมีจิตวิญญาณ      
ความเป็นครู มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  2) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 
 

ที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
1 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 50 สทศ. 

2 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษา (IMD)  

อันดับ 45 สกศ. 

3 จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความ
ถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ 
นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

29,125 คน 
(3,000) 
(21,812) 
(3,593) (720) 

สสวท. 
สพฐ. 
สอศ. 
มวส. 

4 ร้อยละของสถานศึกษาได้รู้สถานภาพและมาตรฐานในด้าน
การเรียนการสอน และการบริหารของสถานศึกษาและได้รับ
ข้อแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

รอ้ยละ 90 สมศ. 

5 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 สป. (สช.) 
สพฐ. 

6 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดั บและ
ประเภทการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รอ้ยละ 90 สป. (กศน. สช. 
สคบศ. 
สำนักงาน 
ก.ค.ศ.) สพฐ. 
สอศ. คส. 
สกสค. สสวท. 

 3) แนวทางการพัฒนา 
  3.1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
  3.2) พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

และพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 
  3.3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4) แผนงาน/โครงการสำคัญ 
  4.1) กลุ่มโครงการ พัฒนามาตรฐาน หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้    

การใช้ รูปแบบดิจิทัลเพื่อการศึกษา การวัดและประเมนิผล 
  4.2) กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษา 
  4.3) กลุ่มโครงการ พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  4.4) กลุ่มโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  4.5) กลุ่มโครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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4) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม       
ทางการศึกษา 

 1) เป้าหมาย ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างทัว่ถึง เสมอภาค และเหมาะสมกับช่วงวัย  

 2) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 
ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา 

ต่อประชากรกลุ่มอายุ 
    - ระดับปฐมวัย 
    - ระดบัประถมศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 
 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 78 

สกศ. 

2 จำนวนนักเรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาส 
ในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพ 
หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น 

3,630,059 คน 
(3,196,638) 
(412,239) 
(10,058) 
(11,124) 

 
สพฐ. 
สป. (สช.) 
สป. (กศน.) 
สอศ. 

3 จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(Lifelong Learning) 

21,456,400 คน 
(10,000,000) 
(1,456,400) 
(10,000,000) 

 
สป. (กศน.) 
สอศ. 
สสวท. 

  3) แนวทางการพัฒนา 
   3.1) เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
   3.2) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
   3.3) พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ์ และการเทียบโอนความรู้ 
   3.4) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
  4) แผนงาน/โครงการสำคัญ 
   4.1) กลุ่มโครงการ ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย            
ในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลาย 
   4.2) กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ์ การเทียบโอนความรู้ 
   4.3)  กลุ่มโครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  1) เป้าหมาย ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ทันสมัย สนับสนุนการจัดการศึกษาที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ                    
  2) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 
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ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
1 จำนวนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 

ได้รับการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข 
6 ฉบับ สป. (สน. สช. ก.ค.ศ.) 

สพฐ. สอศ. คส. 
2 จำนวนระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงที่

เชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลข
ประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระหว่างกระทรวง 
ศึกษาธิการ และหน่วยงานอ่ืน ด้านสาธารณสุข 
สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา  

5 ฐาน สป. (ศทก.) 

 3) แนวทางการพัฒนา 

  3.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

  3.2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

 4) แผนงาน/โครงการ สำคัญ 

  4.1) กลุ่มโครงการ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาและสร้าง
เครอืข่ายความเป็นภาคหีุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 

  4.2) กลุ่มโครงการ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

  4.3) กลุ่มโครงการ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 

  4.4) กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา 
  4.5) กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  4.6) กลุ่มโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
  4.7) กลุ่มโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา 

14. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาวิเคราะห์ทบทวนบริบทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี

การปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ระดับประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2562-2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 4 เป้าหมาย
ด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้

ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
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พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่

อย่างมปีระสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

และการศกึษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่าง

ทั่วถึง ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ

ของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็น
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
  ค่านิยม TEAMWINS 
   T = Teamwork การทำงานเป็นทีม 
   E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน 
   A = Accountability ความรับผิดชอบ  
   M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
   W = Willful ความมุ่งม่ันตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ  
   I   = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  
   N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
   S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ  

เป้าประสงค์รวม 
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบ

บูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนา

ทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
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เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวมและค่าเป้าหมาย 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์และกลยุทธ์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และ
สมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 สอดคล้อง
เหมาะสมกับการเสริมสร้าง 
ความมั่นคงในแต่ละบริบท  
 
 
 
 

1.ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบัน
หลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนา
สมรรถนะการเรียนรู้/วิขาชีพ ด้วยศาสตร์พระราชาและตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง 
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชาย
ขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

เป้าประสงค์รวม/ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม/ หน่วยหลัก 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 

1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA (Integrity & 
Transparency Assessment) (ศปท.) 

ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน 
 

2. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อย
ละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น (สช.)  

ร้อยละ 50 

3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) แต่ละภาค
เรียน เพิ่มข้ึน  

รอ้ยละ 39 ขึ้นไป 

4. จำนวนประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) (กศน.)  

10,000,000 คน   

5. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพ สามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน (สคบศ./
กศน./สช.)  

ร้อยละ 
80 

6. ร้อยละของข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
พนักงานราชการ และลูกจ้าง ทีไ่ด้รับการพัฒนาสมรรถนะ สามารถนำผล
การพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน (สอ../ศทก./กศน./สช./ก.ค.ศ.) 

ร้อยละ 
80 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มี
สมรรถนะที่ตอบสนอง ความ
ต้องการของตลาดแรงงานและ
การแข่งขันของประเทศ 

1. พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ในพ้ืนที่และภูมิภาค (อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว พ้ืนที่เมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ) 
2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และการอาชีพรูปแบบใหม่ผ่านระบบ
ดิจิทัล 
3. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนา
บุคลากรวิจัยทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและ
สมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
2. ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียน
ในศตวรรษที ่21 
3. หน่วยงานและสถานศึกษามี
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่
พึงประสงคแ์ละปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

1. พัฒนาการจัดการศึกษา โดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
ผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 
3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 
ที่เท่าทนัและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 
4. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่และการพัฒนา
สมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
5. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้อง
ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง  
6. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอด
การเรียนรู้และการประกอบอาชีพ 
7. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ อย่างทั่วถึง 
และเสมอภาคด้วยรูปแบบ
หลากหลาย 

1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนทีม่ีคุณภาพได้
อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมาย 
2. ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
ออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมตอ่การเข้าถึงและพัฒนาการเรยีนรู้ตลอดชวีิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. หน่วยงานมีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วโปร่งใส ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ ใช้ในการ
บริหารราชการ/บริการประชาชน 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา 
ให้เป็นเอกภาพเชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 
3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพใน
การบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ และการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนใน
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บังคับให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
5. ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น 
คล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีด
สมรรถนะองค์กร 
6. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัด
กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 
7. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ  ครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายรายประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์/  
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายประเด็นยุทธศาสตร์ (หน่วยหลัก) 

ค่าเป้าหมาย  
ปี 2564 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านความม่ันคง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง   

 

1. ร้อยละของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กศน./สช.) 

รอ้ยละ 100 

2. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในสงขลา) ที่มีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน (สช.)   

รอ้ยละ 50 

3. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 อ่าน – เขียน ภาษาไทยได้  (ศปบ.จชต.)  

ร้อยละ 85 

4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
หรือสมรรถนะด้านอาชีพ สามารถนำผลการพัฒนาไปประกอบอาชีพได้ (กศน.) 

ร้อยละ 85 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มี
ความรู้ ทัศนคติที่ถูกต้องเพ่ิมขึ้น (สช./กศน./สสก.) 

ร้อยละ 80 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

 

6. ร้อยละของผู้เรียนทีผ่่านเกณฑ์การพัฒนาภาษาต่างประเทศ เพ่ือการสื่อสารด้าน
อาชีพ/ ด้านการเรียนรู้ สามารถสื่อสารได้ถูกต้องมากข้ึน 
(กศน./สช.)  

ร้อยละ 80 

7. ร้อยละของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ทีผ่่านเกณฑ์การพัฒนา
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถสื่อสารได้ถูกต้องมากขึ้น (กศน./
สช./สคบศ.) 

ร้อยละ 80 

8. ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนระดับตำบล  (กศน.) ร้อยละ 95 
9. ร้อยละของผลงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา  
ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน (สนย. และทุกหน่วยงานในสังกัด สป.) 

ร้อยละ 80 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/  
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายประเด็นยุทธศาสตร์ (หน่วยหลัก) 

ค่าเป้าหมาย  
ปี 2564 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้
มีคุณภาพ  

 

10. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
เพ่ิมข้ึน (สช.)  

ร้อยละ 50 

11. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) แต่ละภาคเรียน เพ่ิมขึ้น(กศน.)  

ร้อยละ  
39 ขึ้นไป 

12. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ได้ผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกอยู่ในระดับคุณภาพดีมากขึ้นไป (สช.) 

ร้อยละ 80 

13. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม (สนย.) ×+ร้อยละ 3 
ของปี 2562 

14. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีความเป็นพลเมือง (สนย.) 
 

×+ร้อยละ 3 
ของปี 2562 

15. ร้อยละของผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเทียบกับ
เป้าหมาย (สกก.) 

ร้อยละ 80 

16. รอ้ยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพ สามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน (สคบศ./ กศน./ 
สช.)  

ร้อยละ 80 

17. ร้อยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการสมวัย (สช.) ร้อยละ 80 
18. จำนวนระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital 
Learning Platform : NDLP) เพ่ิมขึ้น (ศทก. : เป้าหมาย 10 ระบบ ภายในปี 
2565) 

2 ระบบ 
 

19. จำนวนผู้ใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ (National 
Digital Learning Platform : NDLP) (ศทก. : เป้าหมาย 30,000 คน ภายในปี 
พ.ศ.2565) 

10,000 คน 

20. จำนวนระบบคลังความรู้ที่มีการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือ
การเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform : NDLP) เพ่ิมขึ้น 
(ศทก. : เป้าหมาย 6 ระบบ ภายในปี 2565) 

3 ระบบ 
 

21. ร้อยละของหนว่ยงานและสถานศึกษาจัดกจิกรรมสร้างความตระหนักรู้ 
จิตสำนึกและวินัยการบริหารจัดการขยะและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน (ทุกหน่วยงาน/สถานศึกษาสังกัด สป.) 

ร้อยละ 80 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/  
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายรายประเด็นยุทธศาสตร์ (หน่วยหลัก) 

ค่าเป้าหมาย  
ปี 2564 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
(ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม) 

 

22. จำนวนประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) (กศน.)  

10,000,000 คน   

23. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้
ไปประกอบอาชีพ/พัฒนางานได ้(กศน.) 

ร้อยละ 85 

24. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเทียบกับเป้าหมาย (กศน./สช.) 

ร้อยละ 100  

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 

25. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ ์ITA (Integrity & Transparency 
Assessment) (ศปท.) 

ไม่นอ้ยกว่า  
85 คะแนน 

26. จำนวน ร่าง กฎหมายลำดับรอง (กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอ้บังคับ) ที่ได้รับการ
ปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ (สน./สช./กศน./ก.ค.ศ.) 

ไม่น้อยกว่า 
2 ฉบับ 

27 ร้อยละของข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน พนักงาน
ราชการ และลูกจ้าง ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ สามารถนำผลการพัฒนาไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน (สอ../ศทก./กศน./ สช./ก.ค.ศ.) 

ร้อยละ 80 

28. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการ
บริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  

ร้อยละ 85 

29. จำนวนระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการที่เชื่อมโยง
ฐานข้อมูลรายบุคคลอ้างอิงจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ 
แรงงาน และการศึกษา (ศทก. : เป้าหมาย 6 ระบบฐานข้อมูล ภายในปี 2565 :ปี 
2562 มีอยู่ 2 ฐานข้อมูล)  

1 ระบบฐานข้อมูล 
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15. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
               สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลั ดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ ทำหน้าที่
ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
การศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนหรือ
ภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  1. กำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
ทิศทางพัฒนาประเทศนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืนๆ  ในพ้ืนที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและ
ชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 
  2. สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัย
และพัฒนา 

  3. กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

   4. สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รบัผิดชอบ 
   5. ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการ
พัฒนาอย่างบูรณาการในระดับพ้ืนที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นหลัก 
   6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 

16. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน (SWOT Analysis)    
 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ได้ดำเนินการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน              
เพ่ือประกอบการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และการวางแผนดำเนินงานของหน่วยงานที่เหมาะสมต่อไป 

 

จุดแข็ง 
1. คุณภาพการศึกษาบางรายวิชามีผลสัมฤทธิ์สูงระดับประเทศ  

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ในทุกวิชาของทุกระดับชั้นของจังหวัดจันทบุรี 
และตราด มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและระดับภาค ยกเว้นเพียง วิชาวิทยาศาสตร์ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของจังหวัดนครนายก
ในวิชาภาษาอังกฤษค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับภาค 

     - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของจังหวัดนครนายก
ในทุกวิชามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและระดับภาค 

  2. โครงสร้างการบริหารงานเป็นระบบ มีการดำเนินงานตามระเบียบและตาม
กฎหมายกำหนด       
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                   - การกำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่และการมอบหมายงานให้แก่บุคลากรทุกระดับชัดเจน              
                  - การจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานจัดได้ตรงตามความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ 

  3. เป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้หลักของประเทศ โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และเงาะ ซึ่งมี
ปริมาณการผลิตมากพอสำหรับใช้บริโภคภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งสร้างรายได้
ให้แก่ท้องถิ่นจำนวนมาก และยังเป็นแหล่งผลิตผลไม้และพืชผักที่มีเอกลักษณ์ เช่น ส้มโอและมะยงชิดของ
จงัหวัดนครนายก ไผ่ตงของจังหวัดปราจีนบุรี และแคนตาลูปของจังหวัดสระแก้ว เป็นต้น  
  4. เป็นแหล่งผลิตสมุนไพรของประเทศไทย และผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรที่มีศักยภาพ
และมีชื่อเสียงของประเทศ (จังหวัดปราจีนบุรี/จังหวัดสระแก้ว/จังหวัดจันทบุรี) โดยจังหวัดปราจีนบุรี
ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 4 เมืองสมุนไพรของประเทศ (Herb City) ภายใต้แผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนา
สมุนไพรแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 มีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เป็นต้นแบบ
ในการผลิตยาสมุนไพร เป็นหน่วยบริการที่มีการขับเคลื่อนการใช้สมุนไพร การพัฒนางานวิจัยและการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัฒนานคร และโรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
เป็นหน่วยในการรักษาพยาบาล เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทย และ
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ที่ส่งเสริมแพทย์แผน
ไทย จะเห็นได้ว่าในกลุ่มภาคตะวันออก 2 นั้นมีการวางพ้ืนฐานในการที่จะพัฒนาสมุนไพรได้ทั้งต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง ในการเพ่ิมศักยภาพการผลิตสู่มาตรฐานสากล สร้างโอกาสให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
แข่งขันในตลาดต่างประเทศ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่สำหรับกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรส่งเสริมชุมชน 
และการพฒันาสู่การเป็นเมืองสมุนไพรแห่งเอเชียต่อไป 

5. แหล่งประมงและปศุสัตว์ โดยมีพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่เหมาะแก่การทำประมงน้ำลึก 
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ส่วนในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้วมี
การเลี้ยงโคมากที่สุดในกลุ่มจังหวัดในบริเวณพ้ืนที่อำเภออรัญประเทศ อำเภอตาพระยา และอำเภอวังน้ำเย็น 
และจังหวัดปราจีนบุรีเป็นแหล่งผลิตกุ้งขาวน้ำจืด และเลี้ยงไก่ไข่ท่ีสำคัญ 

 6. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อยู่ในพ้ืนที่จำนวน
มาก ทั้งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โดยเฉพาะโบราณสถานแบบ
อารยธรรมทวารวดีและอารยธรรมขอมในจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
ในแต่ละจังหวัด ดังนี้ 

 จังหวัดจันทบุรี เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว (Destination) ทางทะเล และ
ทางธรรมชาติที่สำคัญ โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าเขา น้ำตก อุทยานแห่งชาติ และทะเล
มากพอที่จะดึงดูดและให้บริการนักท่องเที่ยวได้โดยมีพ้ืนที่หลายแห่งที่มีสภาพภูมิอากาศและธรรมชาติที่
เหมาะต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยว
แบบผจญภัย ทัวร์ป่า ล่องแก่ง เช่น อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ การล่องแก่งที่อำเภอโป่งน้ำร้อน 
จนัทบุรี ตลอดจนในช่วงฤดูผลไม้จะเป็นช่วงที่จูงใจให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมสวน และบริโภคผลไม้
ราคาถูก 

 จังหวัดตราด เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวทางทะเล และทางธรรมชาติ
เช่นเดียวกับจังหวัดจันทบุรี ไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะช้าง เกาะกูด หมู่เกาะรัง แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ    
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ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน - แหลมศอก หมู่บ้านชาวประมงที่เกาะช้างและเกาะกูด ศูนย์ราชการุณย์
สภากาชาดไทย เขาล้าน อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว จังหวัดตราด 

 จังหวัดนครนายก มีแหล่งท่องเที่ยวหลัก คือ แหล่งโบราณคดีดงละครอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
อุทยานวังตะไคร้ เขื่อนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ โรงเรียน      
นายร้อย จปร. น้ำตกนางรอง น้ำตกสาลิกา ศูนย์ดอกไม้ประดับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญและอยู่
ใกล้กรุงเทพฯ     

  จังหวัดปราจีนบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยาน
แห่งชาติปางสีดา และอุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นแหล่งโอโซนอันดับเจ็ดของโลก ปัจจุบันองค์การ
สหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นผืนป่ามรดกโลก มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่        
สระมรกต เมืองทวารวดี ศ ร ีม โหสถ  ตึก เจ้าพระยาอภัยภู เบศร และผลิตภัณฑ์สมุน ไพรไทย                 
ณ โรงพยาบาลอภัยภูเบศร วัดสง่างาม และแก่งหินเพิง  

 จังหวัดสระแก้ว มีแหล่งท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ ตลาดโรงเกลือเป็นแหล่งสินค้ามือสองที่
ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค อำเภออรัญประเทศ ปราสาทสด็อกก๊อกธม หลวงพ่อทองวัดสระแก้ว หลวงพ่อขาว
วัดนครธรรม อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา  ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของมรดกโลก รวมทั้ง ถ้ำน้ำ ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง น้ำตก เขาตะกรุบ ละลุ อ่างเก็บน้ำพระปรง น้ำตกวังผา 
น้ำตกลานแก้ว น้ำตกแควมะค่า น้ำตกถ้ำค้างคาว 

 7. เป็นแหล่งแร่รัตนชาติที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง โดยเฉพาะจันทบุรีเป็นแหล่ง
เจียระไนอัญมณีที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง และเป็นย่านธุรกิจอัญมณีที่สำคัญของประเทศ ที่สามารถ
สนับสนุนเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาทางดา้นการท่องเทีย่ว 

   8. มีพรมแดนติดกับชายแดนกัมพูชา ซึ่งเป็นจุดการค้าชายแดนที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล และพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกมากที่สุด และที่ตั้งอยู่ ในเส้นทางสู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้สามารถเข้าถึงตลาดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พ้ืนที่บรเิวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออก ตลอดจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกัมพูชา-เวียดนามได้ 

  9. เป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษและมีพ้ืนที่ติดกับชายแดนของประเทศกัมพูชา 
และมีด่านการค้า 5 จุด และมีมูลค่าการค้าชายแดนฝั่งกัมพูชาที่สูงมากที่สุด 
 

จุดอ่อน 
1. คุณภาพการศึกษาในบางสาระวิชาอยู่ในระดับทีต่้องปรับปรุง  

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) วิชาภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  

   - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ของจังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี มีค่าเฉลี่ย
ต่ำกว่าระดับภาคและระดับประเทศ  
         - มีสถานศึกษาบางแห่งที่ยังไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3  

2. นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น เด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัยอันควร         
การทะเลาะวิวาท  

3. อัตราการเรียนต่อสายอาชีพของนักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากนักเรียนและ
ผู้ปกครองยังไมเ่ห็นประโยชน์และคุณคา่ของการเรียนสายอาชีพ 
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4. มีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
5. การให้บริการทางการศึกษาแก่เด็กพิการยังไม่ครอบคลุมและไม่ทั่วถึง 
6. โครงสร้างองค์กรขาดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในแต่ละระดับ เช่น 

การประสานข้อมูล/ทรพัยากรอ่ืนเนื่องจากหน่วยงานการศึกษามีต้นสังกัดที่แตกต่างกัน  
7.ขาดแคลนครูผู้สอนที่ตรงวิชาเอก โดยเฉพาะระดับปฐมวัย ทำให้ขาดทักษะในการ

พัฒนาศักยภาพปฐมวัยซึ่งถือว่าเป็นจุดสำคัญในการเริ่มต้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
8.บุคลากรไม่เพียงพอ บางตำแหน่ง ขาดประสบการณ์และความต่อเนื่องในการสอน 

มีการขาดแคลนบุคลากรในวิชาเฉพาะ เช่น ความสามารถด้าน ICT และภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ
บุคลากรในส่วนของการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

9.หน่วยงานที่จัดการศึกษายังขาด ความพร้อมในเรื่องอาคารสถานที่ สื่อการเรียนการ
สอน บุคลากร ครุภัณฑ์การศึกษา เพ่ือสนับสนุนในการจดัการเรียนการสอน  

10.การจัดการศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี ยังมีจุดอ่อน ที่ผู้เรียน ขาดทักษะการคิด
วิเคราะห์ สรุปความ ตลอดจนทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์  

11. ครูมภีาระงานอ่ืน นอกเหนอืจากการสอนจึงทำให้การจัดการสอนเรียนการสอนไม่เตม็ท ี 
 12. ขาดแคลนแหล่งน้ำ เพ่ือใช้อุปโภคบริโภค ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม    

ภาคการท่องเที่ยวหรือบริการ อันเนื่องมาจากการขยายตัวของเมือง แหล่งอุตสาหกรรม และแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้น้ำเพ่ือนำมาใช้ในกระบวนการผลิต บริการ และ
อุปโภคบริโภคปริมาณมากก่อให้เกิดความขัดแย้งเรื่องการใช้น้ำ เดิมแหล่งน้ำจะถูกใช้เพ่ือกิจกรรม
การเกษตรและชุมชนเกษตรขนาดเล็ก และมีข้อจำกัดของภูมิประเทศ ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
ขนาดใหญ่ได้  

 13. ขาดการบริหารจัดการในเรื่องการเพาะปลูกผลไม้ที่ดีและเหมาะสม ทำให้ในช่วงที่
ผลไม้ออกมามากและกระจุกตัวทำให้ผลไม้เน่าเสียง่าย และขาดการวิจัยและพัฒนาทั้งในด้านการผลิต
ให้ออกผลผลิตนอกฤดู การเก็บรักษา การลำเลียงถึงที่หมายก่อนการเน่าเสีย ถึงแม้ว่ากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก 2 จะเป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้หลักของประเทศ แต่ผลไม้เป็นผลิตผลที่มีช่วงระยะเวลาใน
การเก็บเกี่ยว ดูแล รักษาจำกัด    เมื่อพ้นกำหนดจะเสียหาย และเป็นผลผลิตที่มีช่วงฤดูกาล ไม่สามารถ
ผลิตออกได้ตลอดปี และหากเมื่อใด ขาดน้ำ ก็จะทำความเสียหายให้แก่สวนผลไม้อย่างรุนแรง ทำให้
ปริมาณผลผลิตไม่แน่นอน ไม่มีเสถียรภาพ   ด้านราคา รวมทั้งยังขาดการบริหารจัดการในช่วงที่ผลไม่
ออกมามากและกระจุกตัวอย่างเหมาะสมและทันเวลาทำให้ผลไม้เน่าเสียง่าย และมีปัญหาเรื่องคุณภาพ
มาตรฐานไม่สม่ำเสมอ เช่น การคัดขนาด บรรจุหีบห่อ แปรรูป และเก็บรักษา ดังนั้น หากมีโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปขึ้นมารองรับ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมถนอมอาหารให้เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ได้แล้ว ยังเป็นการช่วยให้ผลไม้มีราคาและรายได้เกษตรกรดีขึ้น 

 14. เกษตรกรยังขาดปัจจัยสนับสนุน ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีฐานะ
ยากจน และขาดเงินทุนในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นได้ 
นอกจากนี้ ยังต้องเช่าพ้ืนที่เพ่ือทำการเกษตร จึงไม่มีแรงจูงใจในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบ
การผลิต 
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 15. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง เนื่องจากการ
ขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งในเชิงเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว การขยายตัว
ของเมือง แหล่งอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตมากขึ้นตามลำดับ เนื่องจากการขยายตัวทางการผลิต
ทั้งทางด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ทำให้มีการใช้และทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ 
แหล่งน้ำ ดิน ทรัพยากรทางทะเล  ไปเป็นจำนวนมาก อาทิ การทำลายทรัพยากรป่าไม้ ได้ส่งผลกระทบ
ไปถึงปัญหาความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศ ก่อให้เกิดภาวะฝนแล้งน้ำท่วมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในพ้ืนที่
จังหวัดจันทบุรี และตราด ทำเกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง การผลิต 
และธุรกิจภาคอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจส่วนรวมของกลุ่มจังหวัด การขยายพ้ืนที่ทำการเกษตรและ
อุตสาหกรรมไปในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ได้ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดต่ำลง
และมีการชะล้างพังทลายสูง ความต้องการใช้น้ำเพ่ือนำมาใช้ในกระบวนการผลิต บริการ และอุปโภค
บริโภคมีปริมาณมาก ก่อให้เกิดความขัดแย้งเรื่องการใช้น้ำ   ซึ่งแต่เดิมแหล่งน้ำจะถูกใช้เพ่ือกิจกรรม
การเกษตร การทำเกษตรขนาดเล็ก และการอุปโภค บริโภคของชุมชนเท่านั้น ปัจจุบันต้องแย่งกันใช้น้ำ
ระหว่างภาคเกษตร เมือง บริการแก่นักท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมบางส่วน แม้ว่าจะได้มีการพัฒนา
แหล่งน้ำรองรับไว้แล้วบางส่วนแต่ด้วยข้อจำกัดของภูมิประเทศ ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
เพ่ิมเติมได้อีก นอกเหนือเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก เขื่อนนฤบดินทรจินดา จังหวัด
ปราจีนบุรี จึงต้องมีการวางท่อส่งน้ำเชื่อมโยงระหว่างอ่างเก็บน้ำที่มีอยู่เพ่ือนำน้ำมาทดแทนในบางพ้ืนที่
ยามขาดแคลน และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการน้ำให้มากข้ึน นอกจากนี้ ยังมีการจับสัตว์
น้ำโดยไม่ถูกวิธี ทำให้สัตว์น้ำตามธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งพ้ืนที่ป่าชายเลนในแต่ละจังหวัด
ลดลงไปจากเดิมมาก เนื่องจากการบุกรุกเพ่ือทำนากุ้ง ซึ่งยังเป็นปัญหาที่รุนแรงและเรื้อรัง ซึ่งหากมิได้
รับการแก้ไขจัดการอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ก็จะเป็นข้อจำกัดที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของกลุ่มจังหวัด 

 16. แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมลง กิจกรรมการท่องเที่ยวบางชนิดที่มุ่งแต่ผลประโยชน์ 
ประกอบกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ขาดจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ทำให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมลง นอกจากนี้ยังไม่มีการจัดทำมาตรฐาน
และควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการจะกำหนด
กันเองโดยไม่มีหลักเกณฑ์ ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาขาด
แคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีความรู้ทักษะ และความเป็นมอือาชีพตามมาตรฐานสากล 

 17. ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมือสำหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่มีการ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีสูงขึ้น แรงงานในพื้นที่ไม่เพียงพอโดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาลผลิต 

 

โอกาส 
1. มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และอารยธรรม      

มีสถานประกอบการจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ ส่งผลให้ผู้เรียนมีโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน 
2. มีการคมนาคมที่สะดวกและหลากหลาย ส่งผลให้เด็กเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้ได้

สะดวกรวดเร็ว 
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3. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา ส่งผล
ให้มีทรัพยากรเพ่ิมมากข้ึนในการบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. โครงการในพระราชดำริฯในพ้ืนที่ส่งผลให้มีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา ทำให้นักเรียนได้รับโอกาสและได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตได้อย่างสมบูรณ์และเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

5. จังหวัดในเขตพ้ืนที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน 

6. มีนักเรียนจากกลุ่มประชาคมอาเซียนมาเข้าเรียนในพ้ืนที่ส่งผลให้นักเรียนมีโอกาส
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม 

7. มีสถานประกอบการรองรับการพัฒนาฝีมือแรงงานส่งผลให้นักเรียนมีแหล่งพัฒนา
ทักษะฝีมือสู่อาชีพอย่างชัดเจน 

8. มีโอกาสในการกระจายการขนส่งสินค้า เนื่องจากที่ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางการ
คมนาคมขนส่งทางน้ำ เรือ และอากาศยานของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือน้ำลึก และระบบ
โครงข่ายการขนส่งทางถนน รถไฟ และสนามบินที่สนับสนุนการเปิดประตูการขนส่งของประเทศเข้าสู่
ระบบโครงข่ายการเดินเรือนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายการขนส่ง
หลักของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และต่างประเทศ 

 9 . ความก้ าวหน้ าทางเทคโน โลยี อย่ างรวด เร็ ว  ทั้ ง เทคโน โลยี ส ารสน เทศ 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี ทำให้มีโอกาสในการปรับกระบวนการผลิต
สินค้าทั้งในภาคการเกษตร สมุนไพร การท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาเทคโนโลยีจะ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ส่งเสริมกระบวนการการผลิตที่สะอาด มีส่วนช่วยประหยัดการใช้
ทรัพยากร และลดปริมาณของเสียและมลพิษได้มากขึ้น การเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น จะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม และผลักดันให้เกิดการใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และจะสร้างโอกาสการเรียนรู้ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้อย่าง
กว้างขวาง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
  10. โครงสร้างประชากรที่กำลังเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมผู้สูงอายุ ทำให้มีโอกาสในการ
ผลิต พัฒนา และปรับปรุงสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การ
ขยายตัวของตลาดอาหารสุขภาพ สมุนไพร และการแพทย์พ้ืนบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อน
ของผู้สูงอายุ 

    11. กระแสการรักษาสุขภาพและความนิยมธรรมชาติ ทำให้เกิดความตระหนักในการ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกันจะสร้างกระแสความนิยมบริโภคสินค้า 
เชิงอนุรักษ์และสินค้าสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพืช เช่น สมุนไพร จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในเรื่องพืชสมุนไพรและการดูแลสุขภาพซึ่งจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้โดยมีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งวัตถุดิบทีส่ำคัญ 

     12. นโยบายการพัฒนาด้านนวัตกรรม โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 
4.0 จะนำโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งนวัตกรรมจะช่วยยกระดับ
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คุณภาพของระดับรายได้ปานกลาง ไปสู่ ประเทศที่มีรายได้สูง และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) จะทำให้ภาคตะวันออก 2 ได้รับการพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วย 
     13. มีโอกาสในการพัฒนาการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพ่ิมมากขึ้นได้ 
เนื่องจากพ้ืนที่ใกล้กับแหล่งขนส่งสินค้า นอกเหนือจากการมุ่งพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรให้เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยเพ่ิมโอกาสในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเหล่านี้ได้นั้น ด้วย
ความได้เปรียบของที่ตั้งที่อยู่ใกล้กับแหล่งขนส่งสินค้า และเส้นทางคมนาคมขนส่งสำคัญต่าง ๆ ของ
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  หรือท่าเรือแหลมฉบัง ทำให้ เกษตรกรหรือ
ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรมีโอกาสที่จะผลักดันการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้สะดวกมากขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ที่ผู้บริโภคต่างต้องการความสดใหม่และความรวดเร็วในการ
ขนส่ง นอกจากนี้สินค้าพืชไร่ ซึ่งมีแหล่งผลิตสำคัญอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว ที่จะสามารถเชื่อมโยง
กับท่าเรือแหลมฉบังได้โดยสะดวก เนื่องจากต้องขนส่งครั้งละมาก ๆ และค่าขนส่งราคาถูก เป็นต้น  
    14. นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์และสุขภาพ เพ่ิมมากขึ้น 
จากกระแสทางการท่องเที่ยวในปัจจุบันที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติล้วนแสวงหา
กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ กันมากขึ้น โดยในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเริ่มได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการที่มักจะมีการจัดอันดับ หรือ
การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวัฒนธรรมตามสื่อต่าง ๆ กันอย่างมากมาย ซึ่งถือได้ว่า
เป็นโอกาสสำคัญสำหรับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางที่มีแหล่งท่องเที่ยวลักษณะนี้อยู่เป็นจำนวนมาก 
ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ - ทับลาน ในพ้ืนที่ตอนบนของจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และ
สระแก้วซึ่งเป็นทีส่นใจของนักท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
ปราจีนบุรี และโรงพยาบาลวัฒนานครสระแก้ว เป็นศูนย์กลางการค้นคว้าและวิจัยด้านการแพทย์แผน
ไทยซึ่งจะสนับสนุนการท่องเที่ยวในด้านการฟื้นฟูสุขภาพ และการแพทย์แผนไทยได้เป็นอย่างดี สำหรับ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในจังหวัดสระแก้ว จะเชื่อมโยงกับนครวัด นครธมในกัมพูชาผ่าน
เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง Southern Economic Corridor 

อุปสรรค 
1. จากภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลให้นักเรียนออกกลางคันเพ่ิมมากขึ้น 
2. สภาพปัญหาการแตกแยก หย่าร้างของครอบครัวส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

และเป็นผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. อัตราการเกิดของประชากรลดลงส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมมากขึ้น 
4. มีการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมของประชากรกลุ่มวัยเรียนส่งผลกระทบต่อ

พฤติกรรมของประชากรวัยเรียน เช่น เด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัยอันควร การทะเลาะวิวาท เป็นต้น   
5. นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย รวมถึงการกระจายอำนาจให้สถานศึกษาไม่เต็ม 

รูปแบบส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง และส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา 
6. ประชากรในจังหวัดปราจีนบุรี ส่วนใหญ่เป็นประชากรในเขตชนบท (ประชากรเขต

ชนบท 326,038 คน เขตเมือง 29,729 คน (99:1 ) ซ่ึงส่วนใหญ่(ร้อยละ 40.82) มีอาชีพรับจ้าง และ 
ในขณะที่ค่าครองชีพที่สูงขึ้นและการว่างงานของผู้ปกครอง/ผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย ส่งผลให้ไม่สามารถ
สนับสนุนการเรียนของนักเรียนได้อย่างเต็มที ่ 
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7. ผู้ปกครอง มีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนยอดนิยม และหรือโรงเรียน
เอกชนเพ่ิมขึ้นทุกปีเกิดกระจุกตัวของนักเรียนในโรงเรียนในเขตเมือง ในขณะเดียวกันโรงเรียนนอกเขต
เมืองกลายเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ขาดความพร้อม เนื่องจากขาดการสนับสนุนทรัพยากรทุกด้าน 
เพราะจัดสรรงบประมาณต้องใช้เกณฑ์จานวนนักเรียนเป็นกำหนด  

8. แนวโน้มของผู้ปกครองไม่มีเวลา เลี้ยงดูบุตรหลานส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค ์ 

9. สภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ เรียน  การขยายตัว
ภาคอุตสาหกรรม มีผลกระทบต่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม มีประชากรแฝงจากการขยายตัวของสังคม 
อุตสาหกรรมมากขึ้น ส่งผลให้บุตรหลาน มีพฤติกรรมเสี่ยงไปในทางไม่ดีมากขึ้น ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ำลง นักเรียนมีแนวโน้มออกกลางคันในระดับ ม.ปลายและสายอาชีพ  

10. แนวโน้มสถาบันครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว/ครอบครัวแตกแยกเพ่ิมขึ้น ขาดผู้ ให้           
การอบรม  เลี้ยงดู ให้ความรู้ ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ชุมชนโดยรอบโรงเรียนมีการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีภาวะเสี่ยง พฤติกรรมไม่เหมาะสม  

11.เด็กจากครอบครัวที่ผู้ปกครองมีอาชีพที่ต้องย้ายถิ่น ที่อยู่บ่อย ๆ ทำให้การเรียน  
ไม่ต่อเนื่อง ส่งผลต่อคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน  

12.มีหน่วยงานทางการศึกษามากเกินไป จึงไม่มีความเสมอภาคในด้านการจัดสรร
งบประมาณสร้างความเหลื่อมล้าทางการศึกษา  

13.การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งส่งผลต่อผู้บริหารระดับสูงทำให้นโยบายการจัด
การศึกษา ไมต่่อเนื่อง เกิดความสับสนในการปฏิบัติ  

14.นโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ. ส่งผลให้เกิดข้อขัดแย้งกับชุมชน
ผู้ปกครองไมเ่ข้าใจถึงเหตุผลที่แท้จริงในการรวมโรงเรียน  

15.การเข้าถึงโครงข่ายเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร มีค่าใช้จ่ายทำให้ครอบครัวในชนบท
ทีฐ่านะยากจน ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโครงข่ายได้  

 16. กฎระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติของประเทศเพ่ือนบ้านยังไม่อำนวยความสะดวกทางการค้า
และการลงทุน สิ่งสำคัญในการทำการค้ากับต่างประเทศ คือ การที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
ประเทศนั้น ๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้ อีกท้ัง มาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีเพ่ิมขึ้น เช่น มาตรฐานการผลิต
สินค้า มาตรฐานการด้านความสะอาดและสุขอนามัย มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และ
มาตรฐานด้านทรัพย์สินทางปัญญา จึงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ
สินค้าให้เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่ายังคงมีความ
แตกต่างในตัวกฎระเบียบระหว่างประเทศคู่ค้าอยู่เป็นจำนวนมาก และด้วยขั้นตอนของการพิธีการส่งออก
ของไทยที่ยังมีขั้นตอนและเอกสารที่มีความยุ่งยากต่อผู้ประกอบการอยู่ ทำให้การดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ 
จึงเป็นไปได้ค่อนข้างลำบาก นอกจากนี้กฎระเบียบของประเทศเพ่ือนบ้านมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและ
บางพ้ืนที่มีกฎระเบียบเฉพาะ ทำให้ต้องมีการมาศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ กันหลายรอบ ซึ่งปัญหา
เหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการค้าเพ่ิมมากขึ้น 

   17. การอำนวยความสะดวกของประเทศเพ่ือนบ้านยังไม่เอ้ือต่อการส่งเสริมการค้า
และการลงทุน แม้ว่า ทั้งประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านต่างพยายามสนับสนุนการค้าการลงทุนให้
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นักธุรกิจเข้ามาลงทุนในประเทศตน รวมถึง นักธุรกิจชาวไทยเช่นเดียวกันที่มีความสนใจและแสวงหา
โอกาสในการเข้าไปลงทุนโดยเฉพาะในประเทศเพ่ือนบ้าน แต่กลับพบว่า ประเทศเพ่ือนบ้านของไทยเอง 
แม้จะมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนออกมา แต่ในทางปฏิบัติยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนต่อการอำนวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจในประเทศของตน และประเด็นนี้ยังคงเป็นปัญหาอุปสรรคที่สำคัญที่ไม่เอ้ือ
ต่อการค้าหรือการลงทุน ซ่ึงบ่อยครั้งทำให้นักธุรกิจชาวไทยตัดสินใจยกเลิกหรือชะลอการเข้าไปลงทุนใน
ประเทศนั้นๆ ไปในที่สุด  

   18. การใช้น้ำที่เพ่ิมข้ึนจากการมีพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จากนโยบายของภาครัฐใน
การกำหนดให้พ้ืนที่ในจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตราด เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศนั้น 
นอกจากจะเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและบริเวณใกล้เคียงที่จะเกิดขึ้น
แล้ว ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ความสามารถในการรองรับปริมาณความต้องการการใช้
ทรัพยากรต่างๆ ในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน้ำ เนื่องจากการเกิดขึ้นของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษจะช่วยกระตุ้นให้ภาคการผลิต และการคมนาคมขนส่งที่จะเจริญเติบโตมากขึ้น ในขณะที่
ทรัพยากรในพ้ืนที่ยังคงมีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งหากขาดการวางแผนและการบริหารจัดการที่ดี ก็อาจส่งผล
กระทบต่อการบริโภคอุปโภคของประชากรในพ้ืนที่ได้ หรือในกรณีที่เลวร้ายที่สุดอาจเกิดการแย่งชิงกัน
หรอืการข้ึนราคาของสินค้าและบริการที่ได้จากทรัพยากรที่มีจำกัดได้ 
  19. ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้คนวัยแรงงานต้องรับภาระเพ่ิมขึ้นในการ
ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข ทำให้กำลังการผลิตลดลง ผลิตภาพแรงงานค่อนข้าง
ต่ำ หากไม่ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยี ทำให้ไม่สามารถแข่งขันหรือพัฒนาศักยภาพอย่างเพียงพอ อาจ
ส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงได้ 
   20. คุณภาพทางการศึกษาลดต่ำลงอย่างต่อเนื่ อง ไม่สามารถสร้างคนที่ มีความรู้
ความสามารถ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก 
   21. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากลุ่มจังหวัด ทั้งเชิงเศรษฐกิจ และด้าน
ชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลา 2–3 ปีที่ผ่านมา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
ที่เห็นได้ชัดมากที่สุด คือ ในฤดูหนาว อากาศหนาวจัด ในฤดูร้อน อากาศก็ร้อนจัด ทั้งหมดนี้ส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศและการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน นอกจากนี้สภาพอากาศแปรปรวน
ดังกล่าว อาทิเช่น ฝนตกไม่ต้องตามฤดูกาล นำไปสู่ภัยแล้งในฤดูเพาะปลูก ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง
ต่อภาคเกษตรของประเทศไทย และกระทบต่อเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของทั้งประเทศ หรือ
แม้กระทั่งในฤดูฝน ประเทศไทยเกิดภาวะฝนตกหนัก และไปสู่ปัญหาอุทกภัย ซึ่งส่งผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมทั่วไป ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ดังนี้ 
     (1) การเพ่ิมสูงขึ้นของระดับน้ำทะเล และลมมรสุมที่รุนแรงมากขึ้นอาจส่งผลให้
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการสูญเสียพ้ืนดินชายหาดและแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเล และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งโดยเฉพาะป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งผลิต
สัตว์น้ำ เป็นที่วางไข่และที่อยู่อาศัยของตัวอ่อนสัตว์น้ำ และเป็นพ้ืนที่กันชนป้องกันแนวชายฝั่งจากการ
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พังทลายจากแรงคลื่นลม เนื่องจากระบบนิเวศป่าชายเลนมีความอ่อนไหวต่อระดับน้ำทะเลที่เพ่ิมขึ้น 
โดยความหนาแน่นของพรรณไม้จะลดลงเนื่องจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจะทำให้พืชตายและถูกแทนที่
ด้วยหาดเลนในขณะที่ปากแม่น้ำจะจมลงใต้น้ำทำให้เกิดการชะล้างพังทลายของพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 
    (2) อุณหภูมิน้ำทะเลและค่าความเป็นกรด/ด่างของน้ำทะเลที่เปลี่ยนแปลงไป     
อาจส่งผลให้พืชและสัตว์ทะเลบางชนิดสูญพันธุ์ เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว และแหล่งปะการัง
ถูกทำลายส่งผลกระทบต่อผลผลิตสัตว์น้ำโดยรวม ปัจจุบันทรัพยากรประมงชายฝั่ง และประมงทะเลอยู่
ในสภาพเสื่อมโทรมโดยสัตว์น้ำกร่อยบริเวณชายฝั่งและสัตว์น้ำในทะเลมีปริมาณ ชนิด และขนาดลดลง
โดยตลอดนอกจากนี้การรุกล้ำของน้ำเค็มเข้าสู่ลำน้ำจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการดำรงชีวิตของ
พืชสัตว์และพ้ืนที่เกษตรกรรมโดยรอบ 
    (3) อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ
ในบางพ้ืนที่จะรุนแรงขึ้น เนื่องจากต้องประสบกับภาวะภัยแล้งเป็นเวลานาน และทำให้ปัญหาการแย่ง
ชิงทรัพยากรน้ำระหว่างภาคเกษตร และอุตสาหกรรมจะเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้ภัยพิบัติและภาวะน้ำท่วมฉับพลันเกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้น
เนื่องจากกำลังแรงของลมมรสุมลักษณะฝนที่ตกหนักในเวลาอันสั้นทำให้ปริมาณน้ำมีมากเกิน
ความสามารถในการกักเก็บประกอบกับประสิทธิภาพและศักยภาพในการระบายน้ำลงสู่ทะเลของพ้ืนที่
โดยรวมลดลง ทำให้มีแนวโน้มในการเกิดภัยพิบัติรุนแรงขึ้น 
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ส่วนที่ 3 
 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9  

 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ได้ศึกษาวิเคราะห์ทบทวนบริบทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ระดับประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ     
(พ.ศ.2562-2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่            
25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 นโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ภาค แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9  ดังนี้ 

    วิสัยทัศน์ 
  “สร้างเอกภาพเชิงยุทธศาสตร์ เสริมบทบาทการมีส่วนร่วม เพ่ือความเสมอภาคและเท่าเทียม
ทางการศึกษา”  
    พันธกิจ 

1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความ
เป็นชาติไทย 

2. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียน ให้มีทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 

3. ยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย 
4. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาค

ทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมในการ    

จัดการศึกษาทุกภาคส่วน 

ค่านิยม    
“รกัองค์กร ซื่อสัตย์สุจริต อุทิศเวลา” 

วัฒนธรรมองค์กร    
“ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ให้เกียรติ เป็นมิตร จิตอาสา” 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 

เป้าประสงค์ 
1. นักเรียน นักศึกษาและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานรองรับเศรษฐกิจและพ้ืนที่ชายแดน 
3. หน่วยงานทางการศึกษา สามารถบูรณาการ จัดการศึกษาทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุมและเป็นธรรม 
5. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
6. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน 

ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
 

ตัวช้ีวัดตามเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 

1.การพัฒนาการศึกษา ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ดังนี้ 
1) สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี เพิ่มข้ึน ร้อยละ 90 
2) ประชากรอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน ร้อยละ 100 
3) ประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกคน ร้อยละ 100 
4) สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (15-17 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 
15-17 ปี เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 80 

5) ประชากรวัยแรงงาน (15 – 59 ปี) มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.7 
6) ร้อยละของแรงงานทีข่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพ่ือยกระดับคุณวุฒิ
การศึกษา เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 20 

7) ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 100 
8) ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ (พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ ห้องสมุด ศูนย์ ฯลฯ) ที่ได้รับการพัฒนาให้
สามารถจัดบริการทางการศึกษาและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพ
เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 50 

9) สถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ ร้อยละ 98 
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10) ร้อยละของโรงเรียนชายแดน/ชายขอบของตัวชี้วัดทางการศึกษา ร้อยละ 85 
2. การพัฒนาการศึกษา ด้านความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) ดังนี้ 
1) ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียน ร้อยละ 1 
2) รอ้ยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพเพ่ิมขึ้น (จำแนกกลุ่ม ประเภทของความจำเป็นพิเศษ) 

ร้อยละ 20 

3) ผู้เรียนระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานทุกคนได้รับการสนับสนนุค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ป ี ร้อยละ 100 
3. การพัฒนาการศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา (Quality) ดังนี้ 
1) รอ้ยละของเด็กแรกเกิด – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น รอ้ยละ 85 
2) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 50 

3) ความแตกตา่งระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET)ของนักเรียนระหว่างพ้ืนที/่ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
ลดลง 

น้อยกว่า 5 

4) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programe 
for International Student Assessment หรือ PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปี ในวิชา
วิทยาศาสตร์ การอ่านและคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

500 

5) ระดบัความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยนของผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ
เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึ้น (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับปริญญาตรี) 

A1/A2/B2 

6) ร้อยละการอ่านของคนไทย (อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป) เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 85 
7) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักใน
ความสำคัญของการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม จริยธรรม และ
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 
  7.1 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
  7.2 ร้อยละของจำนวนโรงเรียนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เพ่ิมข้ึน 
  7.3 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น 

 
 
 

ร้อยละ 30 
 

ร้อยละ 40 
 

ร้อยละ 30 

8) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พอใจ
ของสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 75 

9) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 80 
10) จำนวนโครงการ/งานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 

500 
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11) ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 
12) ร้อยละของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ
ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O – NET) แต่ละวิชาผ่าน
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึน้ไปเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 50 

13) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความเป็น
พลเมือง (Civic Education) เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 30 

4. การพัฒนาการศึกษา ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) ดังนี้ 
1) มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ มี 
2) มีระบบการบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

มี 

3) มีระบบการติดตามประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความ
ต้องการจำเป็นของสถานศึกษา 

มี 

4) จำนวนฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศกึษาของประเทศที่เป็นปัจจุบัน สามารถเชื่อมโยง
และใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 8 

5) มฐีานข้อมูลด้านการศึกษาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหารจัดการการศึกษา 
การติดตามและประเมินผล 

มี 

6) มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของ
ผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

มี 

7) มีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา มี 
8) มีการปรับระบบการจัดสรรเงินไปสู่ด้านอุปสงค์หรือตัวผู้เรียน มี 
9) มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวกับความเป็นอิสระและความรับผิดชอบของ
สถานศึกษา (Autonomous & Accountability) 

มี 

10) ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง ร้อยละ 20 
11) สัดส่วนงบประมาณตามประเด็น (Agenda) สูงขึ้น เมือ่เทียบกับงบประมาณตาม
ภารกิจ (Function) 

40:60 

12) สัดส่วนผู้เรียนเอกชนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรัฐ 25:75 
13) อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง ร้อยละ 0.10 
14) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 90 
15) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 100 

16) จำนวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน ที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพิ่มขึ้น 300 
5. การพัฒนาการศึกษา การตอบโจทย์บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ดังนี้ 
1) อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศกึษาดีขึ้น (IMD) ร้อยละ 48 
2) จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2 
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3) อันดับความถึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้จบอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน (IMD) ร้อยละ 45 
4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 30 
5) จำนวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) ร่วมกับ
ต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 5 

6) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มี
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 30 

7) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทยีบกับผู้เรียนสามัญ 45:55 
8) สัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น เมื่อเทียบกับ
ผู้เรียนด้านสังคมศาสตร์ 

30:70 

9) ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทยีบเท่าเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 60 

10) อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ไม่
นับศึกษาต่อ) ภายในระยะเวลา 1 ปี เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 80 

11) อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ไม่นับ
ศึกษาต่อ) ภายในระยะเวลา 1 ปี เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 75 

12) มีฐานข้อมูลความต้องการกำลังคน (Demand) จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่าง
ครบถ้วน 

รอ้ยละ 100 

 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  1.พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
               1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
               1.2 ยกระดับคุณภาพและสิ่งแวดล้อมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ  
               1.3 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง 
พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
  2.พฒันากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
        2.1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (อาทิ 
สะเต็ม ทวิศึกษา) 
        2.2 เสริมสร้างทักษะกำลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
        2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับทักษะ 
        2.4 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม            
  3.พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
            3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียน     
การสอน การนิเทศ การวัดประเมินผลให้กับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและสังคม
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การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และทิศทางการ
พัฒนาประเทศ 
               3.2 ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง 
        3.3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
   4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
   4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้ผู้ เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และ
กลุ่มเป้าหมาย 
            4.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
      4.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบันและ
ทันต่อการใช้งาน 
   5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม 
                    5.1 ส่งเสริม สนับสนุนและจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
                5.2 พฒันาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
    6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
              6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
                      6.2 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับให้เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน  
                            6.3  ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้เหมาะสมเอื้อต่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
                   6.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
                  6.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                               

                                                                                      
       .
                                 

 
 

 



 73 แผนปฏิบัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

 

สวนท่ี  4 
 

แผนงาน โครงการและกิจกรรม 

  สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพ่ือเปนคาใชจายในการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมตามภารกิจ และนโยบายท่ีเก่ียวของ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกเปนงบดำเนินงาน และงบรายจายอ่ืน สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
ไดบริหารจัดการงบประมาณตามภารกิจของหนวยงาน ดังนี้ 
 

งาน / โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
การบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9    
1. งบดำเนินงาน 

1,347,000 

   1.1 คาตอบแทน 20,000 

      - คาตอบแทนทำการนอกเวลา      20,000 

   1.2 คาใชสอย 1,052,000 

      - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
      - คาซอมแซมยานพาหนะ 
      - คาซอมแซมครุภัณฑ 
      - คาจางเหมาบริการ 
      - คาประกันภัยรถยนต 
      - คาใชจายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
      - โครงการท่ีจะดำเนินการเพ่ือขับเคลื่อนและเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน            
ตามภารกิจงานในแตละกลุม ประกอบดวยโครงการตามลำดับความสำคัญดังนี ้ 
        1. โครงการคัดเลือก คัดสรร ผูรับทุน ม.ท.ศ. ในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
ประจำปงบประมาณ 2564 (24,662 บาท) 
        3. โครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร 
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (120,000 บาท) 
        4. โครงการพัฒนาเว็บไซตของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปงบประมาณ       
พ.ศ. 2564 (15,000 บาท) 
        5. โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (672,000 บาท)              

80,000 
200,000 
20,000 
672,000 
50,000 
30,000 

 
 
 

   1.3 คาวัสดุ 
      - คาวัสดุสำนักงาน 
      - คาวัสดุเชื้อเพลิง      
      - คาวัสดุงานบานงานครัว  
      - คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 

95,000 
30,000 
50,000 
10,000 
5,000 
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งาน / โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

   1.4 คาสาธารณูปโภค 
      - คาไฟฟา 
      - คาน้ำประปา 
      - คาโทรศัพท 
      - คาไปรษณีย       

180,000 
150,000 

- 
10,000 
20,000 

งบลงทุน  
        คาครภุัณฑ : 
            -ครุภัณฑสำนักงาน 
            -ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

250,000 
 

150,000 
100,000 

งบรายจายอ่ืน 
1.การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
   1.1 โครงการขับเคลื่อนงานดานสถานศึกษาพอเพียงและศูนยการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานการศึกษา (จัดสรร 30,000.- บาท + งบดำเนินงาน 
39,700.- บาท) 

 
 

69,700 

2.การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ 

 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
   3.1 โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
   3.2 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติระดับภาค 
         3.2.1 กิจกรรมขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาภาคและจังหวัดในพ้ืนท่ีอยางเปน
เอกภาพและรูปธรรม 
        3.2.2 กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
         3.2.3 กิจกรรมบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาเชิงพ้ืนท่ี สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9  
   3.3 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ี สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ปงบประมาณ 2564   
   3.4 โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุมจังหวัด 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564       
   3.5 โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษา
สูการปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
 

 
68,000 

 
350,000 

 
 
 
 
 

30,000 
 

280,000 
 

250,000 
 

 

 

 



 

 75 แผนปฏิบัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

 

งาน / โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
    4.1 โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
   4.2 โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตร
ตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
60,000 

 
30,000 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
    5.1 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 9” ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
10,000 

6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   6.1 กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563               
(งบดำเนินงาน) 
   6.2 โครงการสงเสริม สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัย           
การอุทธรณและการรองทุกขของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
   6.3 โครงการนิตินิเทศและกำกับ ดูแล เรงรัด ติดตาม ประเมินผล ใหคำปรึกษา 
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ การรองทุกข และการ
ดำเนินคดีแพง คดีอาญา คดีปกครองท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด      
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการ (งบดำเนินงาน)   
   6.4 โครงการการกำกับ ติดตาม ประเมินผล การจดัการเรียนการสอนและมาตรการ
ปองกันในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564           
(งบดำเนินงาน) 
 

 
38,390 

 
 

50,000 
 
 

43,720 
 
 
 
 

56,500 
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โครงการท่ี 1 โครงการการประเมิน “สถานศึกษาแบบอยางพอเพียง” ท่ีมีความพรอมเขารับการประเมินสู 
                  การเปน“ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ดานการศึกษา ในพ้ืนท่ี   
                  รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9   ประจำปการศึกษา  2563 
1. หลักการและเหตุผล  
 “...คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เม่ือมีความโลภนอย ก็เบียดเบียนคนอ่ืน
นอยถาทุกประเทศมีความคิด ‘อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ’  มีความคิดวาทำอะไรตองพอเพียง  หมายความวา  
พอประมาณ  ไมสุดโตง  ไมโลภอยางมาก  คนเราก็อยูเปนสุข  พอเพียงนี้อาจจะมีมาก  อาจจะมีของหรูหราก็
ได  แตวาตองไมไปเบียดเบียน   คนอ่ืน ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ  พูดจาก็พอเพียง  ทำอะไรก็พอเพียง  
ปฏิบัติตนก็พอเพียง  ฉะนั้น ความพอเพียงนี้  ก็แปลวา  ความพอประมาณ และความมีเหตุผล...” 
       พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

       เนือ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วนัศุกรที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541 

 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการสงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา  โดยมีเปาประสงคพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือปลูกฝงใหกับเด็ก เยาวชน  และประชาชน  มีคุณลักษณะ  “อยูอยางพอเพียง”  โดยได
กำหนดใหมีการพัฒนาสถานศึกษาในทุกระดับใหผานการประเมินและเกณฑคุณภาพสถานศึกษาพอเพียง
แบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียง) ไมนอยกวารอยละ 90 ของสถานศึกษาท่ัวประเทศ  และเพ่ือใหการดำเนินงาน
พัฒนาการจัดการศึกษาดังกลาวของแตละองคกรเปนไปอยาง มีคุณภาพ  โดยใหหนวยงานท่ีจะดำเนินการ
พัฒนา ขยายผล ตอยอดการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเปน “ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ดานการศึกษา ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการไดนอมนำพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  เก่ียวกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมากำหนดนโยบายและยุทธศาสตรใหหนวยงานในสังกัดและในกำกับรวมประสาน
ความรวมมือระหวางกันดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาในทุกระดับเพ่ือให
ผูบริหารองคกร ผูบริหารสถานศึกษา  ครู  บุคลากรดานการศึกษา  และนักเรียน  นักศึกษามีความรูความ
เขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำหลักคิด  หลักปฏิบัติมาบูรณาการในการบริหาร
จัดการและจัดกระบวนการเรียน  การสอน  ตลอดจนการประยุกตใชในชีวิตประจำวัน  รวมท้ังมีสถานศึกษา
ท่ีสามารถปฏิบัติเปนแบบอยางการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”ท่ัวประเทศ  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  และพรอมเขาสู
การเปน “ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ดานการศึกษา  

 สำหรับปการศึกษา 2563  มีสถานศึกษาท่ีอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 9 ท่ีผานการคัดกรองเพ่ือขอรับการประเมินสูการเปน “ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ดานการศึกษา รวมท้ังสิ้น  จำนวน 6 แหง นอกจากนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดขอ
ความรวมมือใหสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เปนหนวยดำเนินการประเมินสถานศึกษาพอเพียงใหเปนศูนย
การเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา ปการศึกษา 2563 พรอมท้ังใหจัดสงรายงาน
ผลการประเมินไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหการดำเนินการประเมินฯ ดังกลาว เปนไป
ดวยความเรียบรอย คุมคา คุมประโยชน บรรลุวัตถุประสงค จึงกำหนดใหมีการดำเนินโครงการประเมิน  

รายละเอียดโครงการ  
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“สถานศึกษาพอเพียง” ท่ีมีความพรอมเขารับการประเมินสูการเปน “ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”ดานการศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำปการศึกษา  
2563 โดยมุงหวังเพ่ือใหสถานศึกษาท่ีผานการประเมินเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษา  สามารถเปนแบบอยางใหสถานศึกษาอ่ืนในการบริหารการศึกษา การจัดสถานศึกษา  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดกิจกรรมนักเรียน การจัดกระบวนการเรียน
การสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาใหเปน “สถานศึกษาพอเพียง” อยางมี
คุณภาพดวยความยั่งยืน เกิดกระบวนการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิถีปฏิบัติจนเปนวิถีชีวิต เพ่ือผลใหเกิดการ
ปลูกฝงและบมเพาะผูเรียน เด็ก และเยาวชนใหมีจิตสำนึกและอุปนิสัยพอเพียง เปนหลักคิด หลักปฏิบัติใน
การดำเนินชีวิต สามารถดำรงตนและนำไปใชในทุกกิจกรรมใหเจริญกาวหนา พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง  
และเกิดการพัฒนาอยางสมดุล ม่ันคง และยั่งยืน 
2. วัตถุประสงค 
            3.1  เพ่ือดำเนินการประเมินสถานศึกษาพอเพียงใหเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา  ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค  9  
  3.2  เพ่ือรายงานผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงท่ีผานสูการเปนศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ไปยัง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ 
3. เปาหมายโครงการ (Output) 

 3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพ่ือใหเปนศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9  
จำนวน 6 แหง                      

3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
                  สถานศึกษาพอเพียงท่ีผานการประเมินสูการเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 สามารถเปนแบบอยาง
ใหสถานศึกษาอ่ืนในการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา  
และสามารถพัฒนาใหเปน “สถานศึกษาพอเพียง” อยางมีคุณภาพดวยความยั่งยืนตอไป 

3.3  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Impact) 
  สถานศึกษาที่รับการประเมินสามารถนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเปน
แนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาและจัดการศึกษาในสถานศึกษาทุกมิติ รวมถึงพัฒนาบุคลากร
ของสถานศึกษาใหเปนแบบอยางในการใชชีวิตอยางพอเพียง โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเปนหลักคิด หลักปฏิบัติในการทำงานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนเกิดคานิยม
และบมเพาะอุปนิสัยและคุณลักษณะ“อยูอยางพอเพียง”ตลอดจนการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรู ทั้งทางกายภาพ วัฒนธรรมการอยูรวมกันของสังคมและเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติไดอยาง
เปนรูปธรรม 

3.4 ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 
 ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs) มีสถานศึกษาแบบอยางพอเพียงท่ีผานการ
ประเมินสูการเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค  9  
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 ตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcomes)  สถานศึกษาพอเพียงท่ีผานการประเมินเปนศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา มีศักยภาพท่ีจะเปนพ่ีเลี้ยงขยายผลไปสู
สถานศึกษาอ่ืนในการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขาสูสถานศึกษา    
เกณฑการใหคะแนน : 
ช่ือตัวช้ีวัด  ระดับความสำเร็จของการดำเนินการประเมิน “สถานศึกษาแบบอยางพอเพียง” ท่ีมีความ 
                     พรอมเขารับการประเมินเปน “ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”    
      ดานการศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำปการศึกษา  2562 

        ระดับท่ี 1  จัดทำรายละเอียดแผนงานหรือโครงการเสนอผูบริหารหนวยงานพิจารณา
อนุมัติใหความเห็นชอบ 

ระดับท่ี 2  มีการสรรหาและแตงตั้งคณะกรรมการประเมินศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาตามเกณฑท่ีกำหนด 

  ระดับท่ี 3  มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการดำเนนิโครงการ รวมท้ังมีการถายทอดใหสมาชิก  
ในกลุมงานภายในไดทราบ เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนและประสานการทำงาน
รวมกันเปนทีม 

ระดับท่ี 4  ดำเนินการลงพ้ืนท่ีประเมินสถานศึกษาแบบอยางพอเพียงใหเปนศูนยการเรียนรู 
       ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาตามปฏิทินหรือแผนงาน 
              ไดอยางครบถวน 
ระดับท่ี 5  มีการประชุมอภปิรายผล ตรวจสอบ ยนืยันผลการประเมิน ใหขอเสนอแนะ 
              โดยรวมและสรุปขอสังเกตแตละตัวชี้วัดเปนรายบุคคล รวมท้ังรายงานผลการ   
              ประเมินไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

3.5 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับผลประโยชนจากโครงการ (Target group)  
                สถานศึกษาพอเพียงท่ีผานการคัดกรองเพ่ือรับการประเมินสูการเปน “ศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ดานการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
จำนวน 6 แหง 
 

4. ระยะเวลาดำเนินการ/วิธีดำเนินกิจกรรม  

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา 

1 กำหนดแผนงานและรายละเอียดโครงการ เสนอขออนุมัติและใหความ
เห็นชอบโครงการ เพ่ือรองรับการดำเนินงาน โดยมีการกำหนด
ผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

กุมภาพันธ 2564 

2 สรรหาและแตงตั้งคณะกรรมการประเมินศูนยการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาตามเกณฑคุณสมบัติ 
องคประกอบและเกณฑสังกัดท่ีกำหนด 

กุมภาพันธ - มีนาคม 
2564 

3 ประชุมหารือเพ่ือวางแผนการดำเนินโครงการ  กำหนดระยะเวลาลง
พ้ืนท่ีประเมินรวมท้ังถายทอดใหสมาชิกในกลุมงานภายในไดทราบ
เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนและประสานการทำงานรวมกันเปนทีม  
 

กุมภาพันธ - มีนาคม 
2564 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 

4 ประสานคณะกรรมการประเมิน หนวยงานตนสังกัด  และสถานศึกษา
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเตรียมพรอมรับการประเมิน “สถานศึกษาแบบอยาง
พอเพียง” เขาสูการเปน “ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ดานการศึกษา ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

กุมภาพันธ - มีนาคม 
2564 

5 ลงพ้ืนท่ีประเมินสถานศึกษาแบบอยางพอเพียงเขาสูการเปนศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาตาม
ปฏิทินท่ีกำหนด 

มีนาคม - เมษายน 
2564 

6 ประชุมคณะกรรมการประเมิน เพ่ืออภิปรายผล ตรวจสอบ ยืนยนัผล
การประเมิน ใหขอเสนอแนะโดยรวม และสรุปขอสังเกตแตละตัวชี้วัด
เปนรายบุคคล 

มีนาคม - เมษายน 
2564 

7 สรุปและรายงานผลการประเมินสถานศึกษาแบบอยางพอเพียงเขาสู
การเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษาไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

พฤษภาคม 2564 

5. ประมาณการใชจายรายไตรมาส 

งบประมาณท่ี
ไดรับท้ังหมด 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

69,700 - 34,000 35,200 500 

6. งบประมาณ  69,700 บาท  
6.1 งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนา

และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิตนโยบายและแผนดานการศึกษา กิจกรรมดำเนินงานดาน
นโยบายและยทุธศาสตร งบรายจายอ่ืน คาใชจายโครงการขับเคลื่อนงานดานสถานศึกษาพอเพียงและศูนย
การเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา จำนวน 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถวน) 
  6.2 งบดำเนินงาน สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จำนวน 39,700 บาท (สามหม่ืนเกาพันเจ็ด
รอยบาทถวน) และขอถัวจายทุกรายการ ทุกกิจกรรม รายละเอียดคาใชจาย ดังนี้ 
 

หมวดงบรายจาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. กำหนดแผนงานและรายละเอียดโครงการ เสนอขออนุมัติและใหความเห็นชอบ
โครงการ เพ่ือรองรับการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

- 

2. สรรหาและแตงตั้งคณะกรรมการประเมินศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาตามเกณฑคุณสมบัติ องคประกอบและเกณฑสังกัดท่ี
กำหนด 

- 

3. ประชุมหารือเพ่ือวางแผนการดำเนินโครงการ กำหนดระยะเวลาลงพ้ืนท่ีประเมิน
รวมท้ังถายทอดใหสมาชิกในกลุมงานภายในไดทราบเพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนและ
ประสานการทำงานรวมกันเปนทีม 

- 
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หมวดงบรายจาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. ประสานคณะกรรมการประเมิน หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือเตรียมพรอมรับการประเมิน“สถานศึกษาแบบอยางพอเพียง”เขาสูการเปน“ศูนย
การเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ดานการศึกษา ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

- 

5. ลงพ้ืนท่ีประเมินสถานศึกษาแบบอยางพอเพียงเขาสูการเปนศูนยการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาตามปฏิทินท่ีกำหนด 
- คาท่ีพักคณะกรรมการและคณะทำงาน  
   ( 6 คน x 5 คืน x 800 บาท )               เปนเงิน  = 24,000   บาท 
   ( 1 คน x 5 คืน x 1,200 บาท )             เปนเงิน  = 6,000    บาท 
- คาเบี้ยเลี้ยงกรรมการและคณะทำงาน     
   ( 6 คน x 6 วัน x 240 บาท )               เปนเงิน  =  8,640   บาท 
   ( 1 คน x 8 วัน x 270 บาท )                เปนเงิน =  2,160   บาท                
- คาท่ีพาหนะคณะกรรมการและคณะทำงาน  
   ( 3,050 กิโลเมตร x 4 บาท x 2 เท่ียว )    เปนเงิน  = 24,400  บาท                           
- คาน้ำมัน                                          เปนเงิน  = 4,000   บาท   

69,200 
 

 

ประชุมคณะกรรมการประเมิน เพ่ืออภิปรายผล ตรวจสอบ ยืนยันผลการประเมิน ให
ขอเสนอแนะโดยรวม และสรุปขอสังเกตแตละตัวชี้วัดเปนรายบุคคล 

- 

สรุปและรายงานผลการประเมินสถานศึกษาแบบอยางพอเพียงเขาสูการเปนศูนยการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาไปยังสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

500 

รวมท้ังส้ิน     69,700 

 
7. หนวยงานรับผิดชอบ  

กลุมพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
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โครงการท่ี 2  โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำปงบประมาณ 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดกำหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการของ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมียุทธศาสตร (Strategy) การพัฒนาขาราชการ 5 ดาน คือ 1. พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรใหสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรขององคกร 2. พัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี มีความซ่ือสัตยสุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและเขาถึงประชาชน 3. พัฒนาบุคลากรใหสามารถเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง    
4. สรางคุณภาพชีวิตท่ีดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร และ 5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหมีความพรอมใน
การปฏิบัติงานในบริบทเขาสูประชาคมอาเซียน และสำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนหรือสำนักงาน ก.พ.    
ไดทำการกำหนดมาตรฐานคุณสมบัติท่ีพึงประสงคสำหรับขาราชการพลเรือนไว สำหรับใชเปนกรอบในการ
บริหารและพัฒนาขาราชการท่ีถือเปนทรัพยากรบุคคลท่ีสำคัญของสวนราชการตางๆ ไว โดยมาตรฐาน
คุณสมบัติท่ีเก่ียวของกับแผนการพัฒนาขาราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมุงผลสัมฤทธิ์    
การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) บริการท่ี (Service Mind) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ (Expertise) การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) และการทำงานเปนทีม 
(Teamwork) ทักษะท่ีจำเปน 4 ทักษะ คือ ทักษะการใชคอมพิวเตอร ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ทักษะการ
คำนวณ และทักษะการจัดการขอมูล 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ไดเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางท่ี
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน ก.พ. กำหนด ซ่ึงมุงเนนในการพัฒนาทักษะ และ
ความสามารถของบุคลากร และในขณะเดียวกันก็สงเสริมใหบุคลากรในองคกรมีความสามัคคี มีความรักและ
ผูกพันกันในองคกร ซ่ึงจะทำใหการดำเนินงานขององคกรสำเร็จลุลวงตามเปาหมายท่ีหนวยงานตั้งไว 

ดังนั้น เพ่ือใหบุคลากรมีทักษะความสามารถ ความชำนาญงาน มีความรักความสามัคคี 
พรอมท้ังปรับทัศนคติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จึงไดกำหนดใหมีโครงการ
พัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้ึน 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรบริหารจัดการองคกรใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง สอดคลอง

กับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ และสามารถ

สรางสรรคงานใหมๆ ใหกับองคกร 
2.3 เพ่ือใหบุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.4 เพ่ือใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน กอใหเกิดความสมัครสมานสามัคคี

และความพรอมเพรียงในหมูคณะ 
3. เปาหมาย 

3.1 เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) บุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เขารวมกิจกรรม รอยละ 80 
3.2 เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) บุคลากรทุกคนสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

สามารถนำความรูจากกิจกรรมตางๆ มาใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ 
3.3 ผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  
    1. บุคลากรรวมกันบริหารจัดการองคกรใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง เพ่ือสอดคลอง

กับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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    2. บุคลากรรวมกันปฏิบัติงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ และสรางสรรคงานใหมๆ ใหกับองคกร 
    3. บุคลากรมีขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

      4. บุคลากรไดพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน กอใหเกิดความสมัครสมานสามัคคี
และความพรอมเพรียงในหมูคณะ 

3.4 ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ บุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เขารวมกิจกรรม รอยละ80 
3.5 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับผลประโยชน  บุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

4. ระยะเวลาเริ่มตนและส้ินสุดโครงการ  มกราคม – กันยายน 2564 
ท่ี กิจกรรม กลุมงานผิดชอบ ระยะเวลา 
1. สำรวจความตองการพัฒนาบุคลากร กลุมบริหารงาน

บุคคล 

ม.ค. - ก.ย. 64 
2. สรุปผลความตองการและขออนุมัติโครงการ  
3. ประชุมพิจารณากำหนดวันจัดกิจกรรม 
4. แจงเวียนใหบุคลากรภายในสำนักงานทราบ 
5. ประสานงานเก่ียวกับสถานท่ีศึกษาดูงาน 
6. ดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 
7. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

 

5. ประมาณการใชจายรายไตรมาส 
งบประมาณท่ีไดรับท้ังหมด ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

68,000 - - 68,000 - 
 

6. งบประมาณ 
กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 

งบดำเนินงาน :  
• คาใชสอย  
  - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 บาท x 23 คน x 4 ม้ือ 4,600 
  - คาอาหารกลางวัน 120 บาท x 23 คน x 1 ม้ือ 2,760 
  - คาอาหารกลางวัน 300 บาท x 23 คน x 1 ม้ือ 6,900 
  - คาอาหารเย็น 350 บาท x 23 คน x 1 ม้ือ 8,050 
  - คาของท่ีระลึก 3,000 
  - คาน้ำมันเชื้อเพลิงรถสำนักงาน 6,500 
  - คาท่ีพัก  
                
                

20,150 
  - คาพาหนะเดินทาง 9,700 
  - คาปายไวนิล 450 
• คาวัสด ุ  
  - วัสดุสำนักงาน 5,890 

รวมวงเงิน 68,000 
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โครงการท่ี 3  โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติระดับภูมิภาค ปงบประมาณ 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) ท่ีไดกำหนดวิสัยทัศนไวให
กระทรวงศึกษาธิการนำไปกำหนดยุทธศาสตรเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไววา 
“ยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีดีข้ึน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ำอยางท่ัวถึง ผลิตและ
พัฒนากำลังคนใหสอดคลอง กับความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ” จุดเนนของนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) เปนจุดเนน
ดานการศึกษาท่ีจะดำเนินการ 6 ดาน คือ 1) ความม่ันคง 2) การผลิตพัฒนากำลังคนและสรางความสามารถ
ในการแขงขัน 3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 5) การเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 6) การ
พัฒนาระบบและการบริหารจัดการ จากมติครม.วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 ใหจำแนกแผนออกเปน 3 ระดับ 
แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ใหมีความสอดคลองและบูรณาการกัน โดยการถายทอดเปาหมาย
และประเด็นการพัฒนาไปสูแผนระดับท่ี 2 และ 3 อยางเปนระบบ แผนระดับท่ี 2 เปนแนวทางการขับเคลื่อน
ประเทศในมิติตาง ๆ เพ่ือบรรลุตามเปาหมายของยุทธศาสตร และถายทอดไปสูแนวทางในการปฏิบัติในแผน
ระดับท่ี 3 ซ่ึงจะเปนแผนในเชิงปฏิบัติที มีความชัดเจนตามภารกิจของสวนราชการท่ีสอดคลองและสนับสนุน
การดำเนินงานของแผนระดับท่ี 1 และระดับท่ี 2 หรือจัดทำข้ึนตามท่ีกฎหมายกำหนด ซ่ึงรวมไปถึงการจัดทำ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาระดับภาค เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ 
ทุกประเภท เพ่ิมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา สงเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุงแหลง
เรียนรูในชุมชนใหเปนพ้ืนท่ีเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต รวมถึงการเรียนรูและทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ไดแก 
การอานออก เขียนได คิดเลขเปน โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม สงเสริมบทบาท
การมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย องคกรเครือขายชุมชนมีความเขมแข็ง และมีกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนท่ีท่ีประชาชน ชุมชน 
องคกรภาครัฐ ภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนา เฝาระวัง และติดตามการดำเนินงานสงผลใหการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดอยางเปนรูปธรรม รวมท้ังสงเสริมใหทุกภาคสวนเปดพ้ืนท่ี
แหงการเรียนรู และจัดกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายและเหมาะสม เอ้ือแกครอบครัวทุกลักษณะใหสงผล
ตอ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ประเด็น
ท่ี 6 สรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 12 พัฒนาการเรียนรู เปาหมายระดับประเด็น คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจำเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เปาหมายแผน
แมบทยอย คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และทักษะท่ีจำเปนของโลก
ศตวรรษท่ี  21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่ องตลอดชีวิตดี ข้ึน ตามองคประกอบ(V05) 
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู ปจจัย(F0503) กลไกการมีสวนรวมของชุมชนและครอบครัว 
 ปจจุบัน แนวคิดความรวมมือเพ่ือพัฒนาการศึกษาดานการนำนโยบายการศึกษาไปปฏิบัติ
ตามกรอบแนวคิดของ องคการเพ่ือความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for 
Economic Co-operation and Development: OECD) องคการเพ่ือความรวมมือและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ ไดเสนอกรอบแนวคิดในการนำนโยบายการศึกษาไปปฏิบัติใหประสบผลสำเร็จ โดยการสนับสนุนผู
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มีสวนไดเสีย ดานการศึกษาในทุกกระบวนการท่ีดำเนินการใหเหมาะกับความตองการ เพ่ือบริบทท่ีเอ้ือตอการ
พัฒนาประเทศการสนับสนุนดังกลาว อาจมีต้ังแตการทบทวนนโยบาย การทบทวนแผนปฏิบัติการ สนับสนุน
การประชุมเชิงกลยุทธหรืออำนวยความสะดวก เตรียมความพรอมในการพัฒนาเครื่องมือ ท่ีสนับสนุนการนำ
นโยบายไปปฏิบัติ  (Organization for Economic Co-operation and Development, 2019) และมี
กรอบแนวคิด ดังนี้ 1. การออกแบบนโยบายอยางมีเหตุ มีผล และความเปนไปไดของนโยบาย 2. การมีสวน
รวมของผูมีสวนไดเสียในกระบวนการนโยบาย 3. สรางบริบทใหเอ้ือตอนโยบาย 4. ดำเนินกลยุทธท่ี
สอดคลองกับการพัฒนา ซ่ึงสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 มีหนาท่ีในการบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับ
ภูมิภาค แนวคิดดานความรวมมือจึงจำเปนอยางมากในบริบทของการพัฒนาการศึกษาของภูมิภาค 
 ตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา     
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ใหจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค มีอำนาจหนาท่ีในการกำหนดยุทธศาสตร 
และบทบาทการพัฒนาภาคตาง ๆ ใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค นโยบาย 
ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ังการพัฒนาดานอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแตละพ้ืนท่ี ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
เห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการไปสูการปฏิบัติในระดับ
จังหวัดและกลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาระดับภาค จึงเปนแนวทางในการบรรลุจุดหมายของ
การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ี และสิ่งท่ีสำคัญยิ่งในการจัดทำยุทธศาสตร ท่ีจะตองกำหนดจุดหมายของการ
พัฒนาใหชัดเจน เพ่ือใหยุทธศาสตรท่ีไดออกมานั้นตรงตามความตองการ และดำเนินไปในทิศทางท่ีถูกตอง 
นั่นคือตองประกอบดวย การกำหนดวิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) ประเด็นยุทธศาสตร (strategy 
issue) เปาประสงค (goal) ของแผนยุทธศาสตร การสรางตัวชี้วัด (Key Performance Identification)    
คาเปาหมาย (target) และกลยุทธ (strategy) ประกอบกับจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ไดจัดตั้งประชาคมการศึกษาจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการศึกษาระดับภาค 
ภายใตโครงการหลักโครงการรองของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพเชิง
ยุทธศาสตรและบูรณาการทุกภาคสวน จึงไดจัดทำโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาสูการ
ปฏิบัติระดับภูมิภาค ประจำปงบประมาณ 2564 

2. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือสรางกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติ      
ในระดับภูมิภาคไดอยางเปนรูปธรรม 
  2. เพ่ือกำหนดยุทธศาสตรและบทบาทการพัฒนาการศึกษาระดับภาคภาคใหเชื่อมโยงและสอดคลอง   
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธกิาร และยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  
  4. เพ่ือวางแผนจัดการศึกษาแบบรวมมือและบูรณการกับหนวยงานใน ศธ. และหนวยงาน
อ่ืนหรือภาคสวนท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี 
   5. เพ่ือติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาระดับภาค 
3. เปาหมาย 

• เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1) แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ จำนวน 1 ฉบับ  
2) ขอมูลสารสนเทศระดับภาค จำนวน 1 ฉบับ 

  3)  รายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาระดับภาค จำนวน 1 ฉบับ   
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  4)  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 5 จังหวัด มีการจัดทำโครงการ/
กิจกรรม ท่ีสอดคลองกับโครงการหลักโครงการรองของภาคเหมาะสมตามบริบทของแตละพ้ืนท่ี 

• เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
1) หนวยงานทางการศึกษาการศึกษาในพ้ืนท่ีดำเนินโครงการตอบสนองตอเปาหมาย

เดียวกัน  เชื่ อมโยงและสอดคลองกับ ทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดแบบรวมมือและบูรณการกับหนวยงานใน ศธ. 
และหนวยงานอ่ืนหรือภาคสวนท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี 

2) บุคลากร ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายภารกิจของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9  

3) หนวยงานทางการศึกษาการศึกษาสามารถวางแผนการดำเนินงานโครงการใน
ปงบประมาณตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสภาพปญหาของพ้ืนท่ี 

• ผลท่ีคาดวาจะเกิด  
  เกิดกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติ       
ในระดับภูมิภาคอยางเปนรูปธรรม ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ครอบครัว และชุมชน   
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย องคกรเครือขายชุมชนมีความเขมแข็ง เปาหมายเชิงผลผลิต สงผลตอการปด
ชองวางของเปาหมาย (project's contribution to target gap) คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ไดรับ   
การพัฒนาอยางสมดุล ท้ังดานรางกาย สติปญญาและคุณธรรมจริยธรรม เปนผู ท่ีมีความรูและทักษะ          
ในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดัชนีการพัฒนามนุษย (คาคะแนน 0.79 ในป 2565) 

• ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 
   1) มีแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ จำนวน 2 ฉบับ  
   2) มีขอมูลสารสนเทศระดับภาค จำนวน 1 ฉบับ 

3)  มีรายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาระดับภาค จำนวน 1 ฉบับ       
                     4)  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 5 จังหวัด มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรม
ท่ีสอดคลองกับโครงการหลักโครงการรองของภาคเหมาะสมตามบริบทของแตละพ้ืนท่ี 

• กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับผลประโยชน 
  ผูบริหารและผูรับผิดชอบในการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของหนวยงานทาง

การศึกษาหรือภาคสวนท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี ประกอบดวย 5 จังหวัด   

4. ระยะเวลาเริ่มตนและส้ินสุดโครงการ ตุลาคม 2563  -  กันยายน 2564 

ท่ี กิจกรรม 
กลุมงาน

รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

1. ประชุมประชาคมทางการศึกษาระดับภาค  ยุทธศาสตร
การศึกษา 

ม.ค. - ก.ย. 64 

2. ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปและขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษาระดับภาค 

ยุทธศาสตร
การศึกษา 

ม.ค. - ก.ย. 64 

3. กำกับดูแล ใหขอเสนอแนะ ติดตามและประเมินผลการ
ขับเคลื่อนเก่ียวกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ,การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการ

ยุทธศาสตร
การศึกษา 

ม.ค. - ก.ย. 64 
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ท่ี กิจกรรม 
กลุมงาน

รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ดำเนินการงานโครงการหลักและโครงการรอง ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 5  จังหวัด 

4. สนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของของ
กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ   

ยุทธศาสตร
การศึกษา 

ม.ค. - ก.ย. 64 

5. ประมาณการใชจายรายไตรมาส 
 

งบประมาณท่ีไดรับท้ังหมด ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
350,000 - 150,000 100,000 100,000 

6. กิจกรรมและงบประมาณ 
 

กิจกรรม ประมาณ
การงบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 1 : ประชุมประชาคมทางการศึกษาระดับภาค 116,560 
- คาอาหารกลางวัน ( 300 บาท  X 1 ม้ือ X 200 คน)  60,000 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ( 50 บาท  X 2 ม้ือ X 200 คน)   20,000 
- คาน้ำมันเชื้อเพลิง 5,000 
- คาวัสดุ  17,560 
- คาถายเอกสารการประชุม ( 70 บาท  X 200 คน) 14,000 
กิจกรรมท่ี 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทำแผนปฏิบัติราชการประจำป 83,520 
- คาอาหารกลางวัน ( 300 บาท  X 2 ม้ือ X 26 คน)        15,600  
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ( 50 บาท  X 4 ม้ือ X 26 คน)          5,200  
- คาอาหารเย็น  ( 350 บาท  X 1 ม้ือ X 26 คน)        9,100  
- คาท่ีพัก คาท่ีพัก ( 800 บาท  X 1 วัน X  26 คน ) 20,800 
- คาพาหนะ (เหมาจาย)       13,000  
- คาน้ำมันเชื้อเพลิง        5,000  
- คาวัสดุ         10,000  
- คาถายเอกสารการประชุม ( 70 บาท  X 26 คน)        1,820  
- คาจัดทำรูปเลมแผนปฏิบัติราชการประจำป ( 300บาท X 10 เลม)        3,000  
กิจกรรมท่ี 3 : การประชุมปฏิบัติการขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับภาค 54,650 
- คาอาหารกลางวัน (120 บาท  X 1 ม้ือ X  35 คน) 4,200 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 ม้ือ X 35 คน)   2,450 
-คาวัสดุ และคาเอกสารการประชุม 6,000 
-คาพาหนะ  (เหมาจาย) 12,000 
-คาจัดทำรูปเลมสารสนเทศทางการศึกษา  (200 เลม X  150 บาท) 30,000 
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กิจกรรม ประมาณ
การงบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 4 : กำกับดูแล ใหขอเสนอแนะ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับ

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ,การดำเนินงานโครงการหลัก 

โครงการรองของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 5 จังหวัด  

30,230 

-คาเบี้ยเลี้ยงต่ำกวาระดับ 9 ( 240 บาท  X  4 วัน X 5 คน )  4,800 
-คาเบี้ยเลี้ยง ระดับ 9 ข้ึนไป ( 270 บาท  X 4 วัน X  1 คน )  1,080 
-คาท่ีพัก ต่ำกวาระดับ 9 ( 800 บาท  X 1 วัน X  5 คน )     4,000 
-คาท่ีพัก ระดับ 9 ( 1,450 บาท  X 1 วัน X 1 คน )     1,450 
-คาน้ำมันเชื้อเพลิง 5,000 
-คาวัสด ุ 10,000 
-คาจัดทำรูปเลมสรุปผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ ( 300 บาท X 10 เลม) 3,000 
-คาจัดทำรูปเลมสรุปผลการดำเนินงานประจำป ( 300 บาท X 3 เลม) 900 
กิจกรรมท่ี 5 :  สนับสนุนขับเคล่ือนยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของของ

กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ   

65,040 

-คาพาหนะและคาท่ีพักในการเดินทาง (5 คน × 10 วัน × 800 บาท) 40,000 
-คาเบี้ยเลี้ยง (4 คน× 10 วัน × 240 บาท) 9,600 
-คาเบี้ยเลี้ยง (1 คน× 10 วัน × 270 บาท) 2,700 
-คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 12,740 

รวมท้ังส้ิน 350,000 
หมายเหตุ : ถัวจายทุกรายการ 
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โครงการท่ี 4  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ี สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 9 ปงบประมาณ 2564 

1.หลักการและเหตุผล 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐตองดา

เนินการใหเด็ก ทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมี
คุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตาม
วรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและ
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดำเนินการ ท้ังนี้ ตามกฎหมายวา
ดวยการศึกษาแหงชาติ ซ่ึงอยางนอยตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ และการ
ดำเนินการ และตรวจสอบการดำเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย ในการดำเนินการใหเด็ก
เล็กไดรับ การดูแลและพัฒนา รัฐตองดำเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายใน
การศึกษาตาม ความถนัดของตน ประกอบกับพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 กำหนดใหมี
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เปนคณะกรรมการระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน     
มีอำนาจในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหความ
เห็นชอบ ประสานงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย 
บูรณาการการทางานรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐหรือองคกรอ่ืนใดท่ีเก่ียวของในระดับชาติถึงระดับ
ชุมชน เสนอหรือแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของ จัดใหมีและพัฒนาฐานขอมูลเด็กปฐมวัย เสนอความเห็นตอ
คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการของหนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

นอกจากนั้น นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีแถลงตอ
รัฐสภา เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 ไดกำหนดใหการสงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย เปนนโยบายหลักของ
นโยบายปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย รวมถึงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ไดมอบนโยบายใหผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ
ในโอกาสเขารับตำแหนงอยางเปนทางการไดกำหนดใหการศึกษาปฐมวัยเปนนโยบายสำคัญดวย ดังนั้น 
เพ่ือใหการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบทิศทางและเปาหมายการดำเนินงานในสวนท่ี
เก่ียวของกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยดานการจัดการศึกษาท่ีชัดเจน เปนไปตามขอกำหนดของ
กฎหมาย สอดคลองกับแนวนโยบายและเปาหมายการพัฒนาของยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตร แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนการศึกษาแหงชาติ  นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง เพ่ือใหเกิดการรวมพลังในการผลักดันและขับเคลื่อน
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยรวมกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยมี
ความพรอมสำหรับการเรียนรูในระดับท่ีสูงข้ึน เปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงไดประสานกับทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการท่ีเก่ียวของ
กับการจัดการศึกษาปฐมวัยดำเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการดานการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2563-2565 ข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) กำหนดกรอบทิศทางและเปาหมายของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ ในชวงป 2563-2565 และใหหนวยงานในสังกัดท่ีเก่ียวของนาไปใชเปน
กรอบแนวทางการดำเนินงานของหนวยงาน 2) ใหผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการใชเปนเครื่องมือในการ
บริหารงาน จัดสรรงบประมาณ กำกับ ติดตาม และประเมินผลความสำเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัย     
ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ และ 3) ใชเปนกรอบทิศทางและเปาหมายการดำเนินงานสำหรับการ  
บูรณาการการทำงานรวมกัน หรือสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังใน



 

 89 แผนปฏิบัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

 

สวนกลางและสวนภูมิภาค ขอบเขตของแผนตามกฎหมายกำหนดใหกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหนาท่ี
เก่ียวกับการสงเสริมและกากับดูแลการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 

ปจจุบันการดำเนินงานการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย มีหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ท่ีเก่ียวของ ไดแก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม ซ่ึงทุกหนวยงานมีความคืบหนาของการดำเนินงานตามภารกิจท่ีเก่ียวของมาเปนลำดับ สำหรับ
ในสวนของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือการดำเนินงานเก่ียวกับการ
สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ีตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนตนมา 
สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดไดมีการดำเนินงานท่ีสำคัญ ไดแก สรางความรู
ความเขาใจใหกับผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก และผูเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน การจัดทำระบบขอมูล
สารสนเทศเด็กปฐมวัย การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด และการคัดเลือก 
รวบรวม และขยายผลผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ของการจัด
การศึกษาปฐมวัย รวมท้ัง มีการนิเทศ กำกับ ติดตามความคืบหนาของการดำเนินงานของหนวยงานและ
สถานศึกษาในพ้ืนท่ีเปนระยะอยางตอเนื่อง นอกจากนั้น ในการดำเนินงานขางตน สำนักงานศึกษาธิการภาค
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดไดมีการประสานงาน สรางความรวมมือและบูรณาการการทำงานรวมกับ
หนวยงานของกระทรวงหลักท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีเปนอยางดี เชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษยจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ทองถ่ินจังหวัด รวมถึง กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน องคกร
ภาคเอกชนและมูลนิธิในพ้ืนท่ี ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินงานขับเคลื่อนการสงเสริม ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในสวนของพ้ืนท่ีระดับภาคและจังหวัดเปนไปอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับขอกำหนดของ
กฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงจัดทำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในระดับพ้ืนท่ีโดยใหสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเปนหนวยงานหลักในการบูร
ณาการความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีเปนสำคัญ 

ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับพ้ืนท่ี สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปงบประมาณ 2564 เปนไปอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
สอดคลองตามหลักการและเหตุผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จึงจัดทำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปงบประมาณ 2564 โดยอาศัยการบูรณาการ
การทำงานรวมกันระหวางหนวยงานในพ้ืนท่ี  
2. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยไดรับการดูแลและพัฒนาในการจัดศึกษาปฐมวัย
อยางท่ัวถึง และมีพัฒนาการสมวัย 

2. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

3. เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ การตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
และการมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 
3. เปาหมาย 

•  เปาหมายเชิงผลผลิต (Outputs)  
1. รอยละ 80 ของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ป) ไดรับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณเรียนรู 

และจัดการศึกษาใหมีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน  
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  2. รอยละ 80 ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคุณภาพระดับผานเกณฑข้ันตน
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2561  

  3. ผูบริหาร ครูผูสอน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ไดรับ
การสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาใหมีความรูความเขาใจ มีความตระหนักและเขามามีสวนรวมในการดูแล 
พัฒนาและจัดการศึกษาใหเด็กปฐมวัย  

• เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcomes)  
รอยละ 80 ของเด็กปฐมวัยท่ีจบการศึกษาระดับปฐมศึกษา มีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน 

อยูในระดับดี  
• ผลท่ีคาดวาจะเกิด  
1. เด็กปฐมวัยไดรับการสงเสริม สนับสนุนดูแลและพัฒนาในการจัดศึกษาปฐมวัยอยางท่ัวถึง 

และมีพัฒนาการสมวัย 
2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
3. การบูรณาการการทำงานระดับภาคและจังหวัดรวมกันสรางความรู ความเขาใจ การ

ตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล 
พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 

• ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 
เปาหมายเชิงผลผลิต (Outputs)  
1. รอยละ 80 ของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ป) ไดรับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณเรียนรู 

และจัดการศึกษาใหมีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน  
  2. รอยละ 80 ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคุณภาพระดับผานเกณฑข้ันตน

ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2561  
  3. ผูบริหาร ครูผูสอน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ไดรับ

การสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาใหมีความรูความเขาใจ มีความตระหนักและเขามามีสวนรวมในการดูแล 
พัฒนาและจัดการศึกษาใหเด็กปฐมวัย  

  เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcomes)  
รอยละ 80 ของเด็กปฐมวัยท่ีจบการศึกษาระดับปฐมศึกษา มีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน อยูในระดับดี  
• กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับผลประโยชน 
1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ป) ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
2. สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 
3. ผูบริหาร ครูผูสอน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ไดรับ

การสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาใหมีความรูความเขาใจ มีความตระหนักและเขามามีสวนรวมในการดูแล 
พัฒนาและจัดการศึกษาใหเด็กปฐมวัย  

4. หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในพ้ืนท่ีทุกสังกัด ไดแก สำนักงาน
พัฒนาสังคม และความม่ันคงของมนุษยจังหวัด ทองถ่ินจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ องคการภาคเอกชน มูลนิธิ ฯลฯ 
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4. ระยะเวลาเริ่มตนและส้ินสุดโครงการ : 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 
กลุมงาน

รับผิดชอบ 
1 สงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยไดรับการดูแลและพัฒนาในการ

จัดการศึกษาปฐมวัยอยางท่ัวถึง และมีพัฒนาการสมวัย 
จัดทำเอกสารรายงานขอมูลสารสนเทศพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 
3-6 ป)  
ปการศึกษา2563 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
ระดับภาค 
1.1 รวบรวมขอมูลสารสนเทศพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ป) 
ปการศึกษา2563 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
ระดับภาค 
1.2 รายงานขอมูลสารสนเทศพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ป) 
ปการศึกษา 2563 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
ระดับภาค เพ่ือนำสงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
1.3 เผยแพรเอกสารแกหนวยงานการศึกษาท่ีเก่ียวของ 

 
 

 
 
 
 

ก.ค.64 
 

ส.ค.64 
 
 

ส.ค.64 

กลุมพัฒนา
การศึกษา 

2 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติ 
การกำกับ ติดตามการดำเนินการ 
2.1 รวบรวมและวิเคราะหผลการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับภาค ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแหงชาติ 
2.2 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในภาพรวม ระดับภาคเพ่ือนำเสนอสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
       2.2.1 ผลการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแหงชาติ 
       2.2.2 ผลการประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาต ิ

 
 
 
 

ก.ค.64 
 
 

15 ส.ค.64 
 
 

กลุมพัฒนา
การศึกษา 

3 สรางความรู ความเขาใจ การตระหนักถึงความสำคัญของการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุน
การดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 
การคัดเลือกหรือสรรหารูปแบบ/วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best 
Practices)  
3.1 แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหรือสรรหารูปแบบ/วิธีปฏิบัติท่ี
เปนเลิศ (Best Practices)  

30 ก.ค.64 
 

กลุมพัฒนา
การศึกษา 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 
กลุมงาน

รับผิดชอบ 
3.2 จัดกิจกรรมนำเสนอผลการคัดเลือกหรือสรรหารูปแบบ/วิธี
ปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) จำนวน 2 ชิ้น/ผลงาน ไดแก 1) 
ดานการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับผูบริหาร) และ 
2) ดานการจัดประสบการณการเรียนรูระดับปฐมวัย (สำหรับ
ครูผูสอน) 
3.3 คัดเลือกหรือสรรหารูปแบบ/วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best 
Practices) ตามบริบทของแตละพ้ืนท่ี จำนวน 2 ชิ้น/ผลงาน  
3.4 ประกาศผลการคัดเลือกฯ ระดับภาค 
3.5 นำผลการคัดเลือกฯ สงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

5. ประมาณการใชจายรายไตรมาส 
งบประมาณท่ีไดรับท้ังหมด ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

30,000 7,500 7,500 7,500 7,500 
 

6. กิจกรรมและงบประมาณ 
กิจกรรม ประมาณ

การงบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 1 : สงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยไดรับการดูแลและพัฒนาในการจัด
การศึกษาปฐมวัยอยางท่ัวถึง และมีพัฒนาการสมวัย 
จัดทำเอกสารรายงานขอมูลสารสนเทศพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ป) ปการศึกษา
2563 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ ระดับภาค 
 คาใชสอย 

บริหารจัดการโดยใชรูปแบบหนังสือราชการ/การประชุมออนไลน 
 คาวัสดุ  

- คาจัดทำเลมรายงานขอมูลสารสนเทศพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ป)  
ปการศึกษา 2563 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ ระดับภาค 
- คาวัสด ุ

 
 

 
 
 
 
 

1,000.- 
 

900.- 

กิจกรรมท่ี 2 : สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
การกำกับ ติดตามการดำเนินการ 
 คาใชสอย บริหารจัดการโดยใชรูปแบบหนังสือราชการ/การประชุมออนไลน/

แบบบันทึกผลการประเมิน การนิเทศระดับภาค 
 คาวัสดุ 

- คาจัดทำเลมรายงานสรุปผลการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใน
ภาพรวม ระดับภาคเพ่ือนำเสนอสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
- คาวัสด ุ

 
 
 
 
 
 
 

1,000.- 
 

900.- 
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กิจกรรม ประมาณ
การงบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 3 : สรางความรู ความเขาใจ การตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา
เด็กปฐมวัย และการมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัด
การศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 
การคัดเลือกหรือสรรหารูปแบบ/วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices)  
3.1 ประชุมชี้แจงสรางการรับรูการดำเนินงานตามโครงการฯ 
 คาใชสอย 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (30คน x 35บาท x 2ม้ือ) 
- คาอาหารกลางวัน (30คนx 120บาท x 1ม้ือ) 
- คาน้ำมันเชื้อเพลิง 
- คาพาหนะเดินทางไปราชการ 
- คาสถานท่ี 
- คาจัดทำเลมรายงานผลการคัดเลือกหรือสรรหารูปแบบ/วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
(Best Practices) 

 คาตอบแทน 
- คาตอบแทนคณะกรรมการ (3คน x 1,200บาท) 

 คาวัสดุ 
- คาโล (2 ชิ้น/ผลงาน x 1,500บาท) 
- คาเกียรติบัตรพรอมกรอบ (10กรอบ x 100บาท) 
- คาวัสด ุ

 
 
 

 
 
 

2,100.- 
3,600.- 
1,000.- 
7,000.- 
1,000.- 
3,000.- 

 
 

3,600.- 
 

3,000.- 
1,000.- 
900.- 

รวมวงเงิน 30,000.- 

หมายเหตุ : ถัวจายทุกรายการ 
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โครงการท่ี 5  โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุมจังหวัด ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.หลักการและเหตุผล 
  รัฐธรมนูญแหราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปน
เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ให
สอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว ตอมาเพ่ือใหเปนไปตาม
มาตรา 10แหงพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรแตละ
ดานไดจัดทำแผนแมบทเพ่ือบรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ จำนวน 23 แผนแมบท ซ่ึงมี
ผลผูกผันตอหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของท่ีจะตองนำไปปฏิบัติใหเห็นผลเปนรูปธรรม รวมท้ังการจัดทำ
งบประมาณรายจำยประจำปงบประมาณตองสอดคลองกับแผนบทซ่ึงจะนำไปสูการปฏิบัติ เพ่ือใหประเทศ
ไทยบรรลุวิสัยทัศน "ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"ตอมาเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจำแนกแผน
ออกเปน 3 ระดับ ประกอบดวยแผนระดับท่ี 1 ไดแก ยุทธศาสตรชาติ (2) แผนระดับท่ี 2 ไดแก แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเหศ และนโยบายและแผน
วาดวยความม่ันคงแหงชาติและ (3) แผนระดับท่ี 3 ไดแก แผนท่ีจัดทำข้ึนเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของ
แผนระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 ใหบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว และเม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 
คณะรัฐมนตรีมีมติใหกำหนดหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบทฯ ใน 3 ระดับ ไดแก (1) ประเด็นแผน
แมบทฯ (2) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ และ (3) เปาหมายระดับแผนยอยของแผนแมบทฯ 
โดยมีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะการ
ใหขอเสนอแนะในการจัดทำแผนระดับท่ี 3 และการดำเนินงานท่ีสอดคลองกันตามหลักการความสัมพันธเชิง
เหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยแผนระดับท่ี 3 ประกอบดวย แผนหลัก ไดแก (1)แผนปฏิบัติ
การดาน...และ (2) แผนปฏิบัติราชการะยะ 5 ป และรายป 
 การดำเนินงานระดับภาค รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการบริหารงานเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ท่ีไดมีการกำหนด “ภาค” เปนพ้ืนท่ีสำคัญเพ่ือใช
ประโยชนในการบูรณาการงบประมาณ หรือปฏิบัติภารกิจท่ีเชื่อมโยงกัน ครอบคลุมกลุมจังหวัดและจังหวัด 
รวมท้ังไดกำหนดให “แผนพัฒนาภาค” เปนแผนท่ีกำหนดทิศทางการพัฒนาภาค ท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับ
แผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล เปนเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม ใน 6 ภาค  ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต และ
ภาคใตชายแดน ประกอบกับเม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2563 คณะรัฐมนตรีไดมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยคำนึงถึงความตองการในพ้ืนท่ีและแผนพัฒนาพ้ืนท่ี 
 กระทรวงศึกษาธิการไดพิจารณาถึงความสำคัญของแผนระดับท่ี 1 แผนระดับท่ี 2 นโยบาย
รัฐบาลระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกลาว คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง 
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีกำหนดใหมีสำนักงานศึกษาธิการภาค 18  และ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนท่ีและทำ
หนาท่ีขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและระดับจังหวัด โดยอำนวยการ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา
การศึกษาแบบรวมมือและบูรณาการกับหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังสวนราชการ
กระทรวงอ่ืน ๆ หรือภาคสวนท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีนั้น ๆ และเพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการจึงมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้ง
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สำนักงานศึกษาธิการภาค ซ่ึงกำหนดใหมีสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน 6 ภาคภูมิศาสตร ประกอบดวย 
สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ สำนักงานศึกษาธิการภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานศึกษาธิการภาค
กลาง สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออก สำนักงานศึกษาธิการภาคใต และสำนักงานศึกษาธิการภาคใต
ชายแดน ทำหนาท่ีกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาระดับภาคแบบรวมมือและบูรณาการท่ีเชื่อมโยง
ทิศทางการพัฒนาประเทศลงสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ีอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น เพ่ือใหการขับเคลื่อนงานดาน
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภาคและกลุมจังหวัด เปนไปตามทิศทางการพัฒนาประเทศ 
บริบทความตองการของพ้ืนท่ี และสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (20) ประเด็นการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนยอยการบริหารจัดการการเงินการคลัง แนวทางการพัฒนาท่ี 3 
จัดทำงบประมาณตอบสนองตอเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ จึงจัดทำโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
การศึกษาในระดับภาคและกลุมจังหวัดข้ึน  เพ่ือสรางยุทธศาสตร แผนงาน และโครงการ รวมท้ังกลไกการ
ดำเนินงานดานการศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีตอบสนองตอเปาหมายของชาติ และแผนพัฒนาพ้ืนท่ีอยางแทจริง 

2.วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสรางการรับรูทิศทางการพัฒนาการศึกษาในระดับภาคและกลุมจังหวัดท่ีสอดคลอง

เชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ และนโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวของ 
2. เพ่ือจัดทำแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการดานการศึกษาในระดับภาคและกลุมจังหวัด ท่ี

สอดคลองเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ และนโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวของ 
3. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการดานการศึกษาในระดับ

ภาคและกลุมจังหวัดสูการปฏิบัติ 

3. เปาหมาย 
• เปาหมายเชิงผลผลิต (Output)  
1. บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ รับรูทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคและกลุมจังหวัดท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 
และนโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวของ 

2. สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 มีแผนพัฒนาดานการศึกษาในระดับภาคและกลุมจังหวัด 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ และนโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวของ 

3. สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 มีแผนปฏิบัติการดานการศึกษาในระดับภาคและกลุมจังหวัด 
(พ.ศ. 2566) 

• เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  
 1) เพ่ิมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา สงเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุง

แหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนพ้ืนท่ีเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต รวมถึงการเรียนรูและทบทวนทักษะพ้ืนฐาน 
ไดแก การอานออก เขียนได คิดเลขเปน โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 

  2) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
• ผลท่ีคาดวาจะเกิด  

 แผนพัฒนาดานการศึกษาในระดับภาคและกลุมจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) ท่ีเกิดจาก
ความรวมมือและบูรณาการของหนวยงานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 และหนวยงาน
ทางการศึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวของ ซ่ึงสอดคลองเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ นโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวของ และ
สอดคลองกับบริบทความตองการของพ้ืนท่ี สามารถใชเปนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานดานการศึกษา
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ใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของดานการศึกษาในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหการดำเนินงานดาน
การศึกษาในพ้ืนท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศและบริบทความตองการ
ของพ้ืนท่ีอยางแทจริง 

• ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 
1. หนวยงานทางการศึกษามีกิจกรรม/โครงการท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ และ

นโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวของ 
2. มีแผนมีแผนพัฒนาดานการศึกษาในระดับภาคและกลุมจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) ท่ี

สอดคลองเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ และนโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวของ 

3. มีแผนปฏิบัติการดานการศึกษาในระดับภาคและกลุมจังหวัด (พ.ศ. 2566) 
• กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับผลประโยชน 
1. สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
3. ผูมีสวนเก่ียวของดานการศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
• ระยะเวลาเริ่มตนและส้ินสุดโครงการ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 

ท่ี กิจกรรม 
กลุมงาน
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

 กิจกรรมท่ี 1 : ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุมจังหวัด เพ่ือ
มอบหมายภารกิจงาน  

กลุมยุทธศาสตรฯ  

 กิจกรรมท่ี 2 : ประชุมสรางการรับรูทิศทางการพัฒนา
การศึกษาระดับภาคและกลุมจังหวัดท่ีสอดคลองเชื่อมโยง
กับแผน 3 ระดับ การจัดทำแผนพัฒนาดานการศึกษาใน
ระดับกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 (พ.ศ.2566 – 2570 ) 
และจัดทำแผนปฏิบัติการดานการศึกษาในระดับกลุมจังหวัด 
พ.ศ. 2566 ท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ (แผน 3 ระดับ) นโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวของ และ
บริบทความตองการของพ้ืนท่ี 

กลุมยุทธศาสตรฯ  

 กิจกรรมท่ี 3 : เผยแพรประชาสัมพันธแผนพัฒนาดาน
การศึกษาระดับกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 (พ.ศ. 2566 -
2570) ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

กลุมยุทธศาสตรฯ  

 กิจกรรมท่ี 4 : รวมสนับสนุน กำกับติดตาม สรุปและ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ 

กลุมยุทธศาสตรฯ  
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4. ประมาณการใชจายรายไตรมาส 
งบประมาณท่ีไดรับท้ังหมด ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

280,000 - 80,000 150,000 50,000 

 5.  กิจกรรมและงบประมาณ            
กิจกรรม ประมาณ

การงบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 1 : ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษา

ในระดับภาคและกลุมจังหวัด เพ่ือมอบหมายภารกิจงาน งบประมาณ 8,200 บาท 

ดังนี้ 

8,200 

-คาอาหารกลางวัน (120 บาท x  1 ม้ือ x 20 คน)            2,400 
-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ( 35 บาท x 2 ม้ือ x 20 คน) 1,400 
-คาเอกสารการประชุม (70 บาท x 20 คน)                                             1,400 
-คาวัสด ุ 3,000 
กิจกรรมท่ี 2 : ประชุมสรางการรับรูทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคและ

กลุมจังหวัดท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ จัดทำแผนพัฒนาดานการศึกษา

ในระดับกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 (พ.ศ.2566 – 2570 )  และจัดทำ

แผนปฏิบัติการดานการศึกษาในระดับกลุมจังหวัด พ.ศ. 2566  ท่ีสอดคลอง

เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศ (แผน 3 ระดับ) นโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวของ 

และบริบทความตองการของพ้ืนท่ี  งบประมาณ  271,800  บาท 

 

 

 

271,800 

- คาอาหารกลางวัน ( 300 บาท  X 3 ม้ือ X 55 คน)  49,500 

- คาอาหารเย็น ( 300 บาท  X 2 ม้ือ X 55 คน)  33,000 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ( 50 บาท  X 6 ม้ือ X 55 คน)   16,500 
- คาท่ีพัก ( 750 บาท  X 2 วัน X  55 คน )  82,500 
-คาพาหนะ (เหมาจาย ไป-กลับ)  (400 บาท x 55 คน ) 22,000 
-คาตอบแทนวิทยากร  ( 1200 บาท  X 12 ชม. X 3 คน )  43,200 
-คาเอกสารการประชุม (70 บาท x 55 คน) 3,850 
-คาวัสด ุ 6,250 
-คาน้ำมันเชื้อเพลิง 5,000 
กิจกรรมท่ี 3 ประชาสัมพันธ และคาจัดทำรูปเลมเอกสารเผยแพรใหหนวยงานท่ี

เก่ียวของทราบ  งบประมาณ 5,000 บาท 

5,000 

กิจกรรมท่ี 4 : รวมสนับสนุน กำกับติดตาม สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการฯ งบประมาณ 5,000 บาท 

5,000 

รวมวงเงิน 280,000 

      หมายเหตุ ขอถัวจายทุกรายการ 
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โครงการท่ี 6  โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนา
การศึกษาไทย สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. หลักการและเหตุผลความจำเปน 
การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ใหเกิดขึ้นในอนาคต 

จะตองใหความสำคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศที่มีอยู ใหเขมแข็ง และมีพลังเพียงพอในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ใหมี
การเตรียมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมีสิ่งท่ีสำคัญท่ีสุดคือ ทักษะการ
เรียนรูและการเสริมสรางปจจัยแวดลอมท่ี เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของคน โดยการนอมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกตใช
ท้ังในเชิงระบบและโครงสรางของสังคมไทยใหมีภูมิคุมกันตอการ เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ไดกำหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ 
“ประ เทศชาต ิมั ่น ค ง  ประชาชน มีความสุข  เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอ เนื่ อง สั งคมเป นธรรม                  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สราง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมีภาครัฐ
ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ไดมีการกำหนด ยุทธศาสตรและวางเปาหมายท่ีสามารถตอบสนองการพัฒนาท่ีสำคัญในดานตาง ๆ คือ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตร พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที
มุงหวังใหคนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ มกันตอการเปลียนแปลงและการพัฒนาประเทศใน
อนาคต ซึ ่งตอบสนองการพัฒนาในดานคุณ ภาพและดานการตอบโจทยบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมุงหวังใหมีการผลิตครู
ไดสอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ สามารถใชศักยภาพในการสอนไดอยางเต็มที่ ซึงตอบสนองการพัฒนาในดานคุณภาพ ยุทธศาสตร
ท่ี 3 ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของการ พัฒนาประเทศ         
ท่ีมุงหวังใหกำลังคนไดรับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ และมี     
องคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนซ่ึงตอบสนองการพัฒนาในดาน
คุณภาพ และดานการตอบโจทยบริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรขยายโอกาสการ
เขาถึงบริการทาง การศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ท่ีมุงหวังใหการบริการการศึกษาแก
ผูเรียนทุกกลุมทุกวัยในระดับ ท่ีเหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพ้ืนท่ี ซ่ึงตอบสนองการพัฒนาในดาน
การเขาถึงการใหบริการและดานความ เทาเทียม ยุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่มุงหวังใหคนไทย ไดรับโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตโดย
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึงตอบสนองการพัฒนาในด านการ เขาถึงการใหบริการ ดานความเทาเทียม 
และดานประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร 6 ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหาร จัดการ และสงเสริมใหทุกภาค
สวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ท่ีมุงหวังใหมีการใชทรัพยากรท้ังดานงบประมาณ และบุคลากรไดอยาง
คุมคา ไมเกิดการสูญเปลา และมีความคลองตัว ซ่ึงตอบสนองการพัฒนาในดานประสิทธิภาพ 

จากรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ประจำป 2562 พบวา     
ในแผนแมบทดานการ พัฒนาการเรียนรู ซ่ึงมีเปาหมายใหวัยเรียน วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษ   
ท่ี 21ครบถวน รูจักคิดวิเคราะห รักการเรียนรู  มีสำนึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม       
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มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิต
ดีข้ึนผลการประเมินดานทักษะ อยูท่ี 62.30 คะแนนต่ำกวา ป 2561 ซ่ึงผลการประเมินอยูท่ี 63.00 และ
จากรายงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) พบวา ปญหาคุณภาพการศึกษาไทยสาเหตุหลัก
สวนหนึ่ง เกิดจากระบบการศึกษาไทยไมเอ้ือตอการสรางความรับผิดชอบ(Accountability) หลักสูตรและ
ตำราเรียนของไทยไมสอดคลองกับการพัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ 21 การทดสอบยังคงเนนการ
จดจำเนื้อหามากกวาการเรียนเพ่ือใหมีความรู ความเขาใจอยางแทจริง 

กระบวนการบริหารจัดการศึกษาทีมีคุณภาพประกอบดวย 3 กระบวนการ คือ 
กระบวนการบริหาร จัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซ่ึง
จะตองมีความรอยรัดสัมพันธ กันเปนอยางดี โดยตองอาศัยความรวมมือกันของบุคลากรทีเกี่ยวของจาก
ทุกภาคสวน การสรางเครือขายในการ ทำงานในแตละพ้ืนท่ีจึงมีความสำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งจะตองมีการรวมคิด รวมทำรวมประเมินผล อยางตอเนือง มีการพัฒนากระบวนการ
ทำงาน และสรางนวัตกรรมในการทำงานใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาพบริบทและความตองการของ
แตละพ้ืนท่ีรองรับการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะใน ศตวรรษท่ี 21 

จากเหตุผลและความจำเปนดังกลาว สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงมอบหมาย
ใหสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จัดทำโครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) ขึ้น ซึ่งเปน
โครงการตอเนื่องโดยการนำผลการวิเคราะหและการวิจัย การพัฒนารูปแบบและแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการวิเคราะหและการวิจัยแนวทางการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาจากโครงการ TFE (Teams For Education) และ
โครงการ  “ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จากปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 
2563 มาสรุปหลอมรวมและใชในการวางแผนในการพัฒนาการศึกษาและหนวยงานทางการศึกษา เพ่ือ
สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือของบุคลากรในทุกภาคสวนมารวมกันสรางนวัตกรรมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งในดานกระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
กระบวนการนิเทศ การศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพของผูเรียนในดานทักษะการเรียนรู ทักษะอาชีพ และ
ทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

2. วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือใหมีศูนยกลางขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษา
ของ ศธภ.9 
  2. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน นวัตกรรมการบริหาราจัดการ การจัดการเรียนรูและการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ ศธภ. 9  
  3. เพ่ือวิเคราะห สังเคราะห วิจัยและเผยแพรนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู และนิเทศติดตามและประเมินผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ ศธภ. 9  
  4. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ ศธภ. 9 
  5. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน พัฒนาใหสถานศึกษามีนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐานผานเกณฑเพ่ิมข้ึน 

3. เปาหมายโครงการ 
 3.1 เปาหมายเชิงปรมิาณ  
  1. มีขอมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษาของ ศธภ. 9 
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  2. มีนวัตกรรมดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยางนอย 1 นวัตกรรม  
  3. มีเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ ศธภ. 9  อยางนอย 1 เครอืขาย 
  3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ  
  1. มีศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา ของ ศธภ. 9  
  2. มีการนำนวัตกรรมไปใชดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3. เครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาใหมีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานผานเกณฑเพ่ิมข้ึน  
  

  3.3  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Impact) 
การบูรณาการดานการเรียนรูระหวางหนวยงานในจังหวัดและภาค ในการพัฒนาคนใหพรอมเขาสู

สังคม คุณภาพในศตวรรษท่ี 21 เปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ 
และนโยบายท่ี เก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ จะทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรูตามสมรรถนะ ของผูเรียนเพ่ิมข้ึน 
  3.4 ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 
  ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs)  
  1. จังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 มีศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาและมีการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด  
  2. จังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนา
นักเรียน หรือแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู  
  3. จังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 มีรูปแบบ/แนวทางการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา /นวัตกรรมการนิเทศ  
  ตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcomes)  
  1. จังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 มีขอมูลสารสนเทศทาง
การศึกษามีความครอบคลุม ชัดเจน เปนปจจุบัน สามารถนำไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
  2. จังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 สามารถนารูปแบบ/แนว
ทางการนิเทศ /นวัตกรรมการนิเทศ ท่ีสอดคลองกับสภาพบริบท และความตองการของแตละจังหวัด ไปใชใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  3. รอยละของผูเรียน มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานแตละวิชา 
ผานเกณฑเพ่ิมข้ึน  
  3.5 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับผลประโยชนจากโครงการ (Target group)  
  ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด รวมท้ังภาคีเครือขายท่ี
เก่ียวของ ในพ้ืนท่ี รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9  
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4. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 /วิธีดำเนินกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม 
กลุมงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

1 จัดทำศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัย 
ทางการศึกษา 
   1.1 แตงตั้งคณะทำงาน  
   1.2 รวบรวมขอมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ทุกจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดยใชระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
    1.3 สรปุ สังเคราะหและวิเคราะหและบันทึกขอมูล 
    1.4 เผยแพร และนำขอมูลไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
    1.5 รายงานขอมูลใหกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

พัฒนา
การศึกษา 

ต.ค. - ม.ค. 64 

2 2.1 ประชุมช้ีแจงแนวทางการดำเนินโครงการ Innovation  
For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการศึกษาไทย ปงบประมาณ 2564  
   2.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Innovation For 
Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาไทย เพ่ือพัฒนา
การศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564   
   2.1.2 ประชุมชี้แจงแนวทางสรางการรับรูการดำเนิน
โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษาไทย เพ่ือพัฒนาการศึกษา ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ระดับภาค 
ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพ้ืนท่ีระดับภาค    
   2.1.3 จัดทำกรอบการดำเนินงานโครงการฯ พรอมจัดทำ
ปฏิทินการดำเนินโครงการในระดับพ้ืนท่ี 
2.2 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 
   2.2.1 แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
โครงการ 
   2.2.2 กำหนดแผนและปฏิทินการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลโครงการ 
   2.2.3 ติดตาม และประเมินผลโครงการ 
   2.2.4 สรุปและรายงานผลการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลโครงการ 

พัฒนา
การศึกษา 

ธ.ค. 63 - เม.ย. 
64 

  



 

 102 แผนปฏิบัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

 

ท่ี กิจกรรม กลุมงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

3 จัดประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปล่ียนเรียนรู
การดำเนินงานโครงการ และคัดเลือก Best practice  
ระดับภาค เผยแพรนวัตกรรม สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
    3.1 แตงตั้งคณะทำงานการจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดำเนินงานโครงการ 
     3.2 จัดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรูการดำเนินงานโครงการของจังหวัดในพ้ืนท่ีระดับภาค 
     3.3 คัดเลือกผลการดำเนินงานท่ีเปนเลิศ (Best practice) 
ดานการบริหารจัดการ ดานการจัดการเรียนรู ดานการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 
     3.4 ประกาศผลการคัดเลือกฯ ระดับภาค 
     3.5 เผยแพรนวัตกรรม ผานชองทางตาง ๆ  
     3.6 สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน 

พัฒนาการศึกษา เม.ย. - ก.ค. 64 

4 สรางเครือขายระดับภาค 
    4.1 แสวงหาและสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
    4.2 สรางการรับรู สรางขอตกลงและรวมวางแผน 
(partnership agreement & action) เม่ือผูนำและผูบริหาร
ของเครือขายเห็นความสำคัญและประโยชนรวมกัน และตกลง
เปนการเบื้องตนท่ีจะรวมมือเปนเครือขาย เพ่ือใหเกิดแนว
ทางการดำเนินงาน จัดกิจกรรม สรางขอตกลงและรวมวางแผน 
เพ่ือใหเกิดแนวทางความรวมมือท่ีชัดเจน 
    4.3 รวมดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

พัฒนาการศึกษา ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 

   
5. ประมาณการใชจายรายไตรมาส 
งบประมาณท่ีไดรับ

ท้ังหมด 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

60,000 15,000 15,000 15,000 15,000 
 
6. งบประมาณ 60,000 บาท (หกหม่ืนบาทถวน)  

  โดยใชเงินงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือ

สนับสนุน ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ี

ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายดานการศึกษา งบรายจายอ่ืน และขอถัวจายทุกรายการ ทุกกิจกรรม 

รายละเอียดคาใชจาย ดังนี้  



 

 103 แผนปฏิบัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

 

กิจกรรม 
ประมาณ

การงบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 1 จัดทำศูนยกลางขอมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัย 

ทางการศึกษา 

 คาใชสอย 

- บริหารจัดการโดยใชรูปแบบหนังสือราชการแทนการประชุม 

 คาวัสดุ 

         - วัสดุ 1,000 บาท 

1,000 
 

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมช้ีแจงแนวทางการดำเนินโครงการ Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาไทย เพ่ือพัฒนาการศึกษา ปงบประมาณ 
2564 และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 
    2.1 ประชุมช้ีแจงแนวทางการดำเนินโครงการ ฯ  

 คาใชสอย 

     - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (25 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ ) เปนเงิน 1,750 บาท 
     - คาอาหารกลางวัน (25 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ) เปนเงิน 3,000 บาท 

 คาวัสดุ 

     - วัสดุ 1,000 บาท  
    2.2 นิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ Innovation For 
Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาไทย เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
ปงบประมาณ 2564     
          - ใชรูปแบบการติดตามดวยเครื่องมือติดตามและหนังสือราชการ 

5,750 
 

กิจกรรมท่ี 3 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู ถอดบทเรียน เพ่ือคัดเลือก Best practice   
ดานการบริหารจัดการ ดานการจัดการเรียนรู ดานการนเิทศ ติดตามและประเมินผล 
เผยแพรนวัตกรรม และสรุปผลการดำเนินงานในพ้ืนท่ี จดัทำรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
การศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาไทย ระดับภาค ปงบประมาณ 2564  

 คาใชสอย 
     - คาอาหารกลางวัน  (70 คน x 300 บาท x 1 ม้ือ) เปนเงิน 21,000 บาท  
     - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (70 คน x 50 บาท x 2 ม้ือ) เปนเงิน 7,000 บาท 
     - คาพาหนะเดินทางไปราชการ จนท. ศธภ. 9 จำนวน 9,000 บาท 
     - คาน้ำมันเชื้อเพลิง 1,000 บาท 
     - คาจัดทำเลมเอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการ 5,000 บาท 

 คาตอบแทน 

        - คาตอบแทนคณะกรรมการ (5 คน x 1,200 บาท) เปนเงิน 6,000 บาท 

 

53,250 
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กิจกรรม 
ประมาณ

การงบประมาณ 

 คาวัสดุ 

     - คากรอบเกียรติบัตร (15 ชิ้น x 100 บาท) เปนเงิน 1,500 บาท      
     - คาวัสดุ  ไมเกิน 2,750 บาท      

 

กิจกรรมท่ี 4 สรางเครือขายระดับภาค 
    4.1 แสวงหาและสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    4.2 สรางการรับรู สรางขอตกลงและรวมวางแผน (partnership agreement & 
action) เม่ือผูนำและผูบริหารของเครือขายเห็นความสำคัญและประโยชนรวมกัน  
และตกลงเปนการเบื้องตนท่ีจะรวมมือเปนเครือขาย เพ่ือใหเกิดแนวทางการ
ดำเนินงาน  
จัดกิจกรรม สรางขอตกลงและรวมวางแผน เพ่ือใหเกิดแนวทางความรวมมือท่ีชัดเจน 
    4.3 รวมดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- 
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โครงการท่ี 7  โครงการ สงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง
เช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.หลักการและเหตุผลความจำเปน 
การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของมนุษยทั้งในดานความรู ความคิด 

การปฏิบัติคุณธรรม ชีวิตความเปนอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนคนดี มี
ปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแขงขัน การเพิ่มศักยภาพของผูเรียนใหสูงขึ้น 
สามารถดำรงชีวิตไดอยางมีความสุขบนพื้นฐานของความเปนไทยและความเปนสากล รวมทั้งมี
ความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอตามความถนัดและความสามารถของแตละบุคคล 
  ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ไดกำหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ 

“ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื ่อง สังคมเปนธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สราง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมี
ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม มี 6 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจ
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 2. ยุทธศาสตรชาติ
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. ยุทธศาสตร
ชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 6. ยุทธศาสตรชาติดานการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการ
สรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก 1) “ตอยอดอดีต 2) “ปรับปจจุบัน” และ3) 
“สรางคุณคาใหมในอนาคต” และยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมี
คุณภาพ โดยคนไทย มีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวง
วัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และ
เปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาท่ี 3 และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการ
เปน คนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง  
  ในสวนของกระทรวงศึกษาธิการไดดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 
2561 -2580) ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงไดกำหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนนดาน
การศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การใชสถานการณจริงจากสถาน
ประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เปนโรงเรียน” โดยมุงเนนใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกทักษะฝมือควบคู
กับการฝกทักษะการทางานรวมกับผูอ่ืน เพ่ือใหมีสมรรถนะท่ีเปนไปตามความตองการของสถานประกอบการ 
เพ่ือใหผูเรียนสามารถนาความรูและประสบการณไปใชไดจริง สามารถประกอบอาชีพไดตามความถนัดและ
ความสนใจ มีนโยบายในการเพ่ิมสัดสวนผูเรียนสายอาชีพและสายสามัญ ใหได 50 ตอ 50 และในปการศึกษา 
2563 สัดสวนผูเรียนสายอาชีพจะตองอยูท่ี 60 ข้ึนไป และสายสามัญ 40 แตท้ังนี้ตองปรับหลักสูตรการเรียน
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การสอนอาชีวะ และการพัฒนาครู เพ่ือทำใหการเรียนการสอนในสายอาชีพมีความนาสนใจมากข้ึน จาก
รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติ  ประจาป  2562 พบวา ในแผนแมบทดาน  
การพัฒนาการเรียนรู ซ่ึงมีเปาหมายใหวัยเรียน วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถวน รูจักคิด
วิเคราะห รักการเรียนรู มีสำนึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน ผลการประเมินดานทักษะ อยูท่ี 
62.30 คะแนน ต่ำกวา ป 2561 ซ่ึงผลการประเมินอยูท่ี 63.00 ดังนั้นการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ
ดังกลาวจึงมีความจำเปนจะตองปรับหลักสูตรใหทันสมัย พัฒนากระบวนการคิด และทักษะท่ีจำเปน มีความ
ยืดหยุนสอดคลองกับความสามารถและความถนัดของผูเรียนแตละคน ตลอดท้ังสอดคลองกับสภาพบริบท
ของแตละพ้ืนท่ี เพ่ือใหผูเรียนสามารถนำความรู ทักษะและประสบการณท่ีไดรับไปใชในการประกอบอาชีพได 
มีงานทำ สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และจากนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใน
การเพ่ิมสัดสวนเพ่ิมสัดสวนผูเรียนสายอาชีพและสายสามัญ ป 2562 ใหได 50 ตอ 50 และในปการศึกษา 
2563 สัดสวนผูเรียนสายอาชีพจะตองอยูท่ี 60 ข้ึนไป และสายสามัญ 40 นั้น สภาพเปนจริงในปจจุบัน       
มีผูเรียนในสายอาชีพเพียงรอยละ 30 - 36 เทานั้น สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ไดรับมอบหมายจาก
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหจัดทำโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร
ตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานใหมีความเชื่อมโยงกับหลักสูตรในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
การศึกษา ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทำ เพ่ือใหผูเรียนท่ีจบการศึกษาในแตละระดับสามารถใชความรูและ
ประสบการณ ไปใชในการประกอบอาชีพไดตามความถนัดและความสนใจ 

2. วัตถุประสงค  
  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรูในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ีในสำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 9 

3. เปาหมายโครงการ  
  3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ  
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา อยางนอย 1 หลักสูตรตอจังหวัดในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
  3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ  
       ผูสำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา มีทางเลือกในการเขาสู
การศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนท่ีหลากหลายสอดคลองกับความตองการและบริบทในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 9 
 3.3 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Impact) 
  1. ไดหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
(Continuous and Linking Curriculum : CLC) 
  2. มีทางเลือกในการเขาสูการศึกษาในระดับสูงข้ึนท่ีหลากหลาย สอดคลองกับความ

ตองการตามบริบทในพ้ืนท่ี 
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  3. มีผลการวิเคราะห สังเคราะห วิจัยจากการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (Continuous and Linking Curriculum : CLC) ระดับจังหวัด และ
ระดับภาค  
  3.4 ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 
       ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs) 
       1. มีหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

ในระดับจังหวัด อยางนอย 1 หลักสูตรตอจังหวัด    
       2. มีรายงานการวิจัยหรือรายงานผลการดำเนินงานโครงการระดับประเทศ ระดับภาค 

และระดับจังหวัด 
       3. รายงานการวิจัยท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ของการดำเนินงาน CLC 

ระดับประเทศ 
                ตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcomes) ทุกจังหวัดมีรอยละของผูเรียนตอสายอาชีพเพ่ิมข้ึน  
  3.5 กลุมเปาหมายโครงการ (Target group)  
       ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ท้ัง 5 จังหวัด  

4. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 วิธีดำเนินการ / กิจกรรม  

ท่ี กิจกรรม 
กลุมงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

1 แตงตั้งคณะทำงานโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือ
การจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

พัฒนาการศึกษา ม.ค. - ก.พ. 64 

2 ประชุมคณะทำงาน ฯ วางแผนและออกแบบการทำงาน  พัฒนาการศึกษา ก.พ. 64 
3 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน CLC โดยลง

พ้ืนท่ี และระบบออนไลน (CLC หมายถึง หลักสูตรท่ี
สามารถเทียบโอนหนวยกิตหรือประสบการณ จาก
สถานศึกษาแหงหนึ่งเพ่ือใหไดรับการรับรองในสถานศึกษา
อ่ืนในสมรรถนะเดียวกัน โดยมีกระบวนการอยางเปน
ระบบเชื่อโยงกันอยางนอย 2 ระดับ โดยมีองคประกอบ
พ้ืนฐานของหลักสูตร 1) วัตถุประสงค 2) เนื้อหา  
3) กิจกรรมการเรียนการสอน 4) การประเมินผล) และ
กำหนดกระบวนการในการดำเนินงาน 

พัฒนาการศึกษา ก.ค. 64 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการสำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับภาค  พัฒนาการศึกษา ส.ค. - ก.ย. 64 
5 ประชุมสรุปและรายงานผลการดำเนินงานระดับภาค พัฒนาการศึกษา ก.ค. - ก.ย. 64 
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5. ประมาณการใชจายรายไตรมาส 

งบประมาณท่ี
ไดรับท้ังหมด 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

30,000 - 10,000 10,000 10,000 

6. งบประมาณ 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถวน)  
  โดยใชเงินงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือ
สนับสนุน ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ี
ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายดานการศึกษา งบรายจายอ่ืน และขอถัวจายทุกรายการ ทุกกิจกรรม 
รายละเอียดคาใชจาย ดังนี้  
  

 

กิจกรรม 
ประมาณ

การงบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 1 แตงตั้งคณะทำงานโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือ
การจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- 
 

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมคณะทำงาน ฯ วางแผนและออกแบบการทำงาน  

• คาใชสอย 
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (20 คนx 35 บาท x 1 ม้ือ ) เปนเงิน 700 บาท 
- คาอาหารกลางวัน (20 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ) เปนเงิน 2,400 บาท  

3,100 
 

กิจกรรมท่ี 3 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน CLC โดยลง
พ้ืนท่ีและระบบออนไลน 
      - ติดตามดวยวิธีการใชเครื่องมือติดตาม และหนังสือราชการ 

- 

กิจกรรมท่ี 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการสำเสนอแลกเปล่ียนเรียนรูระดับภาค 

•  คาใชสอย 
 - คาอาหารกลางวัน  (40 คน x 300 บาท x 1 ม้ือ) เปนเงิน 12,000 บาท  
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (40 คน x 50 บาท x 2 ม้ือ) เปนเงิน 4,000 บาท 
 - คาพาหนะเดินทางไปราชการ จนท. ศธภ. 9 จำนวน 7,000 บาท 
 - คาน้ำมันเชื้อเพลิง 800 บาท 

• คาวัสดุ 
 - คาพิมพเกียรติบัตร (30 ชิ้น x 20 บาท) เปนเงิน 600 บาท      
 - คาวัสดุ  1,000   บาท 

25,400 

กิจกรรมท่ี 5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานระดับภาค 

• คาใชสอย 
 - คาจัดทำเลมเอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการ 1,500 บาท  

1,500 
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โครงการท่ี 8  โครงการขับเคล่ือนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนรุักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. หลักการและเหตุผลความจำเปน 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษพันธุกรรมพืช จาก
การแปรพระราชฐานไปประทับ ณ วังไกลกังวล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในป พ.ศ. 2503 เม่ือเสด็จ
ผานอำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ทอดพระเนตรสองขางทาง เห็นตนยางนาขนาดใหญข้ึนเปนจำนวนมาก 
ทรงมีพระราชดำริท่ีจะสงวนปายางนานี้ไวดวยพระราชทรัพยสวนพระองค แตไมสามารถดำเนินการได 
เนื่องจากมีราษฎรเขาไปทำไรทำสวนในบริเวณดังกลาวมาก จะตองจายเงินทดแทนในการจัดหาท่ีใหม จึงไม
สามารถจัดถวายไดตามพระราชประสงค เม่ือไมสามารถปกปองตนยางนาท่ีอำเภอทายางได   จึงทรงทดลองปลูกตน
ยางนาเอง โดยทรงเพาะเมล็ดท่ีเก็บจากตนยางนาในเขตอำเภอทายาง ในกระถางบนพระตำหนักเปยมสุข วัง
ไกลกังวล หัวหิน และทรงปลูกตนยางนาเหลานั้นในแปลงทดลองสาธิตใกลพระตำหนักเรือนตน สวนจิตรลดา 
ในป พ.ศ. 2504 ทรงใหนำพรรณไมจากภูมิภาคตางๆ มาปลูกไวในสวนจิตรลดา เพ่ือเปนแหลงศึกษา และทรงมี
โครงการพระราชดำริท่ีเก่ียวกับการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาแหลงน้ำ การอนุรักษและ
พัฒนาดิน และอนุรักษทรัพยากรปาไม  โดยในป พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ไดทรงสืบสานพระราชปณิธานตอ  โดยทรงมีพระราชดำริให นายแกวขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ให
ดำเนินการจัดตั้งธนาคารพืชพรรณข้ึน ตั้งแตป พ.ศ. 2536  เปนตนมา โดยรับทุนสนับสนุนจากสำนักงาน
คณะกรรมการพิเศษ เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และเปนหนวยงานข้ึนตรง
กับเลขาธิการพระราชวัง ตั้งแตป พ.ศ. 2539 และตอมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สำนักพระราชวัง
ดำเนินการจัดสรรงบประมาณใหและจัดตั้ง    ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ดำเนินการแยกสวนอยางชัดเจนจากโครงการสวน
พระองคฯ สวนจิตรลดา การดำเนินงาน อพ.สธ. เพ่ือดำเนินงานสนองพระราชดำริ โดยจัดตั้งงาน “สวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน” เพ่ือเปนสื่อในการสรางจิตสำนึกดานการอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยใหเยาวชนได
ใกลชิดกับพืชพรรณไม เห็นคุณคาประโยชนและความสวยงาม อันจะกอใหเกิดความคิดท่ีจะอนุรักษพืชพรรณ 
โดยสวนพฤกษศาสตร คือแหลงความรูเก่ียวกับพันธุไม ท่ีมีชีวิตหรือเก็บรักษาดวยวิธีอ่ืน ๆ พันธุพืชท่ีจะทำ
การรวบรวมไวจะเปนแหลงขอมูลเผยแพรความรูเก่ียวกับพันธุไม สามารถนำมาใชประโยชนในการสอนบูรณา
การเขากับวิชาตาง ๆ เปนแหลงพักผอนหยอนใจ โดยสามารถดำเนินการในพ้ืนท่ีของโรงเรียน  
                    กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการภายใตแผนแมบท
ของหนวยงานสนองพระราชดำริ และไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวปฏิบัติการดำเนินงาน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โดยใหสำนักงานศึกษาธิการภาคดำเนินการสงเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามและขับเคลื่อนงาน สวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการ (อพ.สธ. - ศธ)  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จึงไดจัดทำโครงการฯ ดังกลาวข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนฯ ในระดับภาค ใหประสบผลสำเร็จ และเปนไปตามเปาหมายของโครงการ              
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2. วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
  2. เพ่ือใหมีขอมูลสารสนเทศโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
  3. เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

3. เปาหมายโครงการ 
  3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ  
       1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9    
ทุกจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช        
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   
       2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9    
ทุกจังหวัดรายงานขอมูลสารสนเทศโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรกัษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

     3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9      
มีการรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ใหสำนักงานศึกษาธิการภาค ครบทุกจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
จัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ในระดับภาค 
  3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ  
       1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ถูกตามตามหลักเกณฑ  
       2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
รายงานขอมูลสารสนเทศ สรุปรายงานปญหาและอุปสรรค การดำเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ไดถูกตองตามแบบรายงาน 

     3. สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ใหกับสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเปนขอมูลการขับเคลื่อนงาน อพ.สธ.  

3.3  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Impact) 
       สำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดในพื ้นที ่ร ับผ ิดชอบสามารถข ับเคลื ่อนงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกระทรวงศึกษาธิการ (อพ.สธ.-ศธ.) ใหเปนไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและแผนแมบทของ อพ.สธ. ระยะท่ี 5 ปท่ี 6 
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3.4 ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 
  ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs)  
  1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 มีการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ   
  2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 รายงาน
ขอมูลสารสนเทศโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 รายงาน
ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ   
  ตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcomes)  
   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 มีการ
วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ นำไปขยายผลการดำเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  
  3.5 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับผลประโยชนจากโครงการ (Target group)  
                 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดท้ัง 5 จังหวัด ในพ้ืนท่ี รับผิดชอบของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9  
4. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 /วิธีดำเนินกิจกรรม 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา 
1 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ กุมภาพันธ 64 
2 การสงเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนการดำเนินงานงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

กุมภาพันธ - มีนาคม 2564 

3 แตงตั้งคณะทำงาน การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ      
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

กุมภาพันธ - มีนาคม 2564 

4 การกำกับติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
ในพ้ืนท่ีรบัผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

มีนาคม – กันยายน 2564 

5 รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

กันยายน 2564 

5. ประมาณการใชจายรายไตรมาส 
งบประมาณท่ีไดรับ

ท้ังหมด 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

10,000 - - 10,000 
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6. งบประมาณ 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน)  

      งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิตนโยบายและแผนดานการศึกษา กิจกรรมดำเนินงานนโยบายและ

ยุทธศาสตร งบรายจายอ่ืน คาใชจายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 

10,000 บาท (หนึ่งบาทถวน) และขอถัวจายทุกรายการ ทุกกิจกรรม รายละเอียดคาใชจาย ดังนี้  

ท่ี กิจกรรม 
ประมาณการ 
งบประมาณ 

1 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ - 
2 การสงเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนการดำเนินงานงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

- 

3 แตงตั้งคณะทำงาน การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

- 

4 การกำกับติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
ในพ้ืนท่ีรบัผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

 คาเบี้ยเลี้ยง ( 5 คน x 240 บาท x 5 วัน )  เปนเงิน 6,000 บาท 
 คาน้ำมันเชื้อเพลิง                                เปนเงิน  2,500 บาท 
 คาวัสดุ                                              เปนเงิน   500  บาท 

9,000 
 
 
 

5 รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

 
 

1,000 
 รวมจำนวนเงิน 10,000 
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โครงการท่ี 9  กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ      
                 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปงบประมาณ พ.ศ.2564) 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพ่ือเปนกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการท่ีสะทอนผลการดำเนินงานของสำนักงานในสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความสอดคลองและ
ขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการใหบรรลุผลสำเร็จ และสืบ
เนื่องจากคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหาในการจัดการศึกษาของ
ประเทศในสวนภูมิภาคท้ังในดานโครงสรางและองคการ ดานระบบบริหารจัดการ และดานบุคคลท่ีเก่ียวของ 
โดยกำหนดใหมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนด สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และใชเปนกรอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีสามารถสะทอนผลการดำเนินงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความสอดคลองและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการและ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการใหบรรลุเปาหมายอยางเปนระบบ ประกอบดวย  3 ประเด็นการประเมิน 
คือ การประเมินประสิทธิผล การประเมินประสิทธิภาพ และการพัฒนาองคกร ท้ังนี้  เพ่ือใหทราบถึง
ผลสัมฤทธิ์ ปญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และนำขอมูลท่ีไดไปใช
ประโยชนในการปรับปรุงการดำเนินงานในดานตาง ๆของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตอไป 

2.วัตถุประสงค 
   2.1 เพ่ือตรวจสอบรองรอยกระบวนการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสูการพัฒนาสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

  2.2 เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคขอเสนอแนะท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานและหาแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

3.เปาหมาย 

• เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในสังกัดไดดำเนินการตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ

โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

• เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  
  1) ผูบริหารระดับสูงรับทราบขอมูลผลการดำเนินงาน ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและ
สามารถหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
      2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีความรูความเขาใจเรื่องระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สามารถนำความรูท่ีไดรับไปปรับปรุงกระบวนการทำงานในปตอไปตามหลักเกณฑการ
ประเมินไดถูกตอง 
       3)ขอมูลการประเมินใชเปนขอมูลในการประเมินผลสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาระบบ
ราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ 
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       4) ดำเนินการตรวจติดตาม ประเมินผล สรุป วิเคราะหและรายผลการประเมินไดอยาง
ชัดเจนและทันตามระยะเวลาท่ีกำหนด  

• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตอการปดชองวางของเปาหมาย (project's contribution 

to target gap) 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 9 ท้ัง 5 จังหวัด(ปราจีนบุรี 
นครนายก จันทบรุี ตราด และสระแกว) 

• ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในสังกัดไดดำเนินการตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ
โครงการกำกับ ติดตามประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 และไดเลมสรุปผลรายงานการประเมินสงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดทัน
ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

• ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 
 ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดใน

พ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธกิารภาค 9 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

• กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับผลประโยชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีสำนักงาน

ศึกษาธิการภาค 9/ สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

4.ระยะเวลาเริ่มตนและส้ินสุดโครงการ     ธันวาคม 2563 
ท่ี กิจกรรม กลุมงานผิดชอบ ระยะเวลา 
 กิจกรรมท่ี 1 :ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามฯ กลุมตรวจราชการฯ ต.ค.-ธ.ค.63 
 กิจกรรมท่ี 2 : ลงพ้ืนท่ีกำกับติดตามฯ กลุมตรวจราชการฯ ต.ค.-ธ.ค.63 
 กิจกรรมท่ี 3 :ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการ

กำกับติดตามฯ/จัดทำรูปเลมเอกสาร 
กลุมตรวจราชการฯ ต.ค.-ธ.ค.63 

 
5. ประมาณการใชจายรายไตรมาส 

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

38,390 38,390    
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6. กิจกรรมและงบประมาณ 
กิจกรรม ประมาณการ  

งบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 1 :ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามประเมินผลฯ                         

           -คาอาหาร คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม                                              

           -คาอาหารกลางวัน ม้ือละ120 บาท จำนวน 1 ม้ือ 8 คน = 960บาท       

           -คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม ม้ือละ 35 บาทจำนวน 2 ม้ือ 8 คน= 560บาท 

          -คาวัสด ุ

1,520 

 

 

 

3,000 

กิจกรรมท่ี 2 : ลงพ้ืนท่ีกำกับติดตามประเมินผลฯ 

- คาเบี้ยเลี้ยง  
  - (คนละ270 บาท 1 คน 5 วัน)+( คนละ 240 บาท 7 คน 5 วัน) 
 - คาท่ีพัก          
  - (คืนละ 1,200 บาท 1 คน 2 คืน)+( คืนละ 800 บาท 7 คน 2 คืน) 
  -คาพาหนะ/คาน้ำมันเชื้อเพลิง 

 

9,750 

 

 

          13,600 

6,000 

กิจกรรมท่ี 3 :ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการกำกับติดตามประเมินผลฯ            

           -คาอาหาร คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม                                                    

           -คาอาหารกลางวัน ม้ือละ120 บาท จำนวน 1 ม้ือ 8 คน = 960บาท        

           -คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม ม้ือละ 35 บาทจำนวน 2 ม้ือ 8 คน= 560บาท         

           -คาวัสดุ/เลมเอกสารสรุปผลการกำกับติดตามประเมินผลฯ 

1,520 

 

 

 

3,000 

        (ถัวจายทุกรายการ)                                          รวมวงเงิน 38,390 
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โครงการท่ี 10  นิตินิเทศและกำกับ ดูแล เรงรัด ติดตาม ประเมินผล ใหคำปรึกษา ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ 
                   การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ การรองทุกข และการดำเนินคดีแพง คดีอาญา คดี  
                   ปกครอง ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สำนักงาน 
                   ศึกษาธิการจังหวัด และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ  
                   สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำปงบประมาณ 2564 

1. หลักการและเหตุผลความจำเปน 
  ตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง  ปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันท่ี 3 เมษายน 2560 ขอ 5 กำหนดใหมีสำนักงานศึกษาธิการ
ภาคมีอำนาจหนาท่ี (3) กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดยมอบหมายภารกิจงานตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบง
หนวยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันท่ี 12 มิถุนายน 2560 ขอ 2.3  (2) และ (3) ใหกลุมบริหารงานบุคคล  มีหนาท่ี 
กำกับ ดูแล เรงรัด ติดตาม และประเมินผลเก่ียวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ การรองทุกข และ
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 
1409/2560 เรื่องมอบอำนาจใหศึกษาธิการภาค ปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 แกไข
เพ่ิมเติมโดยคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 847/2560 เรื่องแกไขเพ่ิมเติมคำสั่งมอบอำนาจให
ศึกษาธิการภาคปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันท่ี 17 เมษายน 2561 ขอ 28 (1) – (7) การดำเนินการเก่ียวกับ
งานคดีของสำนักงานศึกษาธิการภาคนั้น ๆ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค ซ่ึงสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ไดเห็นถึงความสำคัญของงานดังกลาว เนื่องจาก
พบปญหาในการดำเนินการเรื่องดังกลาว ท้ังในระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จนนำไปสู
การฟองรองดำเนินคดี ท้ังคดีปกครอง และคดีอาญา  

ดังนั้น เพ่ือใหการกำกับ ดูแล เรงรัด ติดตาม และประเมินผลเก่ียวกับการดำเนินการทาง
วินัย การอุทธรณ การรองทุกข ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ปองกัน แกไขปญหาการพิจารณาทางปกครอง และการมี
คำสั่งทางปกครองเก่ียวกับเรื่องดังกลาว ท่ีไมเปนไปตามวิธีการข้ันตอนท่ีระเบียบกฎหมายกำหนดไว และใช
ดุลพินิจท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม ลดปญหาการฟองรองดำเนินคดี อีกท้ังในสวนของการ
ดำเนินคดีแพง คดีอาญา คดีปกครอง ท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทำโครงการนิติ
นิเทศ และกำกับ ดูแล เรงรัด ติดตาม ประเมินผล ใหคำปรึกษา ขอเสนอแนะเก่ียวกับการดำเนินการทางวินัย 
การอุทธรณ การรองทุกข และการดำเนินคดีแพง คดีอาญา คดีปกครองท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำปงบประมาณ 2564 ข้ึน 

2. วัตถุประสงค  
2.1 เพ่ือสงเสริมใหความรูเก่ียวกับกฎหมายปกครองและแนวปฏิบัติราชการท่ีถูกตองตาม

กฎหมายปกครอง 
2.2 กำกับ ดูแล เรงรัด ติดตาม ประเมินผล ใหคำปรึกษา ขอเสนอแนะเก่ียวกับการ

ดำเนินการ ทางวินัย การอุทธรณ การรองทุกข และการดำเนินคดีแพง คดีอาญา คดีปกครองท่ีเก่ียวกับการ
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บริหารงานบุคคล ซ่ึงสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เปนผูดำเนินการ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ
กฎหมาย เกิดความเปนธรรม 

2.3 สรุปและรายงานผลความคืบหนา ปญหา อุปสรรค รวมท้ังแนวทางการแกไข ปองกัน
ปญหา การไมปฏิบัติตามระเบียบราชการ หรือการดำเนินการท่ีคลาดเคลื่อนไปจากระเบียบปฏิบัติราชการ  

3. เปาหมายโครงการ 
  3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ   
              3 .1 .1 รอยละ 80 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในกำกับท้ัง 5 จังหวัด ไดแก 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครนายก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแกว ผูบริหาร
หนวยงาน และผูรับผิดชอบสำนวนการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ รองทุกข งานคดี (นิติกร หรือผูปฏิบัติ
หนาท่ีนิติกร หรือผูอำนวยการกลุมกฎหมายและคดี ผูอำนวยการกลุมนิติการ หรือผูอำนวยการกลุม
บริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด) 
  3.1.2 รอยละ 80 ของผูบริหารหนวยงานและผูรับผิดชอบสำนวนการดำเนินการทาง
วินัย อุทธรณ รองทุกข งานคดี (นิติกร หรือผูปฏิบัติหนาท่ีนิติกร หรือผูอำนวยการกลุมกฎหมายและคดี 
ผูอำนวยการกลุมนิติการ) ของหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ในกรณีท่ีมีปญหา
ในการดำเนินการตามระเบียบข้ันตอนท่ีกฎหมายกำหนดไวและใชดุลพินิจไมเปนธรรม 
  3.1.3 รอยละ 80 ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ในกรณีท่ีมี
ปญหา ในการดำเนินการพิจารณาวินิจฉัยขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 
  3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
       คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผูบริหารหนวยงาน                            
และผูรับผิดชอบการดำเนินการในเรื่องดังกลาวของหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ไดรับการกำกับ ดูแล เรงรัด ติดตาม ประเมินผล ใหคำปรึกษา ขอเสนอแนะ และมีความรู
ความเขาใจ แนวทางการดำเนินการท่ีถูกตองตามระเบียบกฎหมาย   
  3.3  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Impact) สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 สามารถกำกับ ดูแล 
เรงรัด ติดตาม ประเมินผล ใหคำปรึกษา ขอเสนอแนะเก่ียวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ การรอง
ทุกข และการดำเนินคดีแพง คดีอาญา คดีปกครองท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เพ่ือใหการดำเนินการในเรื่องดังกลาวเปนไปในทิศทางเดียวกัน เปนไปตาม
ระเบียบกฎหมายกำหนด เกิดความเปนธรรม โดยบูรณาการใหเปนไปในทิศทางเดียวกันท้ัง 5 จังหวัด เกิด
ความเปนธรรม ลดปญหาการฟองรองดำเนินคดีท้ังคดีปกครอง คดีแพง และคดีอาญา 

3.4 ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ  
ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs) 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดท้ัง 5 จังหวัด ไดแก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ปราจีนบุรี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแกว ผูบริหารหนวยงานและผูรับผิดชอบสำนวนการ
ดำเนินการทางวินัย อุทธรณ รองทุกข งานคดี (นิติกร หรือผูปฏิบัติหนาท่ีนิติกร หรือผูอำนวยการกลุม
กฎหมายและคดี ผูอำนวยการกลุมนิติการ หรือผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด) ผูบริหารหนวยงานและผูรับผิดชอบสำนวนการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ รองทุกข งานคดี (นิติกร 
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หรือผูปฏิบัติหนาท่ีนิติกร หรือผูอำนวยการกลุมกฎหมายและคดี ผูอำนวยการกลุมนิติการ) ของหนวยงาน
ทางการศึกษาในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (ในกรณีท่ีมีปญหาในการดำเนินการตามระเบียบข้ันตอนท่ี
กฎหมายกำหนดไว และใชดุลพินิจไมเปนธรรม) และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (ใน
กรณีท่ีมีปญหาในการดำเนินการพิจารณาวินิจฉัยขอเท็จจริงและขอกฎหมาย) ไดรับการกำกับ ดูแล เรงรัด 
ติดตาม ประเมินผล ใหคำปรึกษา ขอเสนอแนะเก่ียวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ การรองทุกข 
และงานคดีท่ีเก่ียวของกับเรื่องดังกลาว ครบถวนตามเปาหมาย 
  ตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcomes)  
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดท้ัง 5 จังหวัด, คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดท้ัง 5 จังหวัด, 
หัวหนาหนวยงานทางการศึกษา และผูรับผิดชอบดำเนินการไดถูกตองตามระเบียบกฎหมาย เกิดความเปนธรรม
  3.5 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับผลประโยชนจากโครงการ (Target group)  
  นิติกร/เจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีนิติกร ผูอำนวยการกลุมกฎหมายและคดี ผูอำนวยการกลุม                   
นิติการ หรือผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล ผูบริหารหนวยงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
หนวยงานทางการศึกษาท้ัง 5 จังหวัด, คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดท้ัง 5 จังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ                
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9  

4. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

5. วิธีดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 เสนอขออนุมัติโครงการ เดือนตุลาคม 2563 กลุมนิติการ ศธภ.9 

2 สราง/จัดทำแบบกำกับ ดูแล เรงรัด ติดตาม 
ประเมินผล ใหคำปรึกษา ขอเสนอแนะการ
ดำเนินการทางวินัย อุทธรณ รองทุกข และ                
การดำเนินคดีแพง คดีอาญา คดีปกครอง                     
ท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  
 

เดือนตุลาคม 2563 กลุมนิติการ ศธภ.9 

 3 แจงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
 

เดือนพฤศจิกายน 
2563 

กลุมนิติการ ศธภ.9 

4 - กำกับ ดูแล เรงรัด ติดตาม ประเมินผล ให
คำปรึกษา ขอเสนอแนะเก่ียวกับการดำเนินการ
ทางวินัย การอุทธรณ การรองทุกข และ                      
การดำเนินคดีแพง คดีอาญา คดีปกครอง                  
ซ่ึงสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 เปนผูดำเนินการ เพ่ือให
เปนไปตามระเบียบกฎหมาย เกิดความเปนธรรม 

ตุลาคม 2563  – 
กันยายน 2564 

กลุมนิติการ ศธภ.9 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

 - ทำเอกสารเผยแพร นิตินิเทศ ใหความรูแก
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
เดือนละ 1 ครั้ง 

ทุกเดือน  

5 สรุปรายงานผลการดำเนินการเพ่ือให
ผูบังคับบัญชาทราบและพิจารณา 

ทุกเดือน กลุมนิติการ ศธภ.9 

6. ประมาณการใชจายรายไตรมาส 

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

43,720 - 14,573 14,573 14,574 

7. งบประมาณ   จำนวน   43,720      บาท  (สี่หม่ืนสามพันเจ็ดรอยยี่สิบบาทถวน) 

8. รายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงานและงบประมาณ  
หมวดงบรายจาย งบประมาณ (บาท) 

งบดำเนินงาน : กิจกรรมท่ี 1 สราง/จัดทำแบบกำกับ ดูแล เรงรัด ติดตาม ประเมินผล 
ใหคำปรึกษา ขอเสนอแนะการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ  รองทุกข และการดำเนินคดี
แพง คดีอาญา คดีปกครองตามระเบียบกฎหมายกำหนด  
                 กิจกรรมท่ี 2 
                 - กำกับ ดูแล เรงรัด ติดตาม ประเมินผล ใหคำปรึกษา ขอเสนอแนะ
เก่ียวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ การรองทุกข และการดำเนินคดีแพง 
คดีอาญา คดีปกครอง ซ่ึงสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธกิารภาค 9  
เปนผูดำเนินการ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย เกิดความเปนธรรม จังหวัดละ      
3 เดือน / 1 ครั้ง  หรือ จงัหวัดละ 4 ครั้ง/ป รวม 5 จังหวัด จำนวน 20 ครั้ง/ป 
                กิจกรรมท่ี 3 ทำเอกสารเผยแพร นิตินิเทศ ใหความรูแกสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเดือนละ 1 ครั้ง  
               กิจกรรมท่ี 4 สรุปรายงานผลการดำเนินการเพ่ือใหผูบังคับบัญชาพิจารณา 

 

• คาใชสอย กิจกรรมท่ี 2   
- คาพาหนะ หรือคาน้ำมันเชื้อเพลิง 10,000  
- คาเบี้ยเลี้ยง 240 บาท X 2 คน X  16 วัน (จันทบุรี, ตราด) 7,680 
- คาเบี้ยเลี้ยง 240 บาท X 2 คน X  12 วัน (นครนายก ปราจีนบุรี, สระแกว) 5,760 
- คาท่ีพักเหมาจาย 800 บาท X 8 วัน X 2 คน 19,200 

• คาวัสดุ กิจกรรมท่ี 1-4  
- วัสดุสำนักงาน (เชน หมึกเครื่องปริ้นเตอร, กระดาษ, อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ) 1,080 

รวมเปนเงินท้ังหมด 43,720 

หมายเหตุ : ขอถัวจายทุกรายการ 
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9. สถานท่ีดำเนินการ/พ้ืนท่ีดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 

10. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
 10.1 ความเส่ียง :  
             10.1.1 ปญหาแตละจังหวัดไมเหมือนกัน มีความหลากหลาย และบริบทในการ

ทำงานของแตละจังหวัดไมเหมือนกัน ตองใชความรอบรู ความเขาใจเรื่องระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังกลาว และประสบการณในการทำงานดานการบริหารงานบุคคลท่ีเก่ียวของกับวินัย 
อุทธรณ รองทุกข งานบริหารงานบุคคลอ่ืน ๆ งานคดี เพ่ือดำเนินการนิตินิเทศ  กำกับ ดูแล เรงรัด ติดตาม 
ประเมินผล ใหคำปรึกษา ขอเสนอแนะ กับปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนหลากหลายในแตละจังหวัดซ่ึงไมเหมือนกัน 
การทำงานนิตินิเทศท่ีตองใชระยะเวลาจำกัด อาจผิดพลาดคลาดเคลื่อนได 
   10.1.2 เม่ือบุคลากร/หนวยงาน/คณะกรรมการ รับการนิตินิเทศกำกับ ดูแล เรงรัด 
ติดตาม ประเมินผล ใหคำปรึกษา ขอเสนอแนะแลว อาจไมรับฟงตามขอเสนอแนะและใชดุลพินิจพิจารณา
กอนมีคำสั่งทางปกครอง และมีคำสั่งทางปกครอง โดยไมพิจารณาขอมูล ขอเท็จจริง ขอกฎหมายใหรอบดาน 
ขาดการใชดุลพินิจอยางมีเหตุผล และไมเปนตามระเบียบกฎหมายกำหนด หรือคลาดเคลื่อนจากระเบียบ
กฎหมายกำหนด และลวงเลยระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนดไว และอาจไมรับฟงตามขอเสนอแนะ 
 10.2 การบริหารความเส่ียง :  
             10.2.1 ศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนหลากหลายท้ัง 5 จังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ใหครบถวน รอบดาน กอนใหความรู ขอเสนอแนะ คำแนะนำ เพ่ือเสริมสรางความรูความ
เขาใจเรื่องระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการในเรื่องดังกลาวอยางถูกตองและเปนธรรม 
             10.2.2 กำกับ ดูแล เรงรัด ติดตาม ประเมินผล ใหคำปรึกษา ขอเสนอแนะโดยใชองค
ความรูเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลท่ีเปนมติ ก.ค.ศ., คำวินิจฉัยของ ก.พ.ค., คำวินิจฉัยของ ก.พ. และคำ
วินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด  
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โครงการท่ี 11  กำกับ ติดตาม ประเมินผล การจัดการเรียนการสอนและมาตรการปองกัน ในสถานการณ 
                   การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ 
                   สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.หลักการและเหตุผล  
 ตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค  
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ขอ 5 ใหมีสำนักงานศึกษาธิการภาค มีอำนาจหนาท่ี (3) กำกับดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (4) สนับสนุนการตรวจราชการ
และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
โดยมอบหมายภารกิจงานใหกลุมตรวจราชการและติดตามประเมินผล  มีหนาท่ี กำกับดูแล เรงรัด ติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ กำกับดูแลเรงรัดติดตาม
และประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาของหนวยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ วางแผนและจัดระบบการประสานการตรวจราชการ ของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ     
และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 จึงกำหนดใหสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เพ่ือสนับสนุนการ
ตรวจราชการของกระทรวงและมี อำนาจหนาท่ี 5 ประการ คือ 1) กำหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษา การใชจาย งบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 2) ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษา ของหนวยงานการศึกษา 3) ใหคำแนะนำหรือขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงระบบการติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษา และขอเสนอเพ่ือการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับจังหวัด 
4) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับภาค ไปยังคณะกรรมการ 
5) ติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวังเหตุการณตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบและรายงานผลกระทบ ผลการดำเนินการ 
ตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสวนราชการท่ีเก่ียวของ 6) จัดทำขอมูลสารสนเทศ เพ่ือประโยชนในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การจัดการศึกษาในระดับภาค 
 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
ตั้งแตวันท่ี 17 ธันวาคม 2563 ประเทศไทยไดเกิดสถานการณการแพรระบาดระลอกใหมของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) กอปรกับนายกรัฐมนตรีไดประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองท่ีท่ัว
ราชอาณาจักร (คราวท่ี 9) เม่ือวันท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2564 ตั้งแตวันท่ี 16 มกราคม 2564 จนถึงวันท่ี 28 
กุมภาพันธ 2564 และออกขอกำหนดฯ ฉบับท่ี 18 โดยการกำหนดพ้ืนท่ีสถานการณ 5 ระดับ และมาตรการ
ควบคุมแบบบูรณาการตามระดับของพ้ืนท่ีสถานการณ ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 เปนตนไป อีกท้ัง
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สป 20/2564 เรื่องนโยบายการตรวจราชการ
และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได
มอบหมายใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอ 3 (3.1) การจัดการเรียนการสอนและมาตรการ
ปองกันในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามหนังสือ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 0207/2233 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง การ
กำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการปองกันและควบคุมการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนท่ี 2/2563 (เดือนกุมภาพันธ – 9 
เมษายน 2564) โดยขอความรวมมือสำนักงานศึกษาธิการภาคทุกแหง ดำเนินการลงพ้ืนท่ีตรวจ ติดตามการ
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จัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนท่ี 2/2563 พรอมกันนี้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาก
แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน กิจกรรมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในสวนภูมิภาค งบดำเนินงาน 
ใหกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18 เพ่ือเปนคาใชจายในการดำเนินการดังกลาว เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2564 
 เพ่ือใหการกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการ
ปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปงบประมาณพ.ศ. 2564 ใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี จึงควรดำเนินการกำกับ 
ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการปองกันและควบคุมการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตาม
มาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบาย
การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2564  เพ่ือประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายดังกลาว รวมท้ังรายงานขอปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ เพ่ือการ
ปรับปรุงการดำเนินงานตอไป 

2.วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการปองกันและ

ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.2 เพ่ือรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตาม
มาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.3 เพ่ือนำเสนอขอปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ สำหรับการปรับปรุงการดำเนินการตามนโยบาย
ดังกลาว ตอผูบริหาร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

3.เปาหมาย 

• เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
         1. มีการลงพ้ืนท่ีติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการ

ปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9  
             2. มีเอกสารรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตาม
มาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

• เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  
          1. การลงพ้ืนท่ีติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการ

ปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงาน
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ศึกษาธิการภาค 9 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
เปนไปตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2.  เอกสารรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตาม
มาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการนำเสนอขอปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ สำหรับ
การปรับปรุงการดำเนินการ เสนอตอผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

• ผลท่ีคาดวาจะเกิด  
         1. ไดรับทราบสภาพการดำเนินงาน ปญหา อุปสรรค ในการดำเนินการจัดการเรียนการ

สอนและการดำเนินการตามมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2. ไดขอมูล ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ ในการดำเนินงาน เพ่ือรายงานตอผูบริหาร
ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ และเผยแพรตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

• ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 
    รายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการ

ปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีเกิดจากการประสานความรวมมือของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9  

• กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับผลประโยชน 
1. หนวยงาน สถานศึกษา รวมท้ัง กลุมผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียในการดำเนินงาน

ตามนโยบายฯ ของทุกจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
2. ผูบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ    

4. ระยะเวลาเริ่มตนและส้ินสุดโครงการ กุมภาพันธ – กันยายน 2564 

ท่ี กิจกรรม กลุมงานผิดชอบ ระยะเวลา 

1 ขออนุมัติโครงการและแตงตั้งคณะทำงาน ตรวจราชการฯ กุมภาพันธ 
2 ศึกษา วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน นโยบาย ท่ีเก่ียวของ ตรวจราชการฯ กุมภาพันธ 
3 ประสานความรวมมือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ี

จัดทำกำหนดการตรวจฯ 
ตรวจราชการฯ กุมภาพันธ 

4 ประสานความรวมมือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ี
แจงสถานศึกษาหนวยรบัตรวจ กำหนดการตรวจ แบบ
รายงานสถานศึกษาหนวยรับตรวจ และท่ีเก่ียวของ 

ตรวจราชการฯ กุมภาพันธ 

5 ลงพ้ืนท่ีดำเนินการตรวจราชการ  
ครั้งท่ี 1 (เดือนกุมภาพันธ 2564) 
ครั้งท่ี 2 (เดือนเมษายน 2564) 
ครั้งท่ี 3 (เดือนมิถุนายน 2564) 
**อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม** 

ตรวจราชการฯ กุมภาพันธ – 
กันยายน 

6 รวบรวมขอมูลผลการตรวจ ติดตาม จากการลงพ้ืนท่ีของ
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ , ศึกษาธิการภาค 
และรายงานการตรวจติดตามของศึกษาธิการจังหวัด 

ตรวจราชการฯ กุมภาพันธ – 
กันยายน 

7 วิเคราะห สังเคราะห ประมวลผลขอมูล จากรายงานผล
การตรวจ ติดตาม ระดับจังหวัด  

ตรวจราชการฯ กุมภาพันธ – 
กันยายน 
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ท่ี กิจกรรม กลุมงานผิดชอบ ระยะเวลา 

8 จัดทำเอกสารรายงานผลการตรวจ ติดตาม ภาพรวมของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค โดยผานการพิจารณาจาก
ผูบังคับบัญชา  

ตรวจราชการฯ กุมภาพันธ – 
กันยายน 

9 รายงานผลการติดตามฯ ถึงผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการท่ี 9 ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และสงเอกสารรายงานผลถึงสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 

ตรวจราชการฯ กุมภาพันธ – 
กันยายน 

5.ประมาณการใชจายรายไตรมาส 
 

งบประมาณท่ีไดรับท้ังหมด ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
56,500 - 12,590 25,180 18,730 

 

6. กิจกรรม/งบประมาณ 
กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน 

งบประมาณ 
จำนวนเงินรวม งบประมาณ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
กิจกรรม การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการปองกันและ
ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธกิาร
ภาค 9 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
กิจกรรมท่ี 1 ลงพ้ืนท่ีกำกับติดตาม ครั้งท่ี 1 
(กุมภาพันธ 64) 
1.1 คาเบี้ยเลี้ยง  

270 บาท x 1 คน x 3 วัน              
       240 บาท x 4 คน x 3 วัน          
1.2 คาท่ีพัก                                                  
1,200 บาท x 1 คน x 1 วัน                       
      800 บาท x 4 คน x 1 วัน                  
1.3 คาน้ำมันเชื้อเพลิง                                           

 

  
 
 

810   
2,880  

 
1,200 
3,200 
4,500 

 12,590 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 2 ลงพ้ืนท่ีกำกับติดตาม ครั้งท่ี 2 
(เมษายน 64) 
1.1 คาเบี้ยเลี้ยง  

270 บาท x 1 คน x 3 วัน 
240 บาท x 4 คน x 3 วัน      

1.2 คาท่ีพัก  
1,200 บาท x 1 คน x 1 วัน 
270 บาท x 4 คน x 1 วัน        

1.3 คาน้ำมันเชื้อเพลิง                                                     
 

  
 
 

810   
2,880  

 
1,200 
3,200 
4,500 

  

 12,590 
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กิจกรรม/รายละเอียดการใชเงิน 
งบประมาณ 

จำนวนเงินรวม งบประมาณ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 3 ลงพ้ืนท่ีกำกับติดตาม ครั้งท่ี 3 
(มิถุนายน 64) 
1.1 คาเบี้ยเลี้ยง  

270  บาท x 1 คน x 3 วัน 
240 บาท x 4 คน x 3 วัน      

1.2 คาท่ีพัก  
1,200 บาท x 1 คน x 1 วัน 
240 บาท x 4 คน x 1 วัน        

1.3 คาน้ำมันเชื้อเพลิง                                                         
 

  
 

810   
2,880  

 
1,200 
3,200 
4,500 

  

 12,590 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 4 สรุปผล/รายงาน 
4.1 คาจัดทำเลมเอกสารรายงาน  
4.2 คาวัสด ุ
 

   
3,730 

15,000 

18,730 
 
 
 

รวม - 37,770 18,730 56,500 
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                                 คณะผูจัดทำ 

 
ท่ีปรึกษา 
          นายพงษพิศาล  ชินสำราญ  รองศึกษาธิการภาค 8  
     ปฏิบัติหนาท่ีศึกษาธิการภาค 9   
    
สนับสนุนขอมูล     
   บุคลากรกลุมยุทธศาสตรการศึกษา   
  บุคลากรกลุมตรวจราชการและติดตามประเมินผล   
   บุคลากรกลุมพัฒนาการศึกษา   
   บุคลากรกลุมบริหารงานบุคคล   
   บุคลากรกลุมอำนวยการ 
           
รวบรวม/ เรียบเรียง/ วิเคราะห/ ตรวจสอบ 
  นางจันทรา  เกียรติลุนสงฆ  ผูอำนวยการกลุมยุทธศาสตรการศึกษา 
  นางสาวทัศนีย  ชางชุบ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
  นายสัจจา  จุนบุญ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
  นางสาวสุภาภรณ  นฤภัย    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ข 
 

 

 
 

คำสั่งสำนกังานศึกษาธิการภาค 9 
        ที ่ 81 / 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

     ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 3   
มาตรา 16 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบาย   
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน เพ่ือให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย นั้น 

     ในการนี้ เพ่ือให้การจัด ทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนกังานศึกษาธิการ       
ภาค 9 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีต่อทางราชการ จึงแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  
 1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผน  
ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก่คณะทำงานฯ ประกอบด้วย 
                   1.1 นายพงษ์พิศาล  ชินสำราญ      รองศึกษาธิการภาค 8     ประธานกรรมการ 
 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 
                   1.2 นายโกเมศ  กลั่นสมจิตต์         นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ        รองประธานกรรมการ 
 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 9 

     1.3 นายโชคชัย  พรหมมาก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ         กรรมการ 
     1.4 นายวรวฒุิ  รัตนบริรกัษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา           กรรมการ 
     1.5 นายวรพงษ์  ครุฑปราการ ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ     กรรมการ 
     1.6 นางสาวอัจฉรา  สำราญเฟ่ืองสุข ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการ     กรรมการ 
 และติดตามประเมินผล 
     1.7 นางสาววิริยาภรณ์ เฉิดฉันท์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     กรรมการ 
     1.8 นางจันทรา  เกียรติลุนสงฆ์      ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 

      2. คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  มีหน้าที่ศึกษาข้อมูล นโยบาย กรอบแนวทาง การจัดทำแผน  
ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วางแผนจดัทำโครงการ/กิจกรรม รายงานผลการดำเนนิงานรายไตรมาส 
รวมทั้งสรุปรายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี เม่ือสิ้นปีงบประมาณ และงาน โครงการทีไ่ด้รับ    
มอบหมายพิเศษ จัดลำดับความสำคัญของงาน/โครงการ ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ประกอบด้วย    
   2.1 นางจันทรา  เกียรติลุนสงฆ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ประธานคณะทำงาน 
   2.2 นายโชคชัย  พรหมมาก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ   คณะทำงาน 
   2.3 นายวรวฒุิ  รัตนบริรักษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา   คณะทำงาน 
   2.4 นายวรพงษ์  ครุฑปราการ ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ    คณะทำงาน 
   2.5 นางสาวอัจฉรา  สำราญเฟ่ืองสุข   ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการ   คณะทำงาน 

   และติดตามประเมินผล 
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 2.6 นางสาววริิยาภรณ์  เฉิดฉันทพิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล          คณะทำงาน                                                     

  2.7 นางประภาวดี  โกสิยารกัษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                       คณะทำงาน 
 2.8 นางภัทรานิษฐ์  งามวงศ์น้อย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ          คณะทำงาน 
 2.9 นางสาวทัศนีย์  ช่างชุบ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ      คณะทำงานและ 
                      เลขานุการ 

 2.10 นายสัจจา  จุ่นบุญ       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ          คณะทำงาน
         และผู้ช่วยเลขานุการ 
          2.11 นางสาวสภุาภรณ์  นฤภัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                 คณะทำงาน
         และผู้ช่วยเลขานุการ 

3. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายและจัดทำเอกสาร
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ ประกอบด้วย 
  3.1 นายโชคชัย  พรหมมาก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ    ประธานกรรมการ 
 3.2 นางสาวภควรรณ  ดอนมอญ  พนักงานจ้างเหมาบริการ     กรรมการ 
      3.3 นางสาวสมนพร  มูลสาร      พนักงานราชการ      กรรมการและเลขานุการ            

          4. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน มีหน้าที่รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 
   4.1 นางประภาวดี  โกสิยารกัษ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ      ประธานกรรมการ 
   4.2 นางสาวฤทัยรัตน์  รู้รอบดี      พนักงานจ้างเหมาบริการ      กรรมการ  
   4.3 นางสาวธารารัตน์  ไตรโภค  พนักงานจ้างเหมาบริการ         กรรมการและเลขานุการ 
 5. คณะกรรมการฝ่ายพาหนะ มีหน้าทีป่ระสานงาน อำนวยความสะดวกการเดินทางของคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
     5.1 นายโชคชัย  พรหมมาก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ           ประธานกรรมการ 
     5.2 นายอนุรักษ์  สังข์ไว พนักงานจ้างเหมาบริการ                     กรรมการ 
        5.3 นายทิวา  ไชยเลิศ พนักงานจ้างเหมาบริการ              กรรมการและเลขานุการ                                                 
   
  

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าการดำเนินงานจะแล้วเสร็จ 
  

             สั่ง ณ วันที่   18  มถิุนายน  พ.ศ. 2563 
 

 
                       

 (นายพงษ์พิศาล  ชินสำราญ) 
รองศึกษาธิการภาค 8 

ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 9 
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