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1.1 หลกักำรควำมเป็นมำและเหตุผล 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 ตั้งอยู่ที่เลขที่  410/1 ถ.มรุพงษ์ อ.เมืองฉะเชิงเทรำ ต.หน้ำเมือง             
จ.ฉะเชิงเทรำ เป็นหน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้นตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 11/2559 เรื่องกำร
บริหำรรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค ลงวันที่ 21 มีนำคม 2559 ข้อ 2 ให้มีส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค จ ำนวนสิบแปดภำค และก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 6 เป็นที่ตั้งของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 3  มีหน่วยงำนในสังกัดคือส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดนครนำยกส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปรำจีนบุรี ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร และ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นกำรบริหำรจัดกำรที่สอดคล้องกับกำรบริหำรแบบบูรณำกำรกลุ่ม
จังหวัดภำคกลำงตอนกลำงของกระทรวงมหำดไทย ที่ก่อตั้งขึ้นเนื่องจำก Robert S. Kaplan และ David P. 
Norton ได้ เสนอแนวควำมคิดในวำรสำร  Harvard Business Review เรื่ อง  The Office of Strategy 
Management เพ่ืออธิบำยถึงสำเหตุของควำมล้มเหลวในกำรน ำยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยในองค์กำรส่วน
ใหญ่ประมำณร้อยละ ๖๐-๙๐ มักประสบปัญหำควำมล้มเหลวในกำรบริหำรยุทธศำสตร์ ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรที่
องค์กำรดังกล่ำวมีรูปแบบกำรบริหำรงำนแบบแยกส่วน (fragmentation) มีขั้นตอนกำรท ำงำนที่ต่ำงคนต่ำงท ำ
และต่ำงคนต่ำงรำยงำนตรงต่อผู้บังคับบัญชำตำมสำยบังคับบัญชำของตนเอง ท ำให้เกิดปัญหำของกำรแปลง
ยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติภำยในองค์กำรและขำดควำมเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่ำงเป็นระบบ Robert S. 
Kaplan และ David P. Norton จึงได้ศึกษำวิจัยและเขียนหนังสือเรื่อง The Strategy-Focused Organization 
ขึ้น เพ่ืออธิบำยถึงควำมส ำคัญของกำรยึดยุทธศำสตร์เป็นหลัก โดยใช้ยุทธศำสตร์เป็นศูนย์กลำงของระบบกำร
บริหำรจัดกำรและกระบวนกำรปฏิบัติงำน รวมถึงอธิบำยวิธีกำรหรือแนวทำงในกำรพัฒนำไปสู่องค์กำรที่มุ่งเน้น
ยุทธศำสตร์ ซึ่งได้เสนอให้มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนใหม่ในระดับองค์กำรที่เรียกว่ำ “ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ The 
Office of Strategy Management หรือ OSM” เพ่ือท ำหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องกำรบริหำรยุทธศำสตร์
เป็นกำรเฉพำะ มีลักษณะเป็นหน่วยงำนขนำดเล็ก คล่องตัวท ำหน้ำที่เป็นเจ้ำภำพในกำรเชื่อมโยงและขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ในระดับต่ำง ๆ ขององค์กำรไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิผล ตลอดจนกำรส่งเสริมให้มีกำรสื่อสำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้ประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรน ำยุทธศำสตร์ไปปฏิบัติ และกำรประสำนงำนร่วมกับหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ำยุทธศำสตร์ขององค์กำรไปสู่กำรปฏิบัติร่วมกันอย่ำงเป็นระบบ ซึ่งแนวคิดและทฤษฎี
ดังกล่ำวได้ถูกหน่วยงำนภำครัฐน ำไปใช้ประโยชน์ในเวลำต่อมำ จำกแนวคิดของ Kaplan และ Norton ดังกล่ำว 
ส ำนักงำน ก.พ.ร. และกระทรวงมหำดไทย จึงได้ร่วมหำรือและเห็นร่วมกันที่จะให้มีส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์กลุ่ม
จังหวัด (OSM) เพ่ือท ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนระดับปฏิบัติเป็นเจ้ำภำพในกำรประสำนยุทธศำสตร์แผนงำน/โครงกำร
ในระดับกลุ่มจังหวัด รวมทั้งกำรขับเคลื่อน ยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด ประสำนงำนกับหน่วยงำนอ ำนวยกำรระดับชำติ
ได้แก่ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ส ำนักงำน ก.พ.ร. ส ำนักงำน ก.พ. ส ำนักงบประมำณและ สศช.  
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ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 เป็นหน่วยงำนสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษำธิกำรที่ถูก
จัดตั้งขึ้นเพ่ือปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับพ้ืนที่ ท ำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรศึกษำในระดับภำค
และจังหวัดโดยกำรอ ำนวยกำร ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรศึกษำแบบร่วมมือและบูรณำกำรกับ
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนอ่ืนหรือภำคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ มีอ ำนำจหน้ำที่ 
ดังต่อไปนี้ 
 1. ก ำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำภำคต่ำงๆให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงพัฒนำ
ประเทศนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด รวมทั้งกำร
พัฒนำด้ำนอ่ืนๆในพ้ืนที่รับผิดชอบตำมศักยภำพและโอกำสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 
 2. สนับสนุนกำรพัฒนำจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรวิจัยและพัฒนำ 

 3. ก ำกับดูแล ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

4. สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 5. ประสำนกำรบริหำรงำนระหว่ำงรำชกำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงบูรณำกำร
ในระดับพ้ืนที่ของหลำยจังหวัด โดยยึดกำรมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชำชนเป็นหลัก 
 6. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 แผนเป็นเครื่องมือก ำหนดกรอบทิศทำงในกำรท ำงำน ท ำให้กำรท ำงำนมีเป้ำหมำยที่ชัดเจน เกิดกำร
ประสำนสัมพันธ์ภำยในองค์กรท ำให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมรำบรื่น สำมำรถตรวจสอบควำมส ำเร็จของ
เป้ำหมำยได้เพ่ือช่วยให้ประสบผลส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ ช่วยลดควำมสูญเสียจำกกำรท ำงำนซ้ ำซ้อน มีกำร
ก ำหนดขอบเขตในกำรท ำงำนที่แน่นอน และครอบคลุมภำรกิจตำมท่ีก ำหนด  
 แผนเป็นสิ่งที่ถูกก ำหนดให้ต้องด ำเนินกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำรกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 (Good Governance) ประกอบด้วย  หลักนิติธรรม (The rule of Law)  หลักคุณธรรม (Morality) 
หลั กควำมโปร่ ง ใส  (Accountablity)   หลั กกำรมี ส่ วนร่ วม (Participation)  หลั กควำมรั บผิ ดชอบ 
(Responsibility) และหลักควำมคุ้มค่ำ (Cost- effectiveness or Economy)  
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 ได้ตระหนักเห็นถึงควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นดังกล่ำว จึงได้จัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3  (พ.ศ.2560-2564) ฉบับนี้ขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบ/ทิศทำงใน
กำรด ำเนินงำนเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภำพและบรรลุตำมเป้ำหมำยขององค์กรต่อไป 
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1.2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 
 1.2.1 สภำพทั่วไป   
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3  ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรำ จังหวัดนครนำยก จังหวัดปรำจีนบุรี 
จังหวัดสมุทรปรำกำรและจังหวัดสระแก้ว มีอำณำเขตดังนี้ 
 

  ทิศเหนือ    ติดต่อ จังหวัดนครรำชสีมำ บุรีรัมย์ และสระบุรี 
  ทิศใต ้    ติดต่อ จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ระยอง 
     และชำยฝั่งอ่ำวไทย 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อ รำชอำณำจักรกัมพูชำ 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อ จังหวัดปทุมธำนี และกรุงเทพมหำนคร 
 
 

แผนที่พ้ืนทีส่ ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงจ ำนวนพื้นที่รำยจังหวัดสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงจ ำนวนพื้นที่กำรปกครองในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
 
 

  
 
ที่มา : รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558 เขตตรวจราชการศึกษาธิการภาค 3  
 
  จำกตำรำงที่ 1 และแผนภูมิที่ 1  แสดงให้เห็นว่ำ พ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 มีจังหวัดที่มีพ้ืนที่
เรียงล ำดับจำกมำกไปน้อยคือจังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรำ จังหวัดปรำจีนบุรี จังหวัดนครนำยกและ
จังหวัดสมุทรปรำกำร 
กำรปกครอง 
 เขตตรวจรำชกำรศึกษำธิกำรภำค 3 มีกำรจัดระเบียบกำรปกครองเป็นกำรปกครองส่วนภูมิภำคและ
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 5 จังหวัด 37 อ ำเภอ 306 ต ำบล  3,144 หมู่บ้ำน 5 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  87 
เทศบำล  248 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำแนกเป็นรำยจังหวัดดังนี้ 
 จังหวัดฉะเชิงเทรำ มีพ้ืนที่ 5,370.28 ตำรำงกิโลเมตร ประกอบด้วย 11 อ ำเภอ ได้แก่  อ ำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรำ อ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยว อ ำเภอบำงปะกง อ ำเภอบ้ำนโพธิ์ อ ำเภอพนมสำรคำม อ ำเภอท่ำตะเกียบ 
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เขตปกครอง 

อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน เทศบำล อบต. 
ฉะเชิงเทรำ 5,370.28 11 93 892 34 74 
นครนำยก 2,112 4 41 408 6 39 
ปรำจีนบุรี 4,762.36 7 64 708 13 56 

สมุทรปรำกำร 1,004.09 6 50 405 18 30 
สระแก้ว 7,195.43 9 58 731 16 49 

รวม 20,444.16 37 306 3,144 87 248 
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อ ำเภอคลองเขื่อน อ ำเภอแปลงยำว   อ ำเภอบำงคล้ำ อ ำเภอสนำมชัยเขต และอ ำเภอรำชสำส์น มี 93 ต ำบล 
892 หมู่บ้ำน 34 เทศบำล 1 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 74 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

 จังหวัดนครนำยก มีพ้ืนที่ 2,112 ตำรำงกิโลเมตร ประกอบด้วย 4 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอเมืองนครนำยก 
อ ำเภอองครักษ์ อ ำเภอปำกพลี และอ ำเภอบ้ำนนำ มี 41 ต ำบล 408 หมู่บ้ำน 6 เทศบำล 39 องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล  
 จังหวัดปรำจีนบุรี มีพ้ืนที่ 4,762.362 ตำรำงกิโลเมตร ประกอบด้วย 7 อ ำเภอ ได้แก่  อ ำเภอเมือง
ปรำจีนบุรี อ ำเภอประจันตคำม อ ำเภอศรีมหำโพธิ์ อ ำเภอบ้ำนสร้ำง อ ำเภอศรีมโหสถ อ ำเภอนำดี และอ ำเภอ
กบินทร์บุรี มี 64 ต ำบล 708 หมู่บ้ำน 13 เทศบำล 56 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
  จังหวัดสมุทรปรำกำร มีพ้ืนที่ 1,004.092 ตำรำงกิโลเมตร ประกอบด้วย 6 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร อ ำเภอพระประแดง อ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ อ ำเภอบำงเสำธง อ ำเภอบำงบ่อ และอ ำเภอบำงพลี 
มี 50 ต ำบล 405 หมู่บ้ำน 18 เทศบำล 30 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
 จังหวัดสระแก้ว  มีพ้ืนที่ 7,195.436 ตำรำงกิโลเมตร ประกอบด้วย 9 อ ำเภอ ได้แก่  อ ำเภอเมือง
สระแก้ว อ ำเภอวังน้ ำเย็น อ ำเภอเขำฉกรรจ์ อ ำเภอคลองหำด อ ำเภอวังสมบูรณ์ อ ำเภอตำพระยำ อ ำเภอวัฒนำ
นคร อ ำเภออรัญประเทศและอ ำเภอโคกสูง มี 58 ต ำบล 731 หมู่บ้ำน 1 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 16 
เทศบำล (3 เทศบำลเมือง 13 เทศบำลต ำบล) และ 49 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

 1.2.2 ประชำกร 
ตำรำงท่ี 2  แสดงจ ำนวนประชำกรแยกรำยจังหวัดในเขตพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด สัญชำติไทย ไม่ได้สัญชำติไทย รวมทั้งสิ้น 
ชำย หญิง รวม ชำย  หญิง รวม 

ฉะเชิงเทรำ 342,382 355,815 698,197 1,464 1,241 2,705 700,902 
นครนำยก 127,768 130,154 257,922 345 310 655 258,577 
ปรำจีนบุรี 238,278 243,318 481,596 347 252 599 482,195 
สมุทรปรำกำร    606,755 659,524 1,266,279 7,023 6,008 13,031 1,279,310 
สระแก้ว 278,194 275,870 554,064 1,172 1,686 2,858 556,922 

รวม 1,593,377 1,664,681 3,258,058 10,351 9,497 19,848 3,277,906 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงจ ำนวนประชำกรที่มีสัญชำติไทยในเขตพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงจ ำนวนประชำกรที่ไม่มีสัญชำติไทยในเขตพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : www.dopa.go.th/ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงจ ำนวนประชำกรที่มีสัญชำติไทยในเขตพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
 

 
 
 
แผนภูมิที่ 5 แสดงจ ำนวนประชำกรที่ไม่มีสัญชำติไทยในเขตพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
 

 
 
จำกตำรำงที่ 2 แผนภูมิที่ 2แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิที่ 4  และแผนภูมิที่ 5 แสดงให้เห็นว่ำ  

จังหวัดฉะเชิงเทรำ มีประชำกรที่มีสัญชำติไทยเป็นชำย 342,382 คน เป็นหญิง 355,815 คน รวม
จ ำนวน 398,197 คน มีประชำกรไม่ได้สัญชำติไทยเป็นชำย 1,464 คน เป็นหญิง 1,241 คน รวม 700,902 คน 
มีประชำกรรวมทั้งสิ้น700,902 คน 
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จังหวัดนครนำยก มีประชำกรที่มีสัญชำติไทยเป็นชำย 127,768 คน เป็นหญิง 130,154 คน รวม
จ ำนวน 257,922 คน มีประชำกรไม่ได้สัญชำติไทยเป็นชำย 354 คน เป็นหญิง 310 คน รวม 655 คน มี
ประชำกรรวมทั้งสิ้น 258,577 คน 

จังหวัดปรำจีนบุรี มีประชำกรที่มีสัญชำติไทยเป็นชำย 238,278 คน เป็นหญิง 243,318 คน รวม
จ ำนวน 481,596 คน มีประชำกรไม่ได้สัญชำติไทยเป็นชำย 347 คน เป็นหญิง 252 คน รวม 599 คน มี
ประชำกรรวมทั้งสิ้น 482,195 คน 

จังหวัดสมุทรปรำกำร  มีประชำกรที่มีสัญชำติไทยเป็นชำย 606,755 คน เป็นหญิง 659,524 คน รวม
จ ำนวน 1,266,279 คน มีประชำกรไม่ได้สัญชำติไทยเป็นชำย 7,023 คน เป็นหญิง 6,008 คน รวม 13,031คน 
มีประชำกรรวมทั้งสิ้น 1,279,310 คน 

จังหวัดสระแก้ว มีประชำกรที่มีสัญชำติไทยเป็นชำย 278,194 คน เป็นหญิง 275,870 คน รวมจ ำนวน 
554,064 คน มีประชำกรไม่ได้สัญชำติไทยเป็นชำย 1,172 คน เป็นหญิง 1,686 คน รวม 2,858 คน มีประชำกร
รวมทั้งสิ้น 556,922 คน 

สรุป ประชำกรของเขตพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 มีประชำกรที่มีสัญชำติไทยเป็นชำย 
1,593,377 คน เป็นหญิง 1,664,681 คน รวมจ ำนวนประชำกรที่มีสัญชำติไทย 3,258,058 คน เป็นประชำกร
ไม่ได้สัญชำติไทย เป็นชำย 10,350 คน เป็นหญิง 9,497 คน รวมประชำกรไม่ได้สัญชำติไทย 19,848 คน 
ประชำกรรวมทั้งสิ้น 3,277,906 คน 

จังหวัดที่มีประชำกรเรียงล ำดับจำกมำกไปน้อยคือ จังหวัดสมุทรปรำกำร  จังหวัดฉะเชิงเทรำ  
จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปรำจีนบุรีและจังหวัดนครนำยก 

 
1.2.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
         พ้ืนที่ตอนบน ของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำงหรือเขตพ้ืนที่ส ำนักศึกษำธิกำรภำค 3เป็นแนว
เทือกเขำสูง อยู่ในเขตจังหวัดนครนำยก จังหวัดปรำจีนบุรี ต่อเนื่องไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว ซึ่งแนวเขำสูง
ดังกล่ำวนี้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ มีระดับควำมสูงของยอดเขำอยู่ในช่วง 300 - 1,300 เมตร 
จำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง และพ้ืนที่เทือกเขำอีกส่วนหนึ่งทำงด้ำนทิศใต้ของพ้ืนที่ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรำ
ต่อเนื่องจังหวัดสระแก้ว ซึ่งยอดเขำในกลุ่มนี้มีควำมสูงอยู่ในช่วง 150- 750 เมตรจำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง 
ในขณะที่พ้ืนที่ตอนกลำงเป็นที่รำบลุ่ม ซึ่งเป็นที่รวมของแม่น้ ำล ำคลองหลำยสำยที่มีต้นก ำเนิดจำกบริเวณ
เทือกเขำสูงที่กล่ำวมำข้ำงต้น ก่อก ำเนิดเป็นล ำน้ ำสำยหลักของพ้ืนที่ ล ำน้ ำที่ส ำคัญได้แก่ แม่น้ ำปรำจีนบุรี แม่น้ ำ
นครนำยก และแม่น้ ำบำงปะกง ซึ่งรวบรวมน้ ำระบำยออกสู่ทะเลที่อ ำเภอบำงปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
นอกจำกนี้ยังมีพ้ืนที่บำงส่วนในเขตจังหวัดสมุทรปรำกำร ซึ่งมีแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ไหลผ่ำนกลำงพ้ืนที่  ระบำยน้ ำ
ออกสู่ทะเลที่บริเวณรอยต่ออ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร และอ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ พ้ืนที่รำบลุ่มนี้มีควำมสูงอยู่
ในช่วง -0.6 – 5.0 เมตร จำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง  ในบริเวณท่ีรำบริมทะเลไปจนถึงระดับ 300 – 500 เมตร 
จำกระดับทะเลปำนกลำงในบริเวณท่ีรำบเชิงเขำ 
 

1.2.4 กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
     กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำงมีลักษณะกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน สรุปสำระส ำคัญได้ ดังต่อไปนี้ 
     
    -พืน้ที่เพำะปลูก 
     พืชที่ปลูกมำกที่สุดในกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง ในปี 2556 คือ ข้ำวประมำณ 3.45 ล้ำนไร่ 
ซึ่งปลูกมำกที่ฉะเชิงเทรำ 1.22 ล้ำนไร่ สระแก้ว 8.5 แสนไร่ และนครนำยก 6.8 แสนไร่ ตำมล ำดับ 
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ตำรำงท่ี 3  พื้นที่เพำะปลูกรำยจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง ปี พ.ศ. 2555 แล พ.ศ. 2556 
 

จังหวัด 
พืชไร่(หลัก) พืชสวน(หลัก) 

พืชเศรษฐกิจ
(ไร่) 

ปี 2555 ปี 2556 
พืชเศรษฐกิจ

(ไร่) 
ปี 2555 ปี 2556 

ฉะเชิงเทรำ 

 

ข้ำว 
 

1,261,559 1,218,089 มะม่วง 32,425  

 

มันส ำปะหลัง 
 

285,281 305,787 ยำงพำรำ 189,011 188,635 

ปรำจีนบุรี 

ข้ำว 629,934 631,511 ยำงพำรำ 22,588 21,909 
มันส ำปะหลัง 188,896 159,069 ทุเรียน 2,380 2,512 

ข้ำวโพด 11,390 11,659 มังคุด 2,343  

อ้อย 11,572 12,633 กระท้อน 4,143  

นครนำยก 

 
 

ข้ำว 
 
 

 
 
 

725,741 
 
 
 

689,118 

 

ส้มโอ 
 

4,106  

 

มะยงชิด 
 

6,288  

 

มะปรำงหวำน 
 

1,983  

 

กระท้อน 
 

1,525  

สระแก้ว 

 

ข้ำว 
 

838,511 846,574 มะม่วง 11,205  

 

มันส ำปะหลัง 
 

400,953 430,019 ยำงพำรำ 55,196 55,028 

 

อ้อยโรงงำน 
 

209,752 214,323 ปำล์มน้ ำมัน 24,303 24,527 

 

ข้ำวโพดเลีย้ง
สัตว ์

 

94,243 95,786    

 

สมุทรปรำกำร 
 

ข้ำว 70,058 65,493 มะม่วง 10,890  

ที่มำ: สถิติกำรเกษตรประเทศไทย ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (www.oac.go.th) 
   
 จำกตำรำงที่ 3 แสดงให้เห็นว่ำ กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำงมีพืชไร่ที่เป็นพืชเศรษฐกิจคือ ข้ำว มันส ำปะหลัง ข้ำวโพด 
อ้อย และมีพืชสวนท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจได้แก่ มะม่วง ยำงพำรำ ทุเรียน มังคุด กระท้อน ส้มโอ มะยงชิด มะปรำงหวำน ยำงพำรำ 
ปำล์มน้ ำมัน 
 
 
 

http://www.oac.go.th/
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    -พื้นที่ปศุสัตว์       

   ตำรำงท่ี 4 จ ำนวนสัตว์เศรษฐกิจรำยจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำงปี พ.ศ. 2555 และ                            
                ปี พ.ศ. 2556 
  

จังหวัด 
สัตว์เศรษฐกิจ 

สัตว์เศรษฐกิจ(ตัว) ปี 2555 ปี 2556 

ฉะเชิงเทรำ 
สุกร 466,773 475,126 

ไก่เนื้อ 9,879,211 10,760,502 
ไก่ไข ่

 
3,935,208 4,448,191 

ปรำจีนบุรี 

สุกร 85,721 25,364 
ไก่เนื้อ 10,400,972 10,047,518 
ไก่ไข ่ 498,117 580,413 
โคเนื้อ 17,594 16,415 
กระบือ 

 
12,861 9,932 

นครนำยก 

ไก่เนื้อ 8,919,183 8,785,831 
สุกร 85,061 25,364 

โคเนื้อ 11,800 11,147 
ไก่ไข ่

 
3,097,613 3,279,113 

สระแก้ว 

โคเนื้อ 51,048 47,015 
โคนม 38,786 39,097 
กระบือ 16,215 12,200 
สุกร 10,208 10,301 

ไก่เนื้อ 414,605 451,275 
ไก่ไข ่ 261,557 223,554 

ไก่พ้ืนเมือง 707,891 722,066 
เป็ดเนื้อ 396,711 441,950 

สมุทรปรำกำร 

โคเนื้อ 321 290 
ไก่พ้ืนเมือง 17,741 18,507 
เป็ดเนื้อ 7,216 1,455 
เป็ดไข ่ 10,564 9,054 
ไก่เนื้อ 

 
69,749 71,276 

  ที่มำ: สถิติกำรเกษตรประเทศไทย ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (www.oac.go.th) 
จำกตำรำงที่ 4 แสดงให้เห็นกำรท ำปศุสัตว์ของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง ในปี 2556 มีกำรเลี้ยงไก่เนื้อ
มำกที่สุด จ ำนวน 30.12 ล้ำนตัว รองลงมำ คือ ไก่ไข่ จ ำนวน 8.53  ล้ำนตัว     
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oac.go.th/
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      -พื้นที่ประมง       
 

ตำรำงท่ี 5 จ ำนวนเนื้อที่นำกุ้งรำยจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำงปี พ.ศ. 2556 
จังหวัด เนื้อที่นำกุ้ง (ไร่) 

ฉะเชิงเทรำ 15,375 
ปรำจีนบุรี 4,368 
นครนำยก 6,480 
สระแก้ว - 

สมุทรปรำกำร 5,118 
รวม 31,341 

  ที่มำ: สถิติกำรเกษตรประเทศไทย ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (www.oac.go.th) 
 จำกตำรำงที่ 5 แสดงให้เห็นว่ำกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง มีกำรท ำประมงทั้งน้ ำจืดและน้ ำเค็มโดยสัตว์
น้ ำจืดที่นิยมเลี้ยงกันมำกได้แก่ ปลำนิล ปลำดุก ปลำตะเพียน และปลำสลิด ซึ่งมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมำณ 2 แสน
ไร่ จังหวัดที่มีพ้ืนที่มำกที่สุดคือ สมุทรปรำกำร ประมำณ 1.1 แสนไร่ รองลงมำคือ ฉะเชิงเทรำ 3.2 หมื่นไร่ และ
นครนำยก 2.7 หมื่นไร่ โดยฉะเชิงเทรำเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่นำกุ้งมำกท่ีสุด  
 
 

       - พื้นที่อุตสำหกรรม 
      กำรกระจำยตัวของโรงงำนอุตสำหกรรมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ตำมแนวถนนสำยหลัก ส ำหรับ
จังหวัดฉะเชิงเทรำมีกำรตั้งโรงงำนอุตสำหกรรมตำมแนวถนนทำงหลวงหมำยเลข 34 และ 304 ในขณะที่จังหวัด
ปรำจีนบุรีมีกำรตั้งโรงงำนอุตสำหกรรมตำมแนวถนนทำงหลวงหมำยเลข 304 ซึ่งเป็นเส้นแนวถนนที่เชื่อมโยง
ต่อเนื่องจำกฉะเชิงเทรำ และตำมแนวถนนทำงหลวงหมำยเลข 33 ในปัจจุบันตลอดแนวถนนทำงหลวง
หมำยเลข 304 มีนิคมอุตสำหกรรมตั้งอยู่ 4 แห่ง คือ 1) นิคมอุตสำหกรรมแปลงยำว (เกตเวย์ ซิตี้) อ ำเภอแปลง
ยำว  2) นิคมอุตสำหกรรม 304 อินดัสเตรียลปำร์ค 2 อ ำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ  3) นิคม
อุตสำหกรรม 304 อินดัสเตรียลปำร์ค อ ำเภอศรีมหำโพธิ์ และ 4) นิคมอุตสำหกรรมกบินทร์บุรี อ ำเภอกบินทร์
บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี ส ำหรับในจังหวัดสมุทรปรำกำร มีจ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมตั้งอยู่หนำแน่นในเกือบทุก
ต ำบล ในขณะที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครนำยกมีโรงงำนอุตสำหกรรมไม่มำกนัก ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ตำม
แนวถนนทำงหลวงหมำยเลข 33  
ตำรำงท่ี 6 จ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมรำยจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง ปี พ.ศ. 2555  
      และปี พ.ศ. 2556 

 จังหวัด โรงงำนอุตสำหกรรม(โรง) 

ปี 2555 ปี 2556 
ฉะเชิงเทรำ 1,864 2,005 
ปรำจีนบุรี 809 841 
นครนำยก 302 317 
สระแก้ว 517 528 

สมุทรปรำกำร 7,945 8,231 
รวม 11,437 11,922 

 หมำยเหตุ: โรงงำนประกอบด้วยโรงงำนประเภทท่ี 2 และประเภทที่ 3  
(โรงงำนประเภทที ่2 หมำยถึง โรงงำนท่ีต้องแจ้งให้ทรำบก่อนกำรประกอบกิจกำรโรงงำน  
โรงงำนประเภทที่ 3  หมำยถึง โรงงำนท่ีต้องได้รับอนุญำตก่อนจึงจะด ำเนินกำรได้) 

ที่มำ: กรมโรงงำน รวบรวมโดยส ำนักสถิติพยำกรณ์ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

http://www.oac.go.th/
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            พิจำรณำลักษณะภำคอุตสำหกรรม ปรำกฏว่ำมีโรงงำนอุตสำหกรรม ใน ปี 2554 มีจ ำนวน 10,325 
โรงงำน เมื่อเทียบกับปี 2555 มีจ ำนวนโรงงำนเพ่ิมขึ้นจ ำนวน 10,588 โรงงำน ซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นถึงร้อยละ  2.55 
โดยมีมำกที่สุดที่จังหวัดสมุทรปรำกำร ปี 2554 จ ำนวน 7,279 โรงงำน  ปี 2555 จ ำนวน 7,442 โรงงำน ซึ่งเพ่ิม
สูงขึ้นถึงร้อยละ 2.24 และจังหวัดฉะเชิงเทรำ ปี 2554 จ ำนวน 1,511 โรงงำน        ปี 2555  จ ำนวน 1,563 
โรงงำน  ซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นถึงร้อยละ3.44 และแนวโน้มในอนำคตคำดว่ำจะเพ่ิมขึ้นที่จังหวัดปรำจีนบุรี เนื่องจำกมี
ควำมพร้อมในด้ำนสถำนที่ตั้ง แหล่งน้ ำและระบบ Logistics  
 

  1.2.5 ข้อมูลเศรษฐกิจ 
 รำยได้ของประชำกร : 

  มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวม ของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง จำกสถิติข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม ปี 
2555 มีมูลค่ำ 1,283,256 ล้ำนบำท เป็นล ำดับที่ 2 ของ 18 กลุ่มจังหวัด ประชำกรมีรำยได้เฉลี่ยต่อหัว 317,740 
บำท/คน/ป ี
   ผลิตภัณฑ์ต่อหัว ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (บำท) ของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง ปี 
2555 ค่ำเฉลี่ยจ ำนวน 317,740 บำท/คน จังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อคนสูงสุด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
จ ำนวน 440,919 บำท/คน รองลงมำ ได้แก่ จังหวัดปรำจีนบุรี  จ ำนวน 369,001 บำท/คน จังหวัด 
สมุทรปรำกำรจ ำนวน 364,721 บำท/คน จังหวัดนครนำยก จ ำนวน 86,777 บำท/คน และจังหวัดสระแก้ว 
จ ำนวน 56,138  บำท/คน ซึ่งจะเห็นได้ว่ำจังหวัดที่มีโรงงำนอุตสำหกรรม จะมีรำยได้สูง ส ำหรับจังหวัดที่มี
ผลิตผลทำงเกษตร จะมีรำยได้ต่ ำ   
 
 

ตำรำงท่ี 7 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง ณ รำคำประจ ำปี (แบบลูกโซ่) 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม 2551 2552 2553 2554 2555 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (หน่วย : 
ล้ำนบำท) 

952,325  878,841  1,044,264  952,591  1,283,256  

รำยได้เฉลี่ยต่อคน (บำท/คน/ปี) 723,366  658,277  771,569  691,302  317,740  

ที่มำ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 

1.2.6 ลักษณะทำงสังคม 
1) ควำมหนำแน่นของประชำกร 

 

ตำรำงที่ 8 ควำมหนำแน่นของประชำกร สัดส่วนประชำกรในเขตเทศบำล และสัดส่วนประชำกรที่ย้ำยถิ่น 
ปี พ.ศ. 2523, 2533, 2543 และ 2553 
ควำมหนำแน่นของประชำกร 2523 2533 2543 2553 

ทั่วประเทศ     
ควำมหนำแน่นของประชำกร (คน/ตร.กม.) 87.4 106.3 119 127 
สัดส่วนประชำกรในเขตเทศบำล(%) 26.4 29.4 31.1  
สัดส่วนประชำกรที่ย้ำยถิ่น(%) 7.9  6.9 6.2  
ภำคกลำง     
ควำมหนำแน่นของประชำกร (คน/ตร.กม.) 95  118 138.9 177.2 
สัดส่วนประชำกรในเขตเทศบำล(%) 26.7 31.3 34.5  
สัดส่วนประชำกรที่ย้ำยถิ่น(%) 9.6 9 11.5  

ที่มำ : ส ำมะโนประชำกรและเคหะ พ.ศ. 2523 2533 และ 2543 2553 ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
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 เมื่อเปรียบเทียบกับควำมหนำแน่นของประชำกร สัดส่วนประชำกรในเขตเทศบำล และสัดส่วน
ประชำกรที่ย้ำยถิ่นทั่วทั้งประเทศ จะพบว่ำพ้ืนที่ภำคกลำงมีอัตรำควำมหนำแน่นของประชำกรที่มำกกว่ำ และมี
แนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ โดยควำมหนำแน่นของประชำกรทั่วประเทศ พ.ศ. 2553 มีสัดส่วน 127 % ขณะที่
ควำมหนำแน่นของประชำกรภำคกลำง พ.ศ. 2553 สัดส่วน 177.2 % สัดส่วนประชำกรในเขตเทศบำล พ.ศ. 
2543 ทั่วประเทศมีสัดส่วน 31.1 % ในขณะที่สัดส่วนประชำกรในเขตเทศบำล พ.ศ. 2543 ภำคกลำงมีสัดส่วน 
34.5 % และสัดส่วนประชำกรที่ย้ำยถิ่น พ.ศ. 2543 ทั่วประเทศมีสัดส่วน 6.2 % แต่สัดส่วนประชำกรที่ย้ำยถิ่น 
พ.ศ. 2543 ภำคกลำงมีสัดส่วน 11.5 % 
 

2) อัตรำเจริญพันธุ์รวม 
 

ตำรำงที่ 9 อัตรำเจริญพันธุ์รวม (Total Fertility Rates - TFR) ทั่วประเทศและรำยภำค ปี พ.ศ. 2548 – 
2568 

ภำค 2543-2548 2548-2553 2553-2558 2558-2563 2563-2568 
ทั่วประเทศ 1.81 1.6087 1.5386 1.4686 1.3686 

กลำง 1.4535 1.2299 1.1682 1.1065 1.0448 

ที ่มำ :  ข้อสมมติภำวะเจริญพันธุ์ (ระดับปำนกลำง) กำรคำดประมำณประชำกรของประเทศไทย 2553-2583 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

อัตรำเจริญพันธุ์รวมภำคกลำงน้อยกว่ำอัตรำเจริญพันธุ์รวมทั่วประเทศ โดยอัตรำเจริญพันธุ์รวม
ทั่วประเทศ ปี พ.ศ.2553-2558 มีสัดส่วน 1.5386 ในขณะที่อัตรำเจริญพันธุ์รวมภำคกลำง ปี พ.ศ.2553-2558 
มีสัดส่วน 1.1682 อย่ำงไรก็ตำมอัตรำเจริญพันธุ์รวมทั่วประเทศและอัตรำเจริญพันธุ์รวมกลำงแปรไปในทิศทำง
เดียวกัน คือ มีแนวโน้มที่อัตรำเจริญพันธุ์จะลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 

 
3)สถำนะด้ำนควำมอบอุ่นในครอบครัว  

 

ตำรำงท่ี 10 สถำนะด้ำนควำมอบอุ่นในครอบครัวรำยจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง ปี 2556  
จังหวัด จ ำนวนผู้จดทะเบียนสมรส (คู่) จ ำนวนผู้จดทะเบียนหย่ำ (คู่) อัตรำกำรหย่ำร้ำง 

ฉะเชิงเทรำ 3,963 1,366 34.47 
ปรำจีนบุรี 2,538 1,021 40.23 
นครนำยก 965 482 49.95 
สระแก้ว 2,088 804 38.51 

สมุทรปรำกำร 8,208 3,661 44,60 
รวม 17,762 7,334 41.29 

ที่มำ: กรมกำรปกครอง (http://stat.bora.go.th/stat/) 
    

  กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำงมีสถำนะควำมอบอุ่นในครอบครัวลดลง ดังจะเห็นได้จำกอัตรำกำรจด
ทะเบียนหย่ำ มีจ ำนวนมำก โดยเฉพำะจังหวัดสมุทรปรำกำรในปี 2556 มีกำรจดทะเบียนหย่ำมำกที่สุด คือ 
3,661 คู่   รองลงมำคือจังหวัดฉะเชิงเทรำ  มีกำรจดทะเบียนหย่ำ 1,366 คู่  จังหวัดปรำจีนบุรีที่มีกำรจด
ทะเบียนหย่ำ 1,021 คู่ ซึ่งจะเห็นได้ว่ำจังหวัดที่มีควำมเจริญทำงด้ำนอุตสำหกรรม มีแนวโน้มหย่ำร้ำงสูง     มำก
ขึ้น 
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4) สถำนะด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปี 2556 

 

ตำรำงที่ 11 สถำนะด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรำยจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง 

จังหวัด ประเภทควำมผิด จ ำนวนคดีอำชญำกรรม (คดี) จับกุ่มได้ (คดี) 

ฉะเชิงเทรำ 

คดีฆ่ำผู้อื่นโดยเจตนำ 30 23 
คดีฆ่ำผู้อื่นโดยไมเ่จตนำ 6 5 

คดีท ำให้ตำยโดยประมำท 3 2 

คดีพยำยำมฆ่ำ 41 24 

คดีท ำร้ำยร่ำงกำย 123 94 

คดีข่มขืนกระท ำช ำเรำ 52 43 

ปรำจีนบุรี 

คดีฆ่ำผู้อื่นโดยเจตนำ 26 17 
คดีฆ่ำผู้อื่นโดยไมเ่จตนำ 8 7  

คดีท ำให้ตำยโดยประมำท 1 - 
คดีพยำยำมฆ่ำ 40 25 

คดีท ำร้ำยร่ำงกำย 84 49 
คดีข่มขืนกระท ำช ำเรำ 50 30 

นครนำยก 

คดีฆ่ำผู้อื่นโดยเจตนำ 8 7 
คดีฆ่ำผู้อื่นโดยไมเ่จตนำ 2 - 

คดีท ำให้ตำยโดยประมำท 1 1 

คดีพยำยำมฆ่ำ 11 10 

คดีท ำร้ำยร่ำงกำย 33 25 

คดีข่มขืนกระท ำช ำเรำ 17 12 

สระแก้ว 

คดีฆ่ำผู้อื่นโดยเจตนำ 30 23 

คดีฆ่ำผู้อื่นโดยไมเ่จตนำ 6 5 

คดีท ำให้ตำยโดยประมำท 3 2 

คดีพยำยำมฆ่ำ 41 24 
คดีท ำร้ำยร่ำงกำย 123 94 

คดีข่มขืนกระท ำช ำเรำ 52 43 

สมุทรปรำกำร 

คดีฆ่ำผู้อื่นโดยเจตนำ 39 28 

คดีฆ่ำผู้อื่นโดยไมเ่จตนำ 21 13 
คดีท ำให้ตำยโดยประมำท 5 2 

คดีพยำยำมฆ่ำ 77 46 
คดีท ำร้ำยร่ำงกำย 297 144 

คดีข่มขืนกระท ำช ำเรำ 82 46 
 ที่มำ:  ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ รวบรวมโดย ส ำนักสถิติพยำกรณ์ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ         
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    กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง มีคดีอำชญำกรรม ได้แก่ คดีฆ่ำผู้อ่ืนโดยเจตนำ คดีฆ่ำผู้อื่นโดยไม่
เจตนำคดีท ำให้ตำยโดยประมำท  คดีพยำยำมฆ่ำ คดีท ำร้ำยร่ำงกำย คดีข่มขืนกระท ำช ำเรำ ในปี 2556 จ ำนวน 
1,322 คดี ปรำกฏว่ำจังหวัดสมุทรปรำกำรมีคดีสูงสุดถึง 521 คดี คิดเป็นประมำณร้อยละ  40 ของคดีทั้งหมด 
จะเห็นได้ว่ำจังหวัดที่มีควำมเจริญทำงด้ำนอุตสำหกรรม มีแนวโน้มคดีสูง 
 

5) สถำนะด้ำนสุขอนำมัย  
 

ตำรำงที่ 12 จ ำนวนโรงพยำบำล และสถำนีอนำมัย รำยจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง ปี 2556 

จังหวัด จ ำนวนโรงพยำบำล (แห่ง) จ ำนวน รพ.สต. (แห่ง) 

ฉะเชิงเทรำ 30 119 
ปรำจีนบุรี 7 93 
นครนำยก 6 56 
สระแก้ว 9 110 

สมุทรปรำกำร 5 68 
รวม 57 446 

  ที่มำ: กระทรวงสำธำรณสุข  
   ด้ำนสุขอนำมัยของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง ในปี 255๖ มีโรงพยำบำล จ ำนวน 57 แห่ง 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล จ ำนวน 446 แห่ง โดยจังหวัดสมุทรปรำกำร มีโรงพยำบำลเพียง 5  
แห่ง และ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล จ ำนวน 68 แห่ง แต่ต้องดูแลประชำกรแฝงทั้งชำวไทยและ
ชำวต่ำงชำติ ที่เข้ำมำประกอบอำชีพขำยแรงงำนในภำคอุตสำหกรรมในพ้ืนที่ 

 
6) จ ำนวนแรงงำน 

ตำรำงท่ี 13 จ ำนวนแรงงำนรำยจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง ปี พ.ศ. 2555 และ                            
                ปี พ.ศ. 2556 

 

หมำยเหตุ: ข้อมูลปี 2556 เป็นข้อมูลไตรมำส 4   
ที่มำ: กำรส ำรวจภำวกำรณ์ท ำงำนของประชำกร  ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
 

   เมื่อพิจำรณำลักษณะแรงงำนสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 4 ด้ำน คือ ด้ำนแรกคือ ก ำลังแรงงำนปี 
2554 จ ำนวน 1,931,458 คน จ ำนวนก ำลังแรงงำนปี 2555 จ ำนวน 1 ,942,294 คน ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.56 
ด้ำนที่สองคือ ผู้มีงำนท ำปี 2554 จ ำนวน 1,914,227 คน ผู้มีงำนท ำปี 2555 จ ำนวน 1,918,339 คน ซึ่งเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 0.21 ด้ำนที่สำมคือ ผู้ว่ำงงำนปี 2554 จ ำนวน 15,845 คน ผู้ว่ำงงำนปี 2555 จ ำนวน 19,605 ซึ่งเพ่ิมขึ้น

จังหวัด 
จ ำนวนก ำลังแรงงำน 

(คน) 
จ ำนวนผู้มีงำนท ำ 

(คน) 
จ ำนวนผู้ว่ำงงำน 

(คน) 
อัตรำกำรว่ำงงำน 

(ร้อยละ) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 

ฉะเชิงเทรำ 419,803 406,978 414,988 398,731 4,815 5,967 1.10 1.10 
ปรำจีนบุรี 271,710 273,340 269,341 269,904 2,369 2,589 0.90 1.0 
นครนำยก 155,152 148,325 153,376 146,617 805 380 0.50 0.2 
สระแก้ว 327,393 320,008 318,932 317,672 5,082 2,337 1.60 1.1 

สมุทรปรำกำร 768,236 799,816 761,702 792,958 6,534 6,665 0.85 1.1 
รวม 1,942,294 1,948,467 1,918,339 1,925,882 19,605 15,845 1.00 0.72 
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ร้อยละ 23.72 และด้ำนสุดท้ำยคือ อัตรำกำรว่ำงงำน ซึ่งในปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 0.82 ส่วนอัตรำกำรว่ำงงำนในปี 
2555 คิดเป็นร้อยละ 1.00 
 

ตำรำงท่ี 14  จ ำนวนผู้ได้รับกำรพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง 
จังหวัด/ป ี ปี 2552 (คน) ปี 2553 (คน) ปี 2554 (คน) ปี 2555 (คน) ปี 2556 (คน) 
ฉะเชิงเทรำ 91,915 75,687 71,769 104,272 72,072 
ปรำจีนบุรี 81,745 63,390 82,989 56,959 51,597 
นครนำยก 6,040 6,035 6,734 6,988 10,276 
สระแก้ว 5,397 6,965 4,073 4,641 5,215 
สมุทรปรำกำร 7,038 6,780 7,091 16,684 12,615 

รวม 192,135 158,859 172,656 198,544 151,775 
หมำยเหตุ จังหวัดสมุทรปรำกำรเป็นผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะของสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน ไม่รวมกำรด ำเนินงำนที่สถำน
ประกอบกำรด ำเนินกำรเอง 
  

 
1.2.7 โครงสร้ำงพื้นฐำน 

   1) เส้นทำงคมนำคมหลัก 
      (1) ถนน   
 

ตำรำงท่ี 15 เส้นทำงคมนำคมหลัก (ถนน) รำยจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง  
                ปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2556 

จังหวัด 
เส้นทำงหลัก 

ปี 2555 ปี 2556 

ฉะเชิงเทรำ ทำงหลวงหมำยเลข 304, 314และ 365 ทำงหลวงหมำยเลข 304, 314และ 365 

ปรำจีนบุรี 
ทำงหลวงหมำยเลข 33 , 304 
,319,359,3993,3481 

ทำงหลวงหมำยเลข 33 , 304 
,319,359,3993,3481 

นครนำยก ทำงหลวงหมำยเลข 33 ,305 ทำงหลวงหมำยเลข 33 ,305 

สระแก้ว 
ทำงหลวงหมำยเลข 33 ,317 ,348 ,359 ,3395 
และ 3486 

ทำงหลวงหมำยเลข 33 ,317 ,348 ,359 
,3395 และ 3486 

สมุทรปรำกำร 

- ทำงหลวงแผ่นดิน 15 สำยส ำคัญ ได้แก่    หมำยเลข 
3 (ถ.สุขุมวิท), หมำยเลข 34   (ถ.บำงนำ-ตรำด), 
หมำยเลข 303 (ถ.สุขสวัสดิ์) , หมำยเลข 3102 (ถ.
สรรพำวุธ) , หมำยเลข 354 (ถ.ทำงเข้ำท่ำอำกำศยำน
สุวรรณภูมิด้ำน ถ.บำงพลี-กิ่งแก้ว) ,หมำยเลข 370 (ถ.
ทำงเข้ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิด้ำน ถ.บำงนำ-บำง
วัว),            หมำยเลข 3104 (ถ.เพชรหึงส์) , 
หมำยเลข 3113 (ถ.ปู่เจ้ำสมิงพรำย) , หมำยเลข 3116 
(ถ.แพรกษำ) , หมำยเลข 3117 (ถ.ปำนวิถี) , หมำยเลข 
3243 (ถ.แหลมฟ้ำผ่ำ), หมำยเลข 3344 (ถ.ศรี
นครินทร์) ,หมำยเลข 3256 (ถ.กิ่งแก้ว) , หมำยเลข 
3268 (ถ.เทพำรักษ์) , หมำยเลข 3413  (ถ.เล่ียงเมือง
บำงบ่อ) 

- ทำงหลวงแผ่นดิน 15 สำยส ำคัญ ได้แก่    
หมำยเลข 3 (ถ.สุขุมวิท), หมำยเลข 34   (ถ.บำง
นำ-ตรำด), หมำยเลข 303 (ถ.สุขสวัสด์ิ) , 
หมำยเลข 3102 (ถ.สรรพำวุธ) , หมำยเลข 354 
(ถ.ทำงเข้ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิด้ำน ถ.บำง
พลี-กิ่งแก้ว) ,หมำยเลข 370 (ถ.ทำงเข้ำท่ำอำกำศ
ยำนสุวรรณภูมิด้ำน ถ.บำงนำ-บำงวัว),            
หมำยเลข 3104 (ถ.เพชรหึงส์) , หมำยเลข 3113 
(ถ.ปู่เจ้ำสมิงพรำย) , หมำยเลข 3116 (ถ.แพรกษำ) , 
หมำยเลข 3117 (ถ.ปำนวิถี) , หมำยเลข 3243 
(ถ.แหลมฟ้ำผ่ำ), หมำยเลข 3344 (ถ.ศรีนครินทร์) 
,หมำยเลข 3256 (ถ.กิ่งแก้ว) , หมำยเลข 3268 
(ถ.เทพำรักษ์) , หมำยเลข 3413  (ถ.เล่ียงเมือง
บำงบ่อ) 
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จังหวัด 
เส้นทำงหลัก 

ปี 2555 ปี 2556 

- ถนนสำยรอง ได้แก่  หมำยเลข  ฉช.3001  และ 
หมำยเลข 5004   
- ทำงด่วนพิเศษสำยมอเตอร์เวย์     
- ทำงพิเศษบูรพำวิถี  - ทำงด่วนเชื่อมต่อสำยบำงพลี  
- สุขสวัสดิ์ (ถ.กำญจนำภิเษก)- ถนนวงแหวน
อุตสำหกรรม (สะพำนภูมิพล 1 และสะพำนภูมิพล 2)  
 

- ถนนสำยรอง ได้แก่ หมำยเลข ฉช.3001  และ 
หมำยเลข 5004   
- ทำงด่วนพิเศษสำยมอเตอร์เวย์     
- ทำงพิเศษบูรพำวิถี  - ทำงด่วนเชื่อมต่อสำยบำง
พลี  
- สุขสวัสดิ์ (ถ.กำญจนำภิเษก)- ถนนวงแหวน
อุตสำหกรรม (สะพำนภูมิพล 1 และสะพำนภูมิพล 
2)  
 

ที่มำ: กรมทำงหลวง 
 

     
  กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำงมีระบบถนนสำยส ำคัญหลำยสำย ได้แก่ ทำงหลวงแผ่นดินสำยประธำน 
เป็นถนนที่เชื่อมโยงระหว่ำงภำคและระหว่ำงจังหวัด ซึ่งเป็นเส้นที่มีปริมำณจรำจรมำกและใช้ควำมเร็วสูง เขต
ทำงกว้ำง 40-60 ประกอบด้วย ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 3,33,304 และ 305  ทำงหลวงแผ่นดินสำยรอง 
เป็นทำงหลวงชนิด 2 ช่องจรำจร ที่เชื่อมโยงระหว่ำงจังหวัดกับอ ำเภอ หรืออ ำเภอกับอ ำเภอ และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
มีปริมำนกำรจรำจรค่อนข้ำงมำกใช้ควำมเร็วสูง เขตทำงกว้ำง 20–40 เมตร ได้แก่ ทำงหลวงหมำยเลข 
314,315,317,319,331,348 และ 359 และทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง (ทำงพิเศษหมำยเลข 7) เป็นทำง
หลวงระดับดิน ชนิด 4 ช่องจรำจร 
 (2) ทำงรถไฟ มีเส้นทำงรถไฟรำงเดี่ยว จ ำนวน 2 เส้นทำงหลัก คือ เส้นทำงที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ชำยฝั่ง
ทะเลตะวันออก และเส้นทำงที่ไปยังจังหวัดสระแก้ว นอกจำกนี้ยังมีโครงกำรรถไฟรำงคู่ขึ้น 2 สำย คือ 
ฉะเชิงเทรำ-ศรีรำชำ-แหลมฉบัง ระยะทำง 78 กิโลเมตร และสำยคลองสินเก้ำ-แก่งคอย ระยะทำง 82 กิโลเมตร 
ซึ่งจะช่วยเสริมบทบำทกำรเป็นศูนย์กลำงโลจิสติกส์ (Logistics) ให้กับจังหวัดฉะเชิงเทรำที่จะเชื่อมโยงกับ
กรุงเทพฯ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำงตอนบน ภำคตะวันออก และท่ำเรือแหลมฉบัง 
 กำรขนส่งระบบรำงในเส้นทำงตะวันออกไปยังจังหวัดสระแก้ว เป็นเพียงรำงเดี่ยวและมีปริมำณกำร
ขนส่งทั้งผู้โดยสำรและสินค้ำไม่มำกนัก เนื่องจำกเป็นพื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลจำกกรุงเทพมหำนคร ด้วยระยะทำงที่ใกล้
ท ำให้ต้นทุนในกำรเดินทำงและขนส่งด้วยระบบรำงไม่แตกต่ำงจำกกำรขนส่งทำงถนนมำกนัก และยังเสียเปรียบ
ในด้ำนระยะเวลำเดินทำง และควำมสำมำรถกำรเข้ำถึงพ้ืนที่เป้ำหมำยอีกด้วย ถ้ำจะท ำให้กำรขนส่งระบบรำงไป
ทำงทิศตะวันออกคุ้มทุนและได้รับควำมนิยมจะต้องเชื่อมต่อระบบให้เข้ำไปยังประเทศกัมพูชำ เพื ่อให้มี
ระยะทำง จ ำนวนผู้โดยสำรและปริมำณสินค้ำมำกพอที่จะท ำให้แข่งขันกับกำรขนส่งทำงถนนได้  
  (3) ท่ำเรือ กำรคมนำคมขนส่งทำงน้ ำในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด ส่วนมำกจะเกี่ยวกับกำรขนส่งสินค้ำ กำร
ประมง โดยมีกำรเชื่อมโยงกำรคมนำคมขนส่งทำงน้ ำกับจังหวัดที่มีทำงออกสู่ทะเล คือ          จังหวัด
สมุทรปรำกำร และจังหวัดฉะเชิงเทรำ และมีกำรขนถ่ำยสินค้ำต่อไปยังท่ำเรือที่ขนส่งระหว่ำงประเทศ ได้แก่ 
    - ท่ำเรือน ำเข้ำ-ส่งออกในจังหวัดสมุทรปรำกำร มีท่ำเทียบเรือของเอกชนที่อยู่ในควำมดูแลของ
กำรท่ำเรือจ ำนวน 3 ท่ำ สำมำรถรองรับเรือที่มีควำมยำวประมำณ 183-193 เมตร กินน้ ำลึกประมำณ 8 เมตร 
แต่ละท่ำมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรขนส่ง คลังเก็บสินค้ำ ส ำหรับกำรขนส่งทำงทะ เลจำกจังหวัด
สมุทรปรำกำร เป็นแบบ combined transport คือใช้เรือเล็ก (feeder) ขนถ่ำยสินค้ำจำกท่ำแล้วไปขนถ่ำยต่อ
เรือใหญ่ที่อ่ืน เช่น กลำงแม่น้ ำเจ้ำพระยำ เกำะสีชัง แหลมฉบัง เป็นต้น 
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    - ท่ำเรือบำงปะกง ส ำหรับกำรขนส่งทำงน้ ำในจังหวัดฉะเชิงเทรำ ท ำกำรขนส่งที่ท่ำเทียบเรือบำง
ปะกง มีท่ำเทียบเรือเอกชน เป็นท่ำขนถ่ำยสินค้ำทำงเรือขนำด 1,000-2,000 ตัน ส ำหรับขนถ่ำยล ำเลียงสินค้ำ
จ ำนวน 7 ท่ำ โดยมีเที่ยวกำรขนส่งจำกบำงปะกงไปเกำะสีชังได้ในระยะเวลำ 8 ชม. และจำก    บำงปะกงไป
แหลมฉบังได้ในเวลำ 18 ชม. สำมำรถให้บริกำรด้ำนกำรขนส่ง และจัดเก็บสินค้ำทำงน้ ำได้ตลอด 24 ชม. มี
ระบบศุลกำกรแบบ one-stop customs clearance 
  (4) สนำมบิน มีท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ทำงฝั่งตะวันออกห่ำงจำกทำง   ด่วน บำง
นำ-ตรำด ไปประมำณ 15 กิโลเมตร ในเขตอ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร และห่ำงจำกใจกลำง
กรุงเทพมหำนคร ไปประมำณ 25 กิโลเมตร มีนโยบำยระดับประเทศก ำหนดให้เป็นท่ำอำกำศยำนหลักของ
ประเทศ และเป็นศูนย์กลำงกำรบินในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นตัวจักรส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจ เนื่องจำกจะก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตำมมำจ ำนวนมำกในพ้ืนที่โดยรอบสนำมบินและตำม
แนวเส้นทำงคมนำคมขนส่งหลักๆ เช่น นิคมอุตสำหกรรม บริษัทที่ท ำธุรกิจโลจิสติกส์ ศูนย์แสดงสินค้ำ โรงแรม 
ธุรกิจบันเทิง สถำบันศึกษำ โรงพยำบำล และที่พักอำศัย เป็นต้น     
   
 2) ไฟฟ้ำ 
 

ตำรำงที่ 16 จ ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ำรำยจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง ปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2556 

จังหวัด 
จ ำนวนผู้ใช้ (รำย) 

ปี 2555 ปี 2556 
ฉะเชิงเทรำ 204,844 212,494 
ปรำจีนบุรี 147,527 151,579 
นครนำยก 77,505 80,020 
สระแก้ว 143,378 147,808 
สมุทรปรำกำร 394,910 404,243 

รวม 764,368 996,144 
 

ที่มำ: กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค รวบรวมโดยส ำนักสถิติพยำกรณ์ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  
 

 3) ประปำ 
ตำรำงที่ 17 จ ำนวนผู้ใช้น้ ำประปำรำยจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง ปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2556                            
            

จังหวัด 
จ ำนวนผู้ใช้(รำย) 

ปี 2555 ปี 2556 
ฉะเชิงเทรำ 77,419 81,761 
ปรำจีนบุรี 28,431 29,446 
นครนำยก 17,370 18,319 
สระแก้ว 22,089 23,548 
สมุทรปรำกำร ๒๗๑,๘๗๑ ๒๓๑,๙๔๙ 

รวม ๔๑๗,๑๘๐ ๓๘๕,๐๒๓ 
ที่มำ: กำรประปำส่วนภูมิภำค  และกำรประปำนครหลวง รวบรวมโดยส ำนักสถิติพยำกรณ์ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  
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   4) โทรศัพท์ 
ตำรำงที่ 18 กำรบริกำรโทรศัพท์รำยจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง ปี พ.ศ. 2555 และ ปี พ.ศ. 2556 

 

จังหวัด จ ำนวนผู้ใช้(หมำยเลข) 

ปี 2555 ปี 2556 
ฉะเชิงเทรำ 47,409 46,740 
ปรำจีนบุรี 25,602 26,888 
นครนำยก 18,606 19,432 
สระแก้ว 20,767 18,517 

*สมุทรปรำกำร  2,357,160 2,368,106 
รวม 2,469,544 2,479,683 

หมำยเหตุ: * กำรบริกำรโทรศัพท์นครหลวง (จังหวัดกรุงเทพมหำนคร นนทบุรี ปทุมธำนี และสมุทรปรำกำร)  
ที่มำ: บริษัท ทีโอที จ ำกัด มหำชน 
 
ตำรำงที่ 19 จ ำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือรำยจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง ปี พ.ศ. 2555  
                และ ปี พ.ศ. 2556 

 

จังหวัด จ ำนวนผู้ใช้(คน) 

ปี 2555 ปี 2556 
ฉะเชิงเทรำ 498,777 537,939 
ปรำจีนบุรี 313,506 322,225 
นครนำยก 179,499 189,511 
สระแก้ว 365,562 367,203 

สมุทรปรำกำร 965,995 1,016,942 
รวม 2,323,339 2,433,820 

ที่มำ: ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 

   
 5) กำรไปรษณีย์ 
 

ตำรำงท่ี 20 จ ำนวนกำรไปรษณีย์รำยจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง ปี พ.ศ. 2555 และ                            
              ปี พ.ศ. 2556 

จังหวัด 
จ ำนวนกำรไปรษณีย์ (แห่ง) 

ปี 2555 ปี 2556 
ฉะเชิงเทรำ 11 11 
ปรำจีนบุรี 9 (ไม่รวมเคำเตอร์ 2 แห่ง) 9 (ไม่รวมเคำเตอร์ 2 แห่ง) 
นครนำยก 6 6 
สระแก้ว 8 8 

สมุทรปรำกำร 25 25 
รวม 59 59 

 ที่มำ: บริษัทไปรษณีย์ไทย 
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6) กำรใช้คอมพิวเตอร์ 
ตำรำงท่ี 21 จ ำนวนกำรใช้คอมพิวเตอร์รำยจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง                     
               ปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2556            

 จังหวัด 
จ ำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (คน) 

ปี 2555 ปี 2556 
ฉะเชิงเทรำ 224,307 258,184 
ปรำจีนบุรี 144,867 164,993 
นครนำยก 68,138 75,350 
สระแก้ว 170,723 163,672 

สมุทรปรำกำร 575,476 563,943 
รวม 1,183,511 1,226,142 

ที่มำ: ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  
 
 7) กำรใช้อินเทอร์เน็ต 
ตำรำงท่ี 22  จ ำนวนผู้ทีใ่ช้อินเทอร์เน็ตรำยจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง   

จังหวัด 
จ ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (คน) 

ปี 2555 ปี 2556 
ฉะเชิงเทรำ 161,896 236,025 
ปรำจีนบุรี 111,437 127,200 
นครนำยก 50,573 54,066 
สระแก้ว 123,278 106,580 

สมุทรปรำกำร 421,471 332,935 
รวม 868,655 856,806 

ที่มำ: ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 
 

1.2.8 ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 

    1) ทรัพยำกรธรรมชำติ 
     (1)  ป่ำไม้   
ตำรำงท่ี 23 จ ำนวนป่ำไม้รำยจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง 

จังหวัด พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) ปี 2555 พื้นที่ป่ำไม้ (ไร่) ปี 2556 
ฉะเชิงเทรำ 536,181.97 536,181.97 
ปรำจีนบุรี 1,278,673.10 1,278,673.10 
สระแก้ว 3,206,454.75 3,206,454.75 

นครนำยก 421,182.00 421,182.00 
สมุทรปรำกำร 7,006.25 7,006.25 

รวม 5,449,498.07 5,449,498.07 
   ที่มำ: กรมป่ำไม้ 
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(2) ทรัพยำกรน้ ำ 
         กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำงมีแหล่งน้ ำธรรมชำติที่ส ำคัญ คือ แม่น้ ำนครนำยกและแม่น้ ำ
ปรำจีนบุรี ซึ่งมีต้นก ำเนิดจำกอุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ไหลมำบรรจบกันกลำยเป็นแม่น้ ำบำงปะกงในจังหวัด
ฉะเชิงเทรำต่อเนื่องกับแม่น้ ำเจ้ำพระยำในจังหวัดสมุทรปรำกำร โดยในช่วงต้นน้ ำซึ่งเป็นช่วงของแม่น้ ำ
นครนำยกและแม่น้ ำปรำจีนบุรี มีสภำพนิเวศวิทยำน้ ำจืด  
 
ตำรำงท่ี 24 จ ำนวนแหล่งน้ ำที่ส ำคัญรำยจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง 

จังหวัด แหล่งน้ ำ ที่ส ำคัญ(แห่ง) ปริมำณน้ ำที่สำมำรถกักเก็บฤดูฝน(ล้ำน ลบ.ม) 
ปี 2554 ปี 2555 

ฉะเชิงเทรำ 

อ่ำงเก็บน้ ำคลองสียัด      420.00  420.00  
อ่ำงเก็บน้ ำคลองระบม       55.00   55.50  
อ่ำงเก็บน้ ำคลองกระทิง        4.20     4.20  
อ่ำงเก็บน้ ำลุ่มน้ ำโจน 2       1.96     1.96  
อ่ำงเก็บน้ ำลุ่มน้ ำโจน 16       1.97     1.97  
ลุ่มน้ ำคลองท่ำลำด   753.60  753.60  

ปรำจีนบุรี 
ลุ่มน้ ำปรำจีนบุรี  1,395.41   1,395.41  
ลุ่มน้ ำหนุมำน  2,708.00   1,484.33  
อ่ำงเก็บน้ ำบ้ำนทับลำน        2.20         2.20  

 สระแก้ว 
ลุ่มน้ ำแม่น้ ำพระปรง     117.67     117.01  
ลุ่มน้ ำคลองพระสทึง        5.78        8.03  
ลุ่มน้ ำโตนเลสำป      48.99      78.49  

 นครนำยก 
ลุ่มน้ ำนครนำยก       240.00    188.70  
ลุ่มน้ ำคลองบ้ำนนำ          0.15       0.30  
ลุ่มน้ ำคลองยำง        11.30     11.20  

สมุทรปรำกำร 
ลุ่มน้ ำเจ้ำพระยำ      420.00  420.00 
คลองระบำยน้ ำ     40.00  180.00 

 ที่มำ: กรมชลประทำน 
 
ตำรำงท่ี 25 พื้นที่ชลประทำนรำยจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง 

จังหวัด ปี 2554 ปี 2555 
ฉะเชิงเทรำ 1,056,500 1,066,500 
ปรำจีนบุรี 419,623 419,623 
สระแก้ว 120,349 120,349 

นครนำยก 530,895 530,895 
สมุทรปรำกำร 378,300 378,300 

รวม 2,505,667 2,515,667 
  ที่มำ: กรมชลประทำน รวบรวมโดยส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (รำยงำนสถิติกำรเกษตรประเทศไทย ปี 2556) 
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 2) สิ่งแวดล้อม 

(1) มลพิษทำงอำกำศ 
 

ตำรำงท่ี 26 ข้อมูลสำรมลพิษทั้งหมำดเป็นค่ำเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ค ำนวณ ณ เวลำ 09.00 น. ณ วันที่  
               31 มกรำคม 2555 

จังหวัด SO2 NO2 CO Ozone PM10 AQI 
ฉะเชิงเทรำ   0.1 19.0 27.2 34.0 

สมุทรปรำกำร 4.0 31.0 1.3 4.0 76.7 73 
ค่ำมำตรฐำน 120 - - - 120  

หมำยเหตุ : PM10 คือ ฝุ่นขนำดเล็กท่ีมีอนุภำคเล็กกว่ำ 10 ไมครอน  
               AQI คือ ดัชนีคุณภำพอำกำศ ไม่ควรเกิน 100  
ที่มำ : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 

(2) คุณภำพของแหล่งน้ ำ 
 

ตำรำงที่ 27 ผลกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำจำกสถำนีตรวจวัดคุณภำพน้ ำของแต่ละลุ่มน้ ำประจ ำปี 2556 (BOD)  
จังหวัด ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ร้อยละที่ผ่ำน ผลสรุป 

ฉะเชิงเทรำ 3.8 3.8 2.5 1.4 52 ไม่ผ่ำน 
ปรำจีนบุรี 2.0 2.1 2.6 2.0 85 ผ่ำน 
นครนำยก 3.0 2.0 3.7 2.8 70 ผ่ำน 

สมุทรปรำกำร 2.2 2.1 3.3 4.0 75 ผ่ำน 
ที่มำ : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

1.2.9 ข้อมูลเชิงสถิติที่ส ำคัญเชิงพื้นที่ 
 

   มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนไทย-กัมพูชำ  
 

ตำรำงท่ี 28 สถิติกำรน ำเข้ำ – ส่งออก ด่ำนศุลกำกรอรัญประเทศ (ไทย-กัมพูชำ) 

ด้ำน/ปี 
มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
กำรค้ำรวม 23,094.81 30742.46 37,818.01 47,715.01 59,430.82 
กำรส่งออก 21,567.12 27,267.00 32,728.56 41,614.40 51,127.08 
กำรน ำเข้ำ 1,518.69 3,475.46 5,089.45 6,100.60 8,303.74 
ดุลกำรค้ำ 20,057.45 23,791.54 27,639.10 35,513.80 42,823.34 

ที่มำ: ด่ำนศุลกำกรอรญัประเทศ www.arancustoms.org 
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1.3 ด้ำนกำรศึกษำ 
 
ตำรำงที่ 29  แสดงจ ำนวนสถำนศึกษำ ในพ้ืนทีส่ ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 

  

 จำกตำรำงที่ 29 แสดงให้เห็นว่ำส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 มีสถำนศึกษำ จ ำนวน 1,528 แห่ง สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 1,197 แห่ง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ จ ำนวน  
21 แห่ง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน จ ำนวน 193 แห่ง ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำ    ตำมอัธยำศัย จ ำนวน 37 แห่ง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ จ ำนวน 5 แห่ง  
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ จ ำนวน 9 แห่ง กระทรวงมหำดไทย จ ำนวน 58 แห่ง ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 
จ ำนวน 6 แห่ง  กระทรวงกลำโหม จ ำนวน 2 แห่ง  

 จังหวัดที่มจี ำนวนสถำนศึกษำมำกไปน้อยคือ จังหวัดฉะเชิงเทรำ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปรำจีนบุรี 
จังหวัดสมุทรปรำกำร และจังหวัดนครนำยก 

 

 

 
 
 
 

จังหวัด เขตพ้ืนที่ 
ในกระทรวงศึกษำธิกำร นอกกระทรวงศึกษำธิกำร 

รวม 
สพฐ. สอศ. สช. กศน. สกอ. ตชด. อปท. สพช. กห. 

ฉะเชิงเทรำ 
สพป.1 163 

7 29 11 2 2 10 3 0 393 สพป.2 136 
สพม. 30 

นครนำยก 
สพป. 136 

3 15 4 2 0 3 1 2 177 
สพม. 11 

ปรำจีนบุร ี
สพป.1 133 

4 26 7 0 0 15 1 0 318 สพป.2 113 
สพม. 19 

สมุทรปรำกำร 
สพป.1 72 

4 110 6 0 0 18 0 0 306 สพป.2 71 
สพม. 25 

สระแก้ว 
สพป.1 146 

3 13 9 1 7 12 1 0 334 สพป.2 128 
สพม. 14 

รวม 1,197 21 193 37 5 9 58 6 2 1,528 
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ตำรำงท่ี 30  จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ จ ำแนกตำมหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำรำยจังหวัด  
              เขตพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3                  

    จังหวัด 
สพฐ. สช. 

สอศ. รวม 
สพป. สพม. สำมัญ อำชีพ 

ฉะเชิงเทรำ 62,373 25,102 17,718 1,541 14,896 121,630 

นครนำยก 21,134 9,653 5,607 993 4,228 41,615 

ปรำจีนบุรี 35,608 14,839 24,544 2,386 8,035 85,412 

สมุทรปรำกำร 66,799 50,586 59,850 4,256 11,625 193,116 

สระแก้ว 51,953 15,392 12,206 786 5,031 85,368 

รวม 237,867 115,572 119,925 9,962 43,815 527,141 

                    
  
แผนภูมิที่ 6 แสดงจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำและส ำนักงำนเขต                    
      พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  รำยจังหวัด  
      เขตพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3                  
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แผนภูมิที่ 7 แสดงจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชนเปรียบเทียบสำย
      สำมัญ:สำยอำชีพ รำยจังหวัด เขตพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3                  

 

 
 

 
แผนภูมิที่ 8 แสดงจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
               รำยจังหวัด เขตพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3                  
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แผนภูมิที่ 9 แสดงผลรวมจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำท้ังหมดรำยจังหวัด เขตพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3                  
 

 
 
จำกตำรำงที่ 30 แผนภูมิที่ 6 แผนภูมิที่ 7แผนภูมิที่ 8 และแผนภูมิที่ 9 แสดงให้เห็นว่ำ 

จังหวัดฉะเชิงเทรำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมีนักเรียน 62,373 คน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมีนักเรียน 25,102 คน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชนมีนักเรียน สำยสำมัญ 17,718 คน สำยอำชีพ 1,541 คน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำชีวศึกษำมีนักเรียน นักศึกษำ จ ำนวน 14,896 คน รวมจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำทุกสังกัด 
จ ำนวน 121,630 คน 

จังหวัดนครนำยก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมีนักเรียน 21,134 คน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมีนักเรียน 9,653 คน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชนมีนักเรียน สำยสำมัญ 5,607 คน สำยอำชีพ 993 คน  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำมีนักเรียน นักศึกษำ จ ำนวน 4,228 คน รวมจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำทุก
สังกัด จ ำนวน 41,615 คน 

จังหวัดปรำจีนบุรี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมีนักเรียน 35,608 คน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมีนักเรียน 14,839 คน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชนมีนักเรียน สำยสำมัญ 24,544 คน สำยอำชีพ 2,386 คน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำชีวศึกษำมีนักเรียน นักศึกษำ จ ำนวน 8,035 คน รวมจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำทุกสังกัด 
จ ำนวน 85,412 คน 

จังหวัดสมุทรปรำกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมีนักเรียน 66,799 คน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมีนักเรียน 50,586 คน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชนมีนักเรียน สำยสำมัญ 59,850 คน สำยอำชีพ 4,256 คน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำชีวศึกษำมีนักเรียน นักศึกษำ จ ำนวน 11,625 คน รวมจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำทุกสังกัด 
จ ำนวน 193,116 คน 

จังหวัดสระแก้ว ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมีนักเรียน 51,953 คน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมีนักเรียน จ ำนวน 15,392 คน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชนมีนักเรียน สำยสำมัญ 12,206 คน สำยอำชีพ 786 คน ส ำนักงำน
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คณะกรรมกำรอำชีวศึกษำมีนักเรียน นักศึกษำ จ ำนวน 5,031 คน รวมจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำทุกสังกัด 
จ ำนวน 85,368 คน 

สรุป ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 มีนักเรียนนักศึกษำในสังกัด มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรจัด
กำรศึกษำคือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมี
นักเรียน  237,867 คน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมีนักเรียน 115,572 คน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชนมีนักเรียน สำยสำมัญ 119,925 คน สำยอำชีพ 9,962 คน สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำชีวศึกษำมีนักเรียน นักศึกษำ จ ำนวน 43,815 คน รวมจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำทุกสังกัด 
จ ำนวน 527,141 คน 

จังหวัดที่มีจ ำนวนนักเรียนนักศึกษำเรียงล ำดับจำกมำกไปน้อยคือ  จังหวัดสมุทรปรำกำร จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ จังหวีดปรำจีนบุรี จังหวัดสระแก้วและจังหวัดนครนำยก    

ตำรำงที่  31 แสดงจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รำยจังหวัด ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 

 สพฐ. อำชีวศึกษำ อ่ืนๆ รวม 

ฉะเชิงเทรำ 4,209 288 1,017 5,514 

นครนำยก 2,159 223 312 2,694 

ปรำจีนบุรี 2,344 333 2,343 5,020 

สมุทรปรำกำร 5,387 464 4,607 10,458 

สระแก้ว 3,789 172 1,414 5,375 

จำกตำรำงที่ 31 แสดงให้เห็นว่ำจังหวัดที่มีจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจำกมำกไปน้อย
ตำมล ำดับคือ จังหวัดสมุทรปรำกำร จังหวัดฉะเชิงเทรำ จังหวัดจังหวัดสระแก้ว จังหวัดจังหวัดปรำจีนบุรีและ
จังหวัดนครนำยก 

ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ตำรำงที่  32  แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน(ชั้น ป.6) รำยจังหวัด ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 

กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู ้

ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 

ฉะเชิงเทรำ 44.33 49.45 33.93 38.15 37.86 43.68 41.90 42.51 49.31 48.33 
นครนำยก 44.97 49.69 33.47 37.83 37.95 43.31 41.14 37.83 50.00 48.69 
ปรำจีนบุรี 44.32 48.12 31.25 35.67 36.81 41.46 40.68 40.92 49.38 48.47 
สมุทรปรำกำร 45.03 48.65 32.74 35.62 36.61 40.15 41.28 46.64 50.91 47.86 
สระแก้ว 43.01 47.02 29.17 32.72 34.02 38.38 39.43 39.63 47.89 45.98 

รวม 44.33 48.59 32.11 36.00 36.65 41.40 40.89 41.51 49.50 47.87 

สงักดั 

จงัหวดั 
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แผนภูมิที่ 10 แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน(ชั้น ป.6)วิชำภำษำไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 11 แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน(ชั้น ป.6)วิชำภำษำอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 12 แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน(ชั้น ป.6)วิชำคณิตศำสตร์ 
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แผนภูมิที่ 13 แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน(ชั้น ป.6)วิชำวทิยำศำสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 14 แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน(ชั้น ป.6)วิชำสงัคมศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำกตำรำงที่ 32 และแผนภูมิที่ 10 แผนภูมิที่ 11 แผนภูมิที่ 12 แผนภูมิที่ 13 และแผนภูมิที่ 14  
แสดงให้เห็นว่ำนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้
ซึ่งเทียบเคียงจำกคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบระดับชำติ O-net เปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2557กับปี
กำรศึกษำ 2558 ดังนี้ 
 กลุ่มสำระภำษำไทย ทุกจังหวัดมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มข้ึน และมีค่ำเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 
 กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ วิชำภำษำอังกฤษ ทุกจังหวัดมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น มีค่ำเฉลี่ยไม่ถึง 
 ร้อยละ 50 
  กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ ทุกจังหวัดมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น และมีค่ำเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 
 กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์  ทุกจังหวัดมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นยกเว้นจังหวัดนครนำยกที่มีค่ำคะแนนลดลง  

 และมีค่ำเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 
 กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ทุกจังหวัดมีผลสัมฤทธิ์ลดลง และมีค่ำเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 
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ตำรำงที่  33  แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน(ชั้น ม.3)รำยจังหวัด ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 

 

กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู ้

ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 

ฉะเชิงเทรำ 35.93 41.02 26.87 26.85 30.12 28.35 39.31 34.66 47.18 42.9 
นครนำยก 34.84 40.72 26.29 26.78 29.15 28.26 38.05 34.18 46.90 40.68 
ปรำจีนบุรี 34.48 42.52 26.2 27.45 27.83 29.06 37.52 35.87 46.28 45.85 
สมุทรปรำกำร 35.77 41.79 27.01 28.38 29.5 29.21 39.02 34.6 47.33 44.02 
สระแก้ว 33.70 40.17 25.60 26.06 26.54 27.07 35.7 34.21 44.95 42.83 

รวม 34.94 41.24 26.39 27.10 28.63 28.39 37.92 34.70 46.53 43.26 
 

แผนภูมิที่ 15 แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน(ชั้น ม.3)วิชำภำษำไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 16 แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน(ชั้น ม.3)วิชำภำษำอังกฤษ 
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แผนภูมิที่ 17 แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน(ชั้น ม.3)วิชำคณิตศำสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภูมิที่ 18 แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน(ชั้น ม.3)วิชำวทิยำศำสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภูมิที่ 19 แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน(ชั้น ม.3)วิชำสังคมศึกษำ 
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จำกตำรำงที่ 33 และแผนภูมิที่ 15 แผนภูมิที่ 16 แผนภูมิที่ 17 แผนภูมิที่ 18 และแผนภูมิที่ 19  
แสดงให้เห็นว่ำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ซึ่ง
เทียบเคียงจำกคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบระดับชำติ O-net เปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2557กับปี
กำรศึกษำ 2558 ดังนี้ 
 กลุ่มสำระภำษำไทย ทุกจังหวัดมีผลสัมฤทธิ์เพ่ิมข้ึน และมีค่ำเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 
 กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ ทุกจังหวัดมีผลสัมฤทธิ์เพ่ิมขึ้นยกเว้นจังหวัดฉะเชิงเทรำที่มีค่ำคะแนน

ลดลง และมีค่ำเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 
  กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ จังหวัดปรำจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มข้ึน จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

นครนำยก และสมุทรปรำกำรมีค่ำคะแนนลดลง และมีค่ำเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 
 กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์  ทุกจังหวัดมีผลสัมฤทธิ์ลดลง และมีค่ำเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 
 กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ทุกจังหวัดมีผลสัมฤทธิ์ลดลง และมีค่ำเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 

 

ตำรำงที่  34  แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน(ชั้น ม.6)รำยจังหวัด ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 

กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู ้

ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 

ฉะเชิงเทรำ 52.83 52.11 23.61 23.41 22.21 22.11 33.42 33.16 38.05 37.57 
นครนำยก 49.22 41.01 21.14 28.35 20.85 30.86 32.14 35.66 35.20 44.29 
ปรำจีนบุรี 48.58 41.96 21.59 20.06 19.77 21.4 31.28 30.43 35.62 36.83 
สมุทรปรำกำร 51.88 47.41 24.11 23.97 22.23 24.45 32.58 31.69 37.47 38.64 
สระแก้ว 47.60 47.06 19.87 22.23 18.14 24.28 31.05 32.43 35.13 39.01 

รวม 50.02 45.91 22.06 23.60 20.64 24.62 32.09 32.67 36.29 39.27 
 

 แผนภูมิที่ 20 แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน(ชั้น ม.6)วิชำภำษำไทย 
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 แผนภูมิที่ 21 แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน(ชั้น ม.6)วิชำภำษำอังกฤษ 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 แผนภูมิที่ 22 แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน(ชั้น ม.6)วิชำคณิตศำสตร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 แผนภูมิที่ 23 แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน(ชั้น ม.6)วิชำวทิยำศำสตร์ 
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 แผนภูมิที่ 24 แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน(ชั้น ม.6)วิชำสังคมศึกษำ 

 

 
 
 
 
 
 
 

จำกตำรำงที่ 34 และแผนภูมิที่ 20 แผนภูมิที่ 21 แผนภูมิที่ 22 แผนภูมิที่ 23 และแผนภูมิที่ 24  
แสดงให้เห็นว่ำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ซึ่ง
เทียบเคียงจำกคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบระดับชำติ O-net เปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2557กับปี
กำรศึกษำ 2558 ดังนี้ 
 กลุ่มสำระภำษำไทย ทุกจังหวัดมีผลสัมฤทธิ์ลดลง และมีค่ำเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 
 กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ จังหวัดนครนำยกและสระแก้วมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ปรำจีนบุรีและสมุทรปรำกำรที่มีค่ำคะแนนลดลง และมีค่ำเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 
  กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ ทุกจังหวัดมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นยกเว้นจังหวัดฉะเชิงเทรำที่มีค่ำคะแนนลดลง 

และมีค่ำเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 
 กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์  จังหวัดนครนำยกและสระแก้วมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มข้ึน จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ปรำจีนบุรีและสมุทรปรำกำรที่มีค่ำคะแนนลดลง และมีค่ำเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 
 กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ทุกจังหวัดมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นยกเว้นจังหวัดฉะเชิงเทรำที่มีค่ำคะแนนลดลง และ

มีค่ำเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 
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1.4 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง 

1. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนเป็นระบบ มีกำรด ำเนินงำนตำมระเบียบและตำมกฎหมำยก ำหนด กำร
     ก ำหนดบทบำท อ ำนำจหน้ำที่และกำรมอบหมำยงำนให้แกบุ่คลำกรทุกระดับชัดเจน กำรจัด   
     บุคลำกรให้ปฏิบัติงำนจัดได้ตรงตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถและสมรรถนะ 
  2. สถำนศึกษำทุกสังกัดจัดแหล่งเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. สถำนศึกษำทุกแห่งน ำเทคโนโลยีไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
4. มีกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับครอบคลุมทุกพื้นที่เป็นกำรสร้ำงโอกำสที่อย่ำงหลำกหลำย 

จุดอ่อน 
1. ควำมไม่ชัดเจนในเรื่องโครงสร้ำง  อัตรำก ำลัง  ต ำแหน่งบุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3  
2. คุณภำพกำรศึกษำในบำงสำระวิชำอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง  

          - ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-Net) วิชำภำษำอังกฤษ ในระดับประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำต่ ำ
       กว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ 
         - มีสถำนศึกษำบำงแห่งที่ยังไม่ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ3  

3. นักเรียนบำงส่วนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น เด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัยอันควร กำรทะเลำะวิวำท  
4. อัตรำกำรเรียนต่อสำยอำชีพของนักเรียนน้อยกว่ำร้อยละ 50 เนื่องจำกนักเรียนและผู้ปกครองยังไม่

     เห็นประโยชน์และคุณค่ำของกำรเรียนสำยอำชีพ 
5. มีโรงเรียนขนำดเล็กเพ่ิมมำกข้ึน ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
6. กำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำแก่เด็กพิกำรยังไม่ครอบคลุมและไม่ทั่วถึง 

โอกำส 
1.มีแหล่งเรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยทำงภูมิศำสตร์ ประวัติศำสตร์ และอำรยธรรม  มีสถำนประกอบกำร

   จ ำนวนมำกกระจำยอยู่ทั่วพ้ืนที่ ส่งผลให้ผู้เรียนมีโอกำสในกำรเรียนรู้เพ่ิมมำกขึ้น 
2. มีกำรคมนำคมทีส่ะดวกและหลำกหลำย ส่งผลให้เด็กเดินทำงไปยังแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกรวดเร็ว 
3. ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ส่งผลให้มีทรัพยำกร

    เพ่ิมมำกขึ้นในบริหำรและกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
4. โครงกำรในพระรำชด ำริฯในพื้นที่ส่งผลให้มีกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำ

     ท ำให้นักเรียนได้รับโอกำสและได้รับกำรพัฒนำทักษะชีวิตได้อย่ำงสมบูรณ์และเป็นรูปธรรมมำก
     ยิ่งขึ้น 

5. จังหวัดในเขตพ้ืนที่ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3ได้รับกำรประกำศจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
     และเขตอุตสำหกรรม ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำในทุกๆด้ำน 

6. มีนักเรียนจำกกลุ่มประชำคมอำเซียนมำเข้ำเรียนในพ้ืนทีส่่งผลให้นักเรียนมีโอกำสได้แลกเปลี่ยน
     เรียนรู้ด้ำนภำษำและวัฒนธรรม 

7. มีสถำนประกอบกำรรองรับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนส่งผลให้นักเรียนมีแหล่งพัฒนำทักษะฝีมือสู่   
    อำชีพอย่ำงชัดเจน 



36 
 

 
อุปสรรค 

1. จำกภำวะควำมผันผวนทำงเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลให้นักเรียนออกกลำงคันเพ่ิมมำกขึ้น 
2. สภำพปัญหำกำรแตกแยก หย่ำร้ำงของครอบครัวส่งผลต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียนและเป็นผลต่อ

     คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
3. อัตรำกำรเกิดของประชำกรลดลงส่งผลให้มีโรงเรียนขนำดเล็กเพ่ิมมำกขึ้น 
4. มีกำรใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมำะสมของประชำกรกลุ่มวัยเรียนส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของประชำกร

    วัยเรียน เช่น เด็กติดเกมส์ ท้องก่อนวัยอันควร กำรทะเลำะวิวำท เป็นต้น   
5. นโยบำยมีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อย รวมถึงกำรกระจำยอ ำนำจให้สถำนศึกษำไม่เต็มรูปแบบส่งผลให้กำร

    ขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติไม่ต่อเนื่อง และส่งผลต่อคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
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บทที่ 2  
ทิศทำงกำรพฒันำกำรศกึษำ 

 

วิสัยทัศน ์
 

 ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพและมีศักยภำพรองรับกำรพัฒนำประเทศโดยกำรมีส่วน   
ร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
 

พันธกิจ 
1. ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เสริมสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำง   

     กำรศึกษำ 
2. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ       

     ทุกภำคส่วน 
3. ส่งเสริม สนับสนุนกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กำรวิจัยมำใช้ให้เกิดประสิทธิภำพ 
4. ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

เป้ำประสงค ์
1. ผู้เรียนในพื้นที่ได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
2. ประชำชนในพื้นท่ีได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง ครอบคลุมและเป็นธรรม 
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 4. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมมำภิบำลและกำรมี   
     ส่วนรว่มในกำรจัดกำรศึกษำทุกภำคส่วน 

5. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำน ำระบบ ICTและผลกำรวิจัยมำใช้ในกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรให้    
    ได้มำตรฐำนและมีคุณภำพ 
6. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรที่มีประสิทธิภำพ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
1. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับ 
2. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงกำรบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้  อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
3. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
4. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
5. พัฒนำประสิทธิภำพกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
 1.พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับ 
             1.1 ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำมีคุณธรรมจริยธรรม  มีศักยภำพครบตำมหลักสูตร 
             1.2 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำหลัก ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนเพิ่มข้ึน 
             1.3 ผลกำรทดสอบกำรศึกษำของผู้เรียนทุกระดับมีผลเพ่ิมข้ึนและมีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ 
 2.ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงกำรบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
           2.1 จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของคนไทยเพ่ิมข้ึน  
           2.2 อัตรำกำรออกกลำงคันของนักเรียนลดลง 
           2.3 อัตรำกำรเข้ำเรียนสำยสำมัญ ต่ออำชีวศึกษำ (50 : 50) 
           2.4 จ ำนวนผู้เรียนในระบบทวิภำคี/ทวิศึกษำเพ่ิมข้ึนร้อยละ20 ต่อปี 
           2.5 ร้อยละของผู้พิกำรที่ขึ้นทะเบียนคนพิกำรและร้อยละของผู้พิกำรได้รับกำรบริกำรทำงกำรศึกษำ
          เพ่ิมข้ึน 
           2.6ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีใช้แหล่งเรียนรู้เพ่ือจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
 3.พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
        3.1 ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำและผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำน
         สมรรถนะวิชำชีพ 
       3.2 ร้อยละของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมแผนพัฒนำได้รับกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
       ในกำรจัดกำรศึกษำและมีคุณภำพตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
           3.3 ระดับควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ 
 4.พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
           4.1 ร้อยละของหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรด้ำนควำมโปร่งใสและควำมเป็นธรรม  
           4.2 ระดับควำมส ำเร็จของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
     4.3 ร้อยละกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำกับองค์กรและภำคีเครือข่ำย 
           4.4 ร้อยละของสถำนศึกษำขนำดเล็กท่ีมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร 
 5. พัฒนำประสิทธิภำพกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล 
           5.1 ระดับควำมพึงพอใจในกำรตรวจติดตำมประเมินผลของผู้เกี่ยวข้องทำงกำรศึกษำ 
           5.2 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศรองรับกำรติดตำมประเมินผลและกำรตรวจ
         รำชกำร 
             5.3 ระดับควำมครอบคลุมของเครือข่ำยที่รองรับกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำมประเมินผลตำม   
         นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
             5.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเฝ้ำระวังภัยพิบัติและกำรรำยงำนสภำวกำรณ์ทำงกำรศึกษำ 
 
 



39 
 

บทที่ 3 
แผนพัฒนำกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
(พ.ศ. 2560-2564) 

 

1.โครงกำร ประกวด/แข่งขัน/ประเมินกิจกรรมสู่ควำมเป็นเลิศของ นักเรียน นักศึกษำ สถำนศึกษำ  
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3( REO 3 Award ) 

 หลักกำรและเหตุผล 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 มีภำรกิจในกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในหน่วยงำนกำรศึกษำทุกระดับ ทุกสังกัดในจังหวัดฉะเชิงเทรำ จังหวัดนครนำยก จังหวัด
ปรำจีนบุรี จังหวัดสมุทรปรำกำร และจังหวัดสระแก้ว จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลคุณภำพกำรศึกษำในภำพรวม
พบว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำทุกระดับ จำกผลกำรทดสอบ O-Net และNT ในกลุ่มสำระหลักยังต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ย
ระดับประเทศและยังมีค่ำเฉลี่ยไม่ถึงค่ำเป้ำหมำยของกำรปฏิรูปกำรศึกษำรอบสองคือร้อยละ 50 นั่นแสดงให้
เห็นว่ำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ ก ำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำร
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ จึงได้จัดท ำโครงกำร ประกวด/แข่งขัน/ประเมิน
กิจกรรมสู่ควำมเป็นเลิศของ นักเรียน นักศึกษำ สถำนศึกษำ  หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3( REO 3 Award ) ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำทุกระดับ ทุกสังกัดโดยผ่ำนกำรประกวด กำรแข่งขัน 
กำรประเมิน กิจกรรมสู่ควำมเป็นเลิศของ นักเรียน นักศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 2.เพ่ือขับเคลื่อนพัฒนำกำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรมและเป็นเอกภำพ 
เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
   1. นักเรียน นักศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน ทุก
แห่ง ในพื้นที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 มีโอกำสเข้ำร่วมกำรประกวด กำรแข่งขัน กำรประเมินในทุกระดับเต็ม
ตำมศักยภำพของบุคคลและองค์กร 
 2.มีกำรน ำเสนอและจัดนิทรรศกำรน ำเสนอผลงำน REO 3 Award จ ำนวน 1 ครั้ง/ป ีจ ำนวน 3 วัน 
 

 เชิงคุณภำพ 
   นักเรียน นักศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศสำมำรถเป็นต้นแบบให้กับบุคคล สถำนศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำอ่ืนได้ 
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วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1. จัดท ำโครงกำรฯ  

 
ปี 60-64 

 

จัดท ำกิจกรรม
ตำมข้อ1  
ถึงข้อ 7 
ทุกๆปีเป็นรำย
ปี 

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
3. ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเพ่ือก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำน 
4. ด ำเนินกำรงำนตำมที่วำงแผนไว้ 
5. จัดนิทรรศกำรตำมที่ก ำหนด 
6. ประเมินผล 
7. สรุป รำยงำนผล 

 
 
ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 ปีกำรศึกษำ 2560-2564 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
งบประมำณ 
 ปีงบประมำณละ  5,000,000 บำท (ห้ำล้ำนบำทถ้วน) 
มีรำยละเอียดดังนี้: 
1. ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำหลักเกณฑ์ จ ำนวน 300,000 บำท  
2. คัดเลือกนักเรียน นักศึกษำ สถำนศึกษำหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
จ ำนวน 2,700,000 บำท 
3. จัดมหกรรมแสดงผลงำนโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
จ ำนวน 2,000,000 บำท 
หมำยเหตุ : ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร  

แหล่งงบประมำณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง งบประมำณที่ได้รับต่ ำกว่ำที่เสนอขอไว้ 
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง ปรับกลุ่มเป้ำหมำย กิจกรรม ให้สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับ 
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ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
   1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 สำมำรถจัดประกวด 
จัดกำรแข่งขัน ประเมิน นักเรียน นักศึกษำ สถำนศึกษำ 
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่
มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศได้ครบทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
   2. นักเรียน นักศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำมกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมชมกำรำจัดงำนฯ 

 
ร้อยละ 100 
 
 
 
ร้อยละ 80 

เชิงคุณภำพ 
   1. นักเรียน นักศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนทำงกำร
ศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรคัดเลือก
เป็นบุคคลและหน่วยงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศสำมำรถ
เป็นต้นแบบให้บุคคล  สถำนศึกษำและหน่วยงำนทำงกำร
ศึกษำอ่ืนได ้
   2. ผู้เข้ำร่วมชมผลงำนฯในกำรจัดแสดงนิทรรศกำร
สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพเพิ่ม
มำกขึ้น 

 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 
ร้อยละ 80 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค  3 มีนักเรียน นักศึกษำ สถำนศึกษำ หนว่ยงำนทำงกำรศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในสังกัด   ที่มีวิธีปฏิบัติที่เปน็เลิศส่งผลต่อกำรพัฒนำคณุภำพกำรจัดกำรกำรศึกษำโดยรวม 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
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2.โครงกำร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมือง พลเมืองโลก ตำมหลักปรัชญำเขตเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักกำรและเหตุผล 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 มีภำรกิจในกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย
ของกระทรวงศึกษำธิกำรในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกระดับทุกสังกัดในจังหวัดฉะเชิงเทรำ จังหวัดนครนำยก 
จังหวัดปรำจีนบุรี จังหวัดสมุทรปรำกำร และจังหวัดสระแก้ว จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนคุณภำพของผู้เรียนที่
ตอบสนองต่อนโยบำยของรัฐบำลด้ำนค่ำนิยม 12 ประกำร พบว่ำผู้เรียนบำงส่วนโดยเฉพำะระดับมัธยมศึกษำ 
อำชีวศึกษำ มีปัญหำกำรติดเกมส์ อบำยมุข ตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน กำรทะเลำะวิวำทกันและอยู่ในกลุ่มเสี่ยงยำ
เสพติด 
 กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมือง พลเมืองโลกตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในสถำนศึกษำตั้งแต่ระดับประถมศึกษำจะเป็นกำรปลูกฝั่งให้ผู้เรียนได้ซึมซับสิ่งที่ดีงำมเอำไว้ส ำหรับในระดับ
มัธยมศึกษำ และอำชีวศึกษำจะเป็นกำรสร้ำงควำมตระหนักและย้ ำเตือนในกำรปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคม
เป็นพลเมืองดี และพลเมืองโลกที่มีคุณภำพ 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือคัดเลือกสถำนศึกษำต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้ำนกำรจัดกิจกรรมปลูกฝังและส่งเสริม
ค่ำนิยม 12 ประกำร 
เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
     มีสถำนศึกษำต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศทุกระดับ ทุกสังกัดที่ด ำเนินกิจกรรมปลูกฝังและส่งเสริม
ค่ำนิยม 12 ประกำร 
   เชิงคุณภำพ 
    สถำนศึกษำที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศสำมำรถเป็นต้นแบบให้กับทุกโรงเรียนเพ่ือน ำไปปรับใช้ให้เกิดผล
กำรพัฒนำอย่ำงเป็นรูปธรรม อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1. จัดท ำโครงกำรเสนอขออนุมัติ  

 
ปี 60-64 

 

จัดท ำกิจกรรม
ตำมข้อ1  
ถึงข้อ 7 
ทุกๆปีเป็นรำย
ปี 

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
3. ประชุมคณะกรรมกำร 
4. ด ำเนินกำรคัดเลือกสถำนศึกษำท่ีมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
5. ประกำศผลกำรด ำเนินกำรพร้อมมอบโล่ห์รำงวัล 
6. ประเมินโครงกำร 
7. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฯ 

 

ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 ปีกำรศึกษำ 2560-2564 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
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งบประมำณ 
 จ ำนวน 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) 
รำยละเอียดดังนี้ : 

1. ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำหลักเกณฑ์จ ำนวน     200,000 บำท 
2. คัดเลือกสถำนศึกษำที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจ ำนวน 700,000 บำท 
3. โล่และเงินรำงวัล   จ ำนวน  100,000 บำท 

หมำยเหตุ : ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร  
แหล่งงบประมำณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
    งบประมำณท่ีได้รับต่ ำกว่ำที่เสนอขอไว้ 
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
    ปรับกลุ่มเป้ำหมำย กิจกรรม ให้สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับ 
ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 สำมำรถคัด เลื อก
ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ ที่ มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เ ลิ ศ ไ ด้ ค ร บ ทุ ก
กลุ่มเป้ำหมำย 
 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 

เชิงคุณภำพ 
    สถำนศึกษำที่เป็นสถำนศึกษำต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศสำมำรถเป็นต้นแบบให้กับสถำนศึกษำอ่ืนได ้
    

 
ร้อยละ 100 

 
 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 มีสถำนศึกษำที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด ำเนินกิจกรรมปลูกฝังและส่งเสริม
ค่ำนิยม 12 ประกำรครบทุกกลุ่มเป้ำหมำย เป็นสถำนศึกษำต้นแบบให้สถำนศึกษำอ่ืนน ำวิธีกำรไปปรับใช้ในกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษำในเขตพ้ืนที่ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 3  เป็นคนดี มีคุณธรรม ส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรมและมีควำมยั่งยืนต่อไป 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
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3.โครงกำร  จัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศและแผนอัตรำก ำลัง ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3   

หลักกำรและเหตุผล 
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นหัวใจส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของประเทศ เป็น

ทรัพยำกรบุคคลที่จะขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรจัดกำรศึกษำให้ส ำเร็จผลตำมเป้ำหมำย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 
3 เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่กำรก ำกับดูแลกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัด รวม 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
จังหวัดนครนำยก จังหวัดปรำจีนบุรี จังหวัดสมุทรปรำกำร และจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีศักยภำพในกำรจัด
กำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนถึงระดับอุดมศึกษำ มีนักเรียนในควำมรับผิดชอบ ปีกำรศึกษำ 2558 มำกถึง 
527,141 คน จึงต้องมีข้อมูลครูและบุคลำกรทุกระดับเป็นฐำนข้อมูลบุคลำกรที่ส ำคัญ ที่จะใช้ในกำรวำงแผน
อัตรำก ำลังของทุกจังหวัดให้สอดคล้องกับสภำพกำรจัดกำรศึกษำและบริบทของพ้ืนที่ สำมำรถสรรหำ บรรจุ
แต่งตั้ง และพัฒนำบุคลำกรได้ตำมควำมต้องกำรที่จะก้ำวสู่ยุค Thailand 4.0  และขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
กำรศึกษำได้ประสบผลส ำเร็จ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 ตระหนักเห็นควำมส ำคัญของฐำนข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ และเห็นว่ำกำรบูรณำกำรภำรกิจในเรื่องกำรศึกษำ จ ำเป็นต้องมีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่เป็น
เอกภำพ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เพ่ือน ำข้อมูลไปใช้ในกำรตัดสินใจวำงแผนบริหำรอัตรำก ำลังของจังหวัด
ต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงจัดท ำโครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศและแผนอัตรำก ำลังส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 3   ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีข้อมูลสำรสนเทศอัตรำก ำลังทุกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
เป็นระบบ  และสำมำรถสืบค้นได้อย่ำงรวดเร็ว 
 2.เพ่ือให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 มีฐำนข้อมูลอัตรำก ำลัง น ำมำใช้ในกำรวำงแผน พัฒนำ ปรับปรุง
และ แก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกรในระยะ 5 ปี 
เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
    1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 มีฐำนข้อมูลครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำครบถ้วน สมบูรณ์ 
    2. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 มีแผนอัตรำก ำลังตอบสนองกำรบริหำรจัดกำรได้ 
    3. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3มีหลักสูตรกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตอบสนองควำม
ตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ  
 เชิงคุณภำพ 
    1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 มีข้อมูลสำรสนเทศและแผนอัตรำก ำลังที่จะน ำไปใช้ประโยชน์ในกำร
วำงแผนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ป้องกันปัญหำเกี่ยวกับกำรบริหำรอัตรำก ำลังได้ 
     2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ผ่ำนกำรพัฒนำสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรพัฒนำงำนของได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพส่งผลต่อคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำโดยรวม 
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วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1. ประชุมคณะท ำงำนวิเครำะห์ข้อมูลปีปัจจุบันและออกแบบ

กำรจัดเก็บข้อมูล 
 
 
 
 

ปี 60-64 
 

จัดท ำกิจกรรมตำม 
ข้อ1 ถึงข้อ 7 
ทุกๆปีเป็นรำยปี 2. จ้ำงท ำโปรแกรมจัดเก็บข้อมูล 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำข้อมูลและประมวลผล 
4. ประชุมคณะท ำงำน วิเครำะห์ตรวจสอบและประมวลผล 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพัฒนำอัตรำก ำลัง 
6. รวบรวมหลักสูตรจำกสถำบันพัฒนำครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ/สถำบันกำรศึกษำท่ีมีหลักสูตรกำรพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

7. สรุป รำยงำนผลกำด ำเนินงำนตำมโครงกำร 
 
ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 ปีกำรศึกษำ 2560-2564 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
งบประมำณ   
 จ ำนวน 927,200   บำท  (เก้ำแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบำทถ้วน) 
หมำยเหตุ : ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร  
 (ตำมตำรำงรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยของฯ ) 
รำยละเอียดดังนี้ 
1. กิจกรรมประชุมคณะท ำงำนวิเครำะห์ข้อมูลปีปัจจุบันและออกแบบกำรจัดเก็บข้อมูล   (110,600 บำท) 

1.1จัดอำหำร 3 มื้อ   10 คน/700 บำท/3 วันเป็นเงิน  21,000 บำท 
1.2ค่ำเครื่องดื่มและอำหำรว่ำง   10 คน/50 บำท/6 มื้อ เป็นเงิน 30,000 บำท 
1.3.ค่ำเช่ำที่พัก  10 คน/600 บำท/2 คืน  เป็นเงิน 18,000  บำท 
1.4 ค่ำพำหนะ10 คน/2000 บำท เป็นเงิน 20,000  บำท 
1.5 ค่ำตอบแทนวิทยำกร 1 คน/1,200 บำท/6 ชม./3 เป็นเงิน 21,600  บำท  

2. กิจกรรมจัดท ำโปรแกรมจัดเก็บข้อมูล  ค่ำจ้ำงท ำโปรแกรม 200,000  บำท  
3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำข้อมูลและประมวลผล  (506,000  บำท) 

3.1จัดอำหำร    60 คน/700 บำท/5 วัน เป็นเงิน  210,000 บำท 
  3.2 ค่ำเครื่องดื่มและอำหำรว่ำง   60 คน/50 บำท/10 มื้อ   เป็นเงิน 30,000 บำท 
  3.3 ค่ำเช่ำที่พัก  60 คน/600 บำท/4 คืน เป็นเงิน 144,000  บำท 
  3.4 ค่ำพำหนะ10 คน/2000 บำท เป็นเงิน 20,000  บำท 
  3.5 ค่ำตอบแทนวิทยำกร 1 คน/1,200 บำท/6 ชม./5 วัน  เป็นเงิน 72,000  บำท 
  3.6 ค่ำวัสดุ  เป็นเงิน 30,000  บำท 
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4. กิจกรรมประชุมคณะท ำงำน วิเครำะห์ตรวจสอบและประมวลผล  (110,600 บำท) 
  4.1จัดอำหำร 3 มื้อ  10 คน/700 บำท/3 วัน เป็นเงิน  21,000 บำท 

4.2 ค่ำเครื่องดื่มและอำหำรว่ำง 10 คน/50 บำท/6 มื้อ เป็นเงิน 30,000 บำท 
4.3 ค่ำเช่ำที่พัก  10 คน/600 บำท/2 คืน  เป็นเงิน 18,000  บำท 
4.4 ค่ำพำหนะ 10 คน/2000 บำทเป็นเงิน 20,000  บำท 

5.ค่ำตอบแทนวิทยำกร  
 1 คน/1,200 บำท/6 ชม./3วัน  เป็นเงิน 21,600  บำท 
แหล่งงบประมำณ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 

 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 ยังไม่มีฐำนข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
2. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 ยังไม่มีแผนอัตรำก ำลังเพ่ือประกอบกำรบริหำรบุคคล 
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1. ขอควำมร่วมมือส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในกำรจัดท ำฐำนข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
2. จัดท ำแผนอัตรำก ำลังระยะ 5 ปี  ที่ตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำของพ้ืนที่ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 มีฐำนข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน สำมำรถเรียกใช้ได้ทันเหตุกำรณ์ส่งผลต่อกำรบริหำรงำนบุคคลที่เป็นไปอย่ำงมีประโยชน์ ตรงตำม
ควำมต้องกำรส่งผลต่อคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำโดยรวม 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
 

 

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
1.ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำ 
2.ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผ่ำนกำรอบรมทำง online 
3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

 
20 ชม./ปี 
3 หลักสูตร/ปี 
1 ครั้ง/ปี 

เชิงคุณภำพ 
1.มีฐำนข้อมูล ครอบคลุม ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและสืบค้น
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2.มีแผนพัฒนำอัตรำก ำลัง 
3. มีหลักสูตรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่สอดคล้องตรง
ตำมควำมขำดแคลน 
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4.โครงกำร   องค์กรคุณภำพ SMART REO 3   
 หลักกำรและเหตุผล 
  จำกกำรปฏิรูปกำรศึกษำตำมกฎหมำย มำตรำ 44 หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ให้มี
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ตำม
ค ำสั่งที่ 11/2559  เรื่อง กำรบริหำรรำชกำรของ กระทรวงศึกษำธิกำร  ในภูมิภำค ข้อ 4  สั่ง ณ วันที่ 21 
มีนำคม พุทธศักรำช 2559  นั้น ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 มีบทบำทหน้ำที่ก ำกับดูแลส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดในควำมรับผิดชอบ 5  จังหวัด ได้แก่ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดนครนำยก  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปรำจีนบุรี ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร และ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสระแก้ว โดยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมีบทบำทหน้ำที่ ดูแลกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำในจังหวัด ให้ประสำน เชื่อมโยงและบูรณำกำรภำรกิจหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัด เพ่ือให้
กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรบริหำรรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำคเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มี
เอกภำพ และสำมำรถประสำนเชื่อมโยงสู่เป้ำหมำยกำรศึกษำของประเทศ โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำค
ส่วนให้สอดรับกับแนวทำงกำรบริหำรงำนโดยประชำรัฐ กำรปฏิรูปกำรศึกษำที่จะส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศให้
ยั่งยืน และปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร เกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมที่
กฎหมำยก ำหนด กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ นโยบำย และยุทธศำสตร์ ของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ที่
มอบหมำย ซึ่งกำรด ำเนินกำรตำมบทบำท ภำรกิจ หน้ำที่ดังกล่ำวให้ส ำเร็จได้ย่อมข้ึนอยู่กับกระบวนกำรบริหำร
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 จึงจัดท ำโครงกำรองค์กรคุณภำพ SMART REO 3  ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 อย่ำงเป็นรูปธรรม 
2. เพ่ือพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 ให้มีประสิทธิภำพ 
3. เพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีควำมพร้อมในกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูป

กำรศึกษำ 
เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 

     1. บุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดทุกจังหวัด ทุกคน 
     2. ก ำหนดกำรประชุมผู้บริหำร อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
     3. ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำบุคลำกร อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เชิงคุณภำพ 
      ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในสังกัด มีขับเคลื่อนกำรบริหำร

จัดกำรโดยบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีควำมสำมรถในกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนด
และมีประสิทธิภำพสูงสุดโดยกำรมีส่วนร่วมอย่ำงชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1. เสนออนุมัติโครงกำร  

 
 
 

ปี 60-64 
 

จัดท ำกิจกรรมตำม 
ข้อ1 ถึงข้อ 6 
ทุกๆปีเป็นรำยปี 

2. เสนออนุมัติแผนงำน/ปฏิทินงำน 

3. ประชำสั ม พันธ์ / แจ้ ง รู ปแบบกิ จกร รม /
โครงกำร/แผนงำน/ปฏิทินงำนต่อบุคคลและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

4. ด ำเนินกำรตำมกิจกรรม/แผนงำน/ปฏิทินที่
ก ำหนด 

5. สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
6. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อบุคคลและ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 
ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 ปีกำรศึกษำ 2560-2564 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 

 งบประมำณ   
 จ ำนวน  2,240,000   บำท (สองล้ำนสองแสนสี่หมื่นบำทถ้วน) 

  รำยละเอียดดังนี้ 
1.กำรประชุมผู้บริหำร 
1.ค่ำจัดด ำเนินกำรประชุมผู้บริหำร (ศึกษำธิกำรภำค รองศึกษำธิกำรภำค ศึกษำธิกำรจังหวัด และ     

รองศึกษำธิกำรจังหวัด) ประจ ำเดือน ครั้งละ 10,000บำท/ครั้ง รวมปีละ 12 ครั้ง/ปี เป็นเงิน 120,000 บำท 
2. .ค่ำจัดท ำวำรสำร เล่มละ 300 บำทจ ำนวน 100 เล่ม/1 ฉบับ รวมปีละ 4 ฉบับ เป็นเงิน 120,000 

บำท/ปี 
 3.กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร 

 3.1.จัดอำหำร 3 มื้อ     165 คน/850 บำท/3 วัน/2 ครั้ง  เป็นเงิน 841,500 บำท 
 3.2.ค่ำเครื่องดื่มและอำหำรว่ำง   165 คน/50 บำท/5 มื้อ/2 ครั้ง เป็นเงิน 82,500 บำท 
 3.3ค่ำเช่ำที่พัก        165 คน/600 บำท/2 คืน /2 ครั้ง  เป็นเงิน 198,000  บำท 
 3.4. ค่ำพำหนะ  165 คน/2000 บำท/2 ครั้ง  เป็นเงิน 660,000  บำท 
 3.5.ค่ำตอบแทนวิทยำกร 3 คน/50,000 บำท/ 2 ครั้ง  เป็นเงิน 100,000  บำท 
 3.6.ค่ำสถำนที่   30,000 บำท/2 ครั้ง  เป็นเงิน  60,000   บำท 
 3.7.ค่ำวัสดุส ำนักงำน      เป็นเงิน 58,000  บำท 

หมำยเหตุ : ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร  
แหล่งงบประมำณ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
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กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยงของ 
 1.หลักสูตรกำรพัฒนำไม่ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้เข้ำรับกำรอบรมไม่ตรงตำมภำระงำน 
 2.ควำมสอดคล้องของระยะเวลำกำรด ำเนินกิจกรรมกับหลักสูตรที่ก ำหนด 
 3.มีภำระงำนเร่งด่วนจำกต้นสังกัด ท ำให้บุคลำกรไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ตำมจ ำนวนที่ก ำหนด 
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 1. ส ำรวจควำมคิดเห็นเพื่อรวบรวมข้อมูลควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ 
 2. จัดท ำปฏิทินกำรกำรด ำเนินงำนให้ชัดเจนและมีกำรสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจกันในกลุ่มเป้ำหมำย  
 

ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
1. จ ำนวนร้อยละของผู้เข้ำรับกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 

 
ร้อยละ  80 

2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำ ร้อยละ  80 
เชิงคุณภำพ 
1. ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่และภำรกิจที่ได้รับ
มอบหมำย 

 
ร้อยละ  80 

2. ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำสำมำรถน ำควำมรู้ควำมเข้ำใจไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ร้อยละ  80 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 และศึกษำธิกำรจังหวัดในสังกัดมีบุคลำกรที่มีคุณภำพ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน มีเครือข่ำยในกำรปฏิบัติงำนสำมำรถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน น ำไปสู่กำรปรับใช้ในกำรกำรพัฒนำงำน
ได้อย่ำงมีคุณภำพเพ่ิมมำกขึ้นส่งผลต่อประสิทธิภำพและคุณภำพขององค์กร 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
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5.โครงกำร จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 

หลักกำรและเหตุผล 
 โลกแห่งยุคปัจจุบัน เป็นยุคโลกำภิวัตน์ที่มีควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว จึงจ ำเป็นที่แต่ละ องค์กร ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันต่อควำม 
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลำ และเตรียมที่จะเผชิญกับควำมท้ำทำยกับกระแสโลกด้วยปัจจัยส ำคัญ      
ที่จะเผชิญกับควำมเปลี่ยนแปลง และควำมท้ำทำยดังกล่ำว คือคุณภำพของคน ซึ่งหน่วยงำนทำงกำรศึกษำหรือ 
สถำนศึกษำในยุคปัจจุบันเป็นหน่วยงำนที่มีบทบำทส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรรับผิดชอบในภำรกิจ กำรพัฒนำ 
ทรัพยำกรบุคคลของชำติให้มีคุณลักษณะเป็นไปตำมท่ีสังคมต้องกำรดังกล่ำว ฉะนั้นกำรบริหำรจัดกำรระบบ 
ข้อมูล และสำรสนเทศมีควำมส ำคัญในกำรตัดสินใจด ำเนินกำรต่ำงๆ โดยเฉพำะกำรวำงแผนกำรศึกษำ และ 
ก ำหนดนโยบำยทำงกำรศึกษำ ต้องมีระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีมีคุณภำพ มีควำมละเอียดครบถ้วน ถูกต้องตรง 
ตำมควำมต้องกำร ทันสมัย และทันต่อเวลำ จะช่วยให้กำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรและกำรตัดสิน ใจด ำเนิน 
ไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ อนึ่ง คณะกรรมกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง ได้มีกำรก ำหนดทิศทำง 
เป้ำหมำยและตัวชี้วัดกำรปฏิรูปกำรศึกษำที่ชัดเจน เพ่ือให้มีกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนไปสู่เป้ำหมำย 4 
ใหม่ ที่ชัดเจน คือ กำรสร้ำงพลเมืองยุคใหม่ ครูยุคใหม่ สถำนศึกษำและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และกำรบริหำร
จัดกำรใหม่ โดยกำรยกระดับเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำเป็นนโยบำยหลักในกำรขับเคลื่อนคุณภำพ 
ทำงกำรศึกษำ และสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือรองรับกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำและกำรตรวจรำชกำร 
 2. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำและกำรตรวจรำชกำร 
เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
    มีระบบโครงสร้ำงระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีบูรณำกำรเชื่อมโยงมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลำ และ
เข้ำถึงได้ตลอดเวลำ 
 เชิงคุณภำพ 
    มีระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีใช้ในกำรติดตำม ประเมินผล และกำรตรวจรำชกำรอย่ำงมีคุณภำพ 
 

วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1. ออกแบบและพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีมีกำรเชื่อมโยงระหว่ำง

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
 

ปี 60-64 
 

จัดท ำกิจกรรม
ตำม 
ข้อ1-2 
ทุกๆปีเป็นรำย
ปี 

2. กำรประชุมชี้แจงและกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรจัดระบบข้อมูล
สำรสนเทศ 
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ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 ปีกำรศึกษำ 2560-2564 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
งบประมำณ 
 จ ำนวน 300,000 บำท (สำมแสนบำทถ้วน) 
 หมำยเหตุ : ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร  
รำยละเอียดดังนี้ : 
1. ค่ำพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ จ ำนวน 100,000 บำท  
2. ค่ำจัดเก็บข้อมูลและจัดประชุมชี้แจงกำรด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูล  จ ำนวน 200,000 บำท 
แหล่งงบประมำณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
    ระบบข้อมูลจะมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
    ต้องมีกำรจัดระบบข้อมูลให้สำมำรถเชื่อมโยงกับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำเพ่ือควำมรวดเร็วและ
ทันเวลำมีควำมถูกต้องเข้ำถึงข้อมูลได้ตลอดเวลำ 
ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
   จ ำนวนหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่มีระบบข้อมลูสำรสนเทศท่ี
ครบถ้วนและสำมำรถเข้ำถึงได ้

 
ร้อยละ 100 
 

เชิงคุณภำพ 
   มีระบบข้อมลูสำรสนเทศท่ีมีควำมถูกต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำในพ้ืนท่ี 

 
ร้อยละ 100 
 

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 มีโครงสร้ำงระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีบูรณำกำรเชื่อมโยง มีควำมถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลำและเข้ำถึงได้
ตลอดเวลำสำมำรถรองรับต่อกำรตรวจรำชกำรได้อย่ำงครบถ้วน สมบูรณ์มีประสิทธิภำพ 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
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6.โครงกำร   โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรตรวจรำชกำรและเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ทำงกำรศึกษำ 

หลักกำรและเหตุผล 
 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรตรวจ ติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำพ.ศ. 2549 
กล่ำวถึงกำรตรวจ ติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำว่ำมีควำมส ำคัญต่อกำรสนับสนุนให้จัดกำรศึกษำของ
ประเทศและกำรบริหำรรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และ
ตำมระเบียบตำมส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ. 2548 กล่ำวว่ำกำรตรวจรำชกำรเป็น
มำตรกำรส ำคัญประกำรหนึ่งในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่จะท ำให้กำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรจัดท ำภำรกิจ
ของหน่วยงำนของรัฐเป็นไปตำมเป้ำหมำย และแก้ไขปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภำพ เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งเป็นไปตำมหลักกำรกำรบริหำรแบบบูรณำกำรและ
กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี กำรตรวจรำชกำรจึงมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรส่งเสริมให้นโยบำย
ของกระทรวงบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีคุณภำพกำรสนับสนุนส่งเสริมให้กำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรใน
ฐำนะผู้ก ำกบั ติดตำมและดูแลกำรท ำงำนของหน่วยงำนแทนรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวงและปลัดกระทรวง 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 โดยกลุ่มติดตำมและประเมินผลมีหน้ำที่เก่ียวกับกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร กำรประสำนเครือข่ำยกำร
ตรวจรำชกำรและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กำรศึกษำ วิเครำะห์วิจัย
ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร กำรเฝ้ำระวังภัยพิบัติและรองรับสภำวะวิกฤติและ
รำยงำนสภำวกำรณ์ทำงกำรศึกษำ และงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 กำรติดตำมและประเมินผล เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำร มีหลักกำรส ำคัญคือกำรติดตำม 
ควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำนและประเมินผลควำมส ำเร็จของงำน อันจะน ำไปสู่กำรแก้ไขปรับปรุงกำรด ำเนิน
ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวง ให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
รวมทั้งเป็นกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน ว่ำอยู่ในระดับที่เหมำะสมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันเพียงใด 
กรอบกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร จึงแบ่ง
ออกเป็น กำรติดตำม (MONITORING) หมำยถึง กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ 
เพ่ือตัดสินใจว่ำได้ผลตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำน/โครงกำรนั้นหรือไม่เพียงใด ส่วนกำรประเมินผล 
(EVALUATION) หมำยถึง  กำรตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำของแผนงำน/โครงกำรตลอดจนกำรพิจำรณำของ 
แผนงำน/โครงกำรนั้นๆ ว่ำมีมำกน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก ำหนดขึ้น จึงเป็นกระบวนกำรบ่งชี้
ถึงคุณค่ำของแผนงำน/โครงกำร 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยกำรตรวจรำชกำร 
 2. เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจรำชกำร งำนติดตำมประเมินผลนโยบำยของ   
     กระทรวงศึกษำธิกำร 
 3. เพ่ือเฝ้ำระวังภัยพิบัติและรองรับภำวะวิกฤติและรำยงำนสถำนกำรณ์ทำงกำรศึกษำ 
 4. เพ่ือน ำผลกำรตรวจรำชกำรไปปรับปรุงนโยบำยและยุทธศำสตร์ในระดับภำคและระดับกระทรวง 
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เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
    มีเครือข่ำยกำรตรวจรำชกำรและกำรเฝ้ำระวังสภำวกำรณ์ทำงกำรศึกษำครอบคลุมพ้ืนที่ 
 เชิงคุณภำพ 
    กำรตรวจรำชกำรมีประสิทธิภำพมีกำรลดปัญหำด้ำนกำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่ 
 

วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1. จัดประชุมเครือข่ำยหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่  

ปี 60-64 
จัดท ำกิจกรรม
ตำมข้อ1-3 
ทุกๆปีเป็นรำย
ปี 

2. จัดระบบเครือข่ำยเชิงกำรประชำสัมพันธ์และกำรเฝ้ำระวัง
สภำวกำรณ์ทำงกำรศึกษำ 

3. จัดระบบกำรติดตำมประเมินผลของเครือข่ำย 
 

ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 ปีกำรศึกษำ 2560-2564 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
งบประมำณ 
 จ ำนวน 500,000 บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน) 
 รำยละเอียดดังนี้ : 
 1. จัดประชุมเครือข่ำยกำรตรวจรำชกำรและกำรเฝ้ำระวังสภำวกำรณ์    
 2. ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของเครือข่ำยด้วยกำรตรวจรำชกำรและกำรติดตำมประเมินผล
หมำยเหตุ : ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร  
แหล่งงบประมำณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
    มีหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพื้นที่จ ำนวนมำกพ้ืนที่ที่ห่ำงไกล 
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
    ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรและกำรสื่อสำร 
 

ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
   เครือข่ำยกำรตรวจรำชกำรและกำรเฝ้ำระวัง
สภำวกำรณ์ทำงกำรศึกษำครอบคลุมพ้ืนที่ 

 
ร้อยละ 100 
 

เชิงคุณภำพ 
   มีกำรด ำเนินกำรตรวจรำชกำรได้ครอบคลุมพ้ืนที่และ
แก้ปัญหำทำงกำรจัดกำรศึกษำ 

 
ร้อยละ 100 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. มีเครือข่ำยสนับสนุนกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจรำชกำรและกำรติดตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 2. มีกำรน ำผลกำรตรวจรำชกำรไปปรับปรุงนโยบำยและยุทธศำสตร์ในส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและ
กระทรวง 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
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7.โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรกำรศึกษำของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำร ภำค 3 

 หลักกำรและเหตุผล 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 มีหน่วยงำนในสังกัดคือ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปรำจีนบุรี  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครนำยก  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
สมุทรปรำกำรและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสระแก้ว  ซึ่งแต่ละจังหวัดย่อมมีผลกำรพัฒนำกำรศึกษำที่เป็น
เลิศตำมบริบทและศักยภำพ ซึ่งผลลัพธ์ที่ปรำกฏย่อมเกิดจำกกระบวนกำรกำรบริหำรจัดกำรที่แตกต่ำงกัน 
เพ่ือให้ได้รูปแบบกำรบริหำรกำรศึกษำที่เป็นรูปธรรม เป็นระบบ และส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำร
กำรศึกษำจึงจัดท ำโครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรกำรศึกษำของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำร 
ภำค 3 ขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษำและพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรกำรศึกษำของหน่วยงำนในสังกัด 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3  
 2. เพ่ือสร้ำงรูปแบบกำรบริหำรกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ  
เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1 แห่ง ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 5 แห่ง 
 เชิงคุณภำพ 
    รูปแบบกำรบริหำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพและส่งผลต่อประสิทธิภำพของหน่วยงำน  

วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1. เสนออนุมัติโครงกำร  

 
 

ปี 60-64 

จัดท ำกิจกรรม
ตำมข้อ1  
ถึงข้อ 7 
ทุกๆปีเป็นรำย
ปี 

2. ประชุมชี้แจง 
3. ด ำเนินกำรฯ 
4. น ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. สรุปผล 
6. รำยงำยผลกำรด ำเนินงำน 
7. ขยำยผลต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน 

 

 
ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 ปีกำรศึกษำ 2560-2564 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
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งบประมำณ 
 ปีละจ ำนวน 500,000 บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน) 
 รำยละเอียดดังนี้ : 
 1. จัดประชุมชี้แจง    
 2. กำรเก็บข้อมูล 
 3. กำรรวบรวม เรียบเรียง จัดท ำเอกสำรน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4. น ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5. ปรับแก้ไขเอกสำรให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 6. จัดท ำเอกสำรสรุปรำยงำนและเผยแพร่ 
แหล่งงบประมำณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงโครงกำร 
 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
    แต่ละหน่วยงำนมีกำรบริหำรโดยใช้รูปแบบที่หลำกหลำยไม่สำมำรถสรุปได้ 
 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
    ใช้ผู้เชี่ยวชำญและนักวิจัยที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรท ำวิจัย 
 

ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย 
ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

เชิงปริมำณ 
   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 และส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดในสังกัดร่วมกันพัฒนำรูปแบบกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำที่ส่งผลต่อกำรขับเคลื่อนยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นรูปธรรม 
จ ำนวน 1 รูปแบบ 
 

 
อย่ำงน้อย 1 รูปแบบ 

เชิงคุณภำพ 
   มีรูปแบบกำรบริหำรที่ส่งผลต่อคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำอย่ำงชัดเจน เป็นรูปธรรม 

 
รูปแบบกำรำบริหำรจัด
กำรศึกษำที่เป็นรูปธรรม 

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในสังกัดได้พัฒนำรูปแบบกำรบริหำร
จัดกำรร่วมกันส่งผลให้มีกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรบริหำรกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบและเป็นเอกภำพ 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 
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บทที่ 4 
กลไกกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 

4.1 กำรแปลงแผนพัฒนำกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 
  กำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 ( พ.ศ. 2560-2564) ไปสู่กำรปฏิบัติ
จะต้องอำศัยควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมมุ่งม่ันของหน่วยงำนและภำคส่วนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ท่ีสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงมีระบบ เข้ำใจตรงกัน อย่ำงมีเอกภำพส่งผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 3 จึงก ำหนดแนวทำงที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนและทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำร 
ภำค 3 หรือพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง ในกำรด ำเนินกำรแปลงประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ของ
แผนพัฒนำกำรศึกษำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3  (พ.ศ. 2560-2564)  ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม โดย
ก ำหนดโครงกำร/กิจกรรมหลักท่ีจะน ำไปสู่เป้ำประสงค์ที่ชัดเจน รวมทั้งกำรก ำหนดหน่วยงำนและบุคคล
รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน 
 2. ผู้บริหำรหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค- 
3  ต้องให้ควำมส ำคัญในกำรใช้แผนพัฒนำกำรศึกษำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 ( พ.ศ. 2560-2564) เป็น
กรอบในกำรด ำเนินงำน 
 3. ด ำเนินกำรประชุมชี้แจงสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญของแผนพัฒนำกำรศึกษำ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 3 ( พ.ศ. 2560-2564)  ให้บุคลำกรในหน่วยปฏิบัติ ได้รับทรำบอย่ำงชัดเจนเพื่อกำรมีส่วนร่วม
และสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนตำมทิศทำงฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 4. ให้หน่วยงำนในส่วนกลำงสนับสนุนทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอส ำหรับกำรปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำ
กำรศึกษำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 ( พ.ศ. 2560-2564) 
 5. มีกำรติดตำมและประเมินผลตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 ( พ.ศ. 2560-
2564)  ควรมีก ำหนดทิศทำง ดังนี้ 
    -ให้ควำมส ำคัญกับกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ กำรประเมินผลส ำเร็จและ
ผลกระทบของกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
   - พิจำรณำใช้ตัวชี้วัดตำมเป้ำประสงค์ของแผนพัฒนำกำรศึกษำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3  
(พ.ศ. 2560-2564) และน ำค่ำเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดมำก ำหนดเป็นเกณฑ์ท่ีส ำคัญในกำรประเมินผล 
    - สร้ำงระบบกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรเพ่ือรับทรำบปัญหำอุปสรรคส ำหรับกำรทบทวน
ก ำหนดมำตรกำรเพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำนและแก้ไขปัญหำอย่ำงทันต่อสถำนกำรณ์ 
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กำรติดตำมและประเมินผล 
 1. กำรติดตำมและรำยงำน เป็นกำรติดตำมและรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำของแผน/งำน/โครงกำร   
โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดในแผน/งำน/โครงกำรของแต่ละ
หน่วยงำน ซึ่งก ำหนดให้มีรำยงำน 
 กำรรำยงำนตำมแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรประจ ำปีซึ่งเป็น
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละโครงกำรเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแต่ละยุทธศำสตร์ของแผน
ฯ พร้อมทั้งปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน โดยรำยงำนกำรด ำเนินงำนเป็นรำยไตรมำส และให้รำยงำนตำม
ก ำหนดเวลำ ดังนี้ 
กำรรำยงำนให้รำยงำนเป็นรำยไตรมำส รวม 4 ไตรมำส ดังนี้ 
  ไตรมำสที่ 1  ผลกำรด ำเนินงำนเดือนตุลำคม – ธันวำคม 
         รำยงำนภำยในวันที่ 15 มกรำคม 
  ไตรมำสที่ 2  ผลกำรด ำเนินงำนเดือนมกรำคม – มีนำคม 
         รำยงำนภำยในวันที่ 15 เมษำยน 
  ไตรมำสที่ 3  ผลกำรด ำเนินงำนเดือนเมษำยน – มิถุนำยน 
         รำยงำนภำยในวันที่ 15 กรกฎำคม 
  ไตรมำสที่ 4  ผลกำรด ำเนินงำนเดือนกรกฎำคม – กันยำยน 
         รำยงำนภำยในวันที่ 15 ตุลำคม 
 กำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นกำรประเมินผลลัพธ์ตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดในแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี เมื่อสิ้นปีงบประมำณ โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
  -ก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนฯ 
  - กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบประเมินที่จัดท ำข้ึน 
เพ่ือเก็บข้อมูลจำกหน่วยงำนเมื่อสิ้นปีงบประมำณ และรวบรวมข้อมูลจำกกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม 
ไตรมำสของหน่วยงำน 
กำรสรุป รำยงำนผล 
 กำรสรุปรำยงำนผลต่อบุคคล หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและต่อสำธำรณชนเมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณ รวมถึง
มีกำรน ำเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินกำรหรือปรับแผนปฏิบัติกำรในปีต่อไป 
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ภำคผนวก ก 

นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
(พลเอก ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) 

 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ประกำศแต่งตั้งรัฐมนตรี  
ตำมประกำศ ณ วันที่ 19 สิงหำคม พ.ศ. 2558 โดยแต่งตั้งให้ พลเอก ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  
เป็นรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
 พลเอก ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ก ำหนดกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำน
กำรศึกษำ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
 น้อมน ำกระแสพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวที่เกี่ยวกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำ มำ

เป็นแนวทำงปฏิบัติ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ทรงมีพระรำชด ำรัสเกี่ยวกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ดังนี้ 
1) “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” 
 2) “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ ำใจกับเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งขันกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียน   เก่งกว่ำ
ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ำกว่ำ” 
3) “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท ำร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่ำของควำมสำมัคคี” 

 แนวนโยบำยของนำยกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ) 
 วิสัยทัศน์ 
 ยกระดับกำรศึกษำที่ดีข้ึน มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและลดควำมเหลื่อมล้ ำอย่ำงทั่วถึง ผลิตและ
พัฒนำก ำลังคนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและรองรับกำรพัฒนำประเทศ 
 ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร 
 ยุทธศำสตร์เพื่อกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 10 ยุทธศำสตร์ 
 จุดเน้น 6 ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์เพื่อกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระรวงศึกษำธิกำร 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและรองรับกำรพัฒนำประเทศ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : ระบบงบประมำณและทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 : ระบบสื่อสำรเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ  
ยุทธศำสตร์ที่ 6 : พัฒนำระบบกำรผลิต กำรสรรหำ และกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 7 : ระบบกำรบริหำรจัดกำร 
ยุทธศำสตร์ที่ 8 : สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 9 : พัฒนำกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 10 : กำรวิจัยเพื่อพัฒนำและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
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จุดเน้น 6 ยุทธศำสตร์ 
1. หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
2. กำรผลิตและพัฒนำครู 
3. กำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ 
4. ผลิต พัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัย ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 
5.  ICT เพ่ือกำรศึกษำ 
6. กำรบริกำรจัดกำร 
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ภำคผนวก ข 

กำรขับเคลื่อนภำรกิจเร่งด่วนตำมประเด็นปฏิรูปกำรศึกษำ 
 ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ 
 คืนครูสู่ห้องเรียน 

  -  ครูครบชั้น/ครูตรงสำขำ/จ ำนวนนักเรียนต่อห้อง (โดยกำรบริหำรจัดกำร (ค.คืนครูผู้
ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน)) 
  - ลดภำระครู 

 กำรผลิตและพัฒนำครู 
- โครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น 
- ป.บัณฑิต 
- กำรอบรมครูออนไลน์ TEPE 

 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน STPE 
 ยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษ 
 กำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียน 
 ทวิภำคี/ทวิศึกษำ 
 อำชีวศึกษำเป็นเลิศ 
 มหำวิทยำลัยอุดมศึกษำพี่เลี้ยง 
 โครงกำรประชำรัฐ (ด้ำนยกระดับคุณภำพวิชำชีพ และด้ำนกำรศึกษำพ้ืนฐำนและพัฒนำผู้น ำ) 
 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรในสถำนศึกษำ (กำรเข้ำสู่ต ำแหน่ง ผอ.สถำนศึกษำกำรน ำผล O-net 

มำใช้) 
 
 
 
 


