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ค ำน ำ 
 

 

             ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 3 
มาตรา 9 ก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ คือ  (1) 
ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนด
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามข้อ (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้
ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจของ
หน่วยงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมาย
ก าหนด และปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
ในระดับพ้ืนที่ โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 ส่วนที่ 2 บริบททีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษา 
 ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาศึกษา 
 ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ  
 ส่วนที่ 5 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

             ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอขอบคุณคณะท างานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้             
ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านั กงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้บรรลุผลส าเร็จเป้าหมาย 
พร้อมทั้งเป็นเครื่องมือในการก ากับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลของผู้บริหารหน่วยงาน และหน่วยงานต้นสังกัด 
เพ่ือพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของจังหวัดให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นต่อไป 
 
       
                                                              ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
                     มกราคม 2562 
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             สวนท่ี 1 

             บทนํา 
 

                สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยูเลขท่ี 8/6 หมูท่ี 12  ตําบลปากแพรก อําเภอ      
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เปนหนวยงานทางการศึกษา สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด  
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี นโยบาย และยทุธศาสตรของสวนราชการตาง ๆ ท่ีมอบหมาย ในการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัติในระดับจังหวัด มีอํานาจ
หนาท่ีในเขตจังหวัด ดังนี้ 
 1. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ.  อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร 
คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน รวมท้ังปฏิบัติงานราชการ        
ท่ีเปนไปตามอํานาจและหนาท่ีของ กศจ. และตามท่ี กศจ.มอบหมาย 
 2. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
               3. สั่งการ กํากับ ดูแล เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ หรือ
หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 4. จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
  5. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ 
 6. ดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
               7. สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเก่ียวกับงานดานวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษา    
ทุกระดับและทุกประเภท รวมท้ังติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 8. ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสวนราชการ หรือ
หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                9. สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
 10. สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
 11. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย รวมท้ังปฏิบัติ
ภารกิจเก่ียวกับราชการประจําท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานตาง ๆ ในจังหวัด 

 

 การบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แบงหนวยงาน
ภายในออกเปน 8 กลุม ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
 1. กลุมอํานวยการ 
 2. กลุมบริหารงานบุคคล 
 3. กลุมนโยบายและแผน 
 4. กลุมพัฒนาการศึกษา 
 5. กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 6. กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 7. กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
 8. หนวยตรวจสอบภายใน 
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โดยมีจํานวนบุคลากรตามกรอบอัตรากําลังและปฏิบัติงานจริงในแตละกลุมงาน ดังนี้ 
 

ตําแหนง/กลุม                     จํานวนบุคคลกร 
กรอบอัตรากําลัง บุคลากรปฏิบัติงานจริง 

ศึกษาธิการจังหวัด 1 1 
รองศึกษาจังหวัด 1 1 
กลุมอํานวยการ 7 5 
กลุมบริหารงานบุคคล 13 5 
กลุมนโยบายและแผน 7 5 
กลุมพัฒนาการศึกษา 6 5 
กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 4 2 
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 21 14 
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน 5 3 
หนวยตรวจสอบภายใน 2 2 
           รวม 65              43 

                             (ขอมูล ณ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561) 

การดําเนินงานขับเคลื่อนการศึกษาตามนโยบาย ยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับจังหวัดเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยยึดหลักการมีสวนรวมของ
หนวยงาน สถานศึกษา องคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนท่ี และมีองคคณะบุคคลใน
การบริหารจัดการศึกษาระดับจังหวัด ดังนี้ 

1.คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (กศจ.กจ.) 
   1.1 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานกรรมการ 
             1.2 ศึกษาธิการภาค 4  รองประธาน 
   1.3 นายไพฑูรย  อรุณศรีประดิษฐ ผูแทน สพฐ. กรรมการ 
   1.4 นายภูวเดช  อินทรพรหม ผูแทน ศอส. กรรมการ 
   1.5 ดร.ณรงคเดช รัตนานนทเสถียร ผูแทน สกอ. กรรมการ 
   1.6 นางสาวศิริรัตน  เสือโรจน ผูแทน กคศ. กรรมการ 
   1.7 วาท่ีรอยตรีปานพจน  วิณิชยกุล ผูแทน สช. กรรมการ 
   1.8 ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน. ผูแทน กศน. กรรมการ 
             1.9 นายเฉลิมฉัตร  จันทรอินทร ผูแทนองคกรภาคเอกชน กรรมการ 
   1.10 นายวรรษภณ  แสงเปา ผูแทนองคกรวิชาชีพ กรรมการ 
   1.11 นายศิวโรฒ  จิตนิยม ผูแทนภาคประชาชน กรรมการ 
   1.12 พลตรีเยี่ยมชัย บุตรดาวงษ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
   1.13 นายอุดม  เหลืองสด ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
   1.14 นายวิเชยีร  เจนตระกูลโรจน ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
   1.15 นายอนันต  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี     กรรมการและเลขานุการ 
   1.16 นายโอภาส  ตนทอง              รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ผูชวยเลขานุการ 
   1.17 นางสาวปยนาถ สืบเนียม         นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  ผูชวยเลขานุการ  

   1.18 นางพรทิพย  สันทัด นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ  ผูชวยเลขานุการ 
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        2.คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (อกศจ.กจ.) 

           2.1 นายอุดม เหลืองสด ประธานอนุกรรมการ 
            2.2 นางสาวศิริรัตน  เสือโรจน อนุกรรมการ 
 2.3 นายวรรษภณ  แสงเปา อนุกรรมการ 
 2.4 นายโชคชัย  ฟกโต อนุกรรมการ 
 2.5 นายประยูร  สธุาบูรณ อนุกรรมการ 
 2.6 นายนาเคนทร  ทองไพรวัลย อนุกรรมการ 
 2.7 นายนันทพล  พงษสรอย อนุกรรมการ 
 2.8 นายจักรกฤษ  แยมสรวล อนุกรรมการ 
 2.9 นายอนันต กัลปะ           อนุกรรมการและเลขานุการ  

 2.10 นายโอภาส ตนทอง ผูชวยเลขานุการ 
 2.11 นางสาวปยนาถ สืบเนียม ผูชวยเลขานุการ 

3. คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
  3.1 ดร.ณรงคเดช รัตนานนทเสถียร ประธานอนุกรรมการ 
  3.2 นายศิวโรฒ  จิตนิยม อนุกรรมการ 
  3.3 นายวิเชียร  เจนตระกูลโรจน อนุกรรมการ 
  3.4 นายนรินทร  ชํานาญดู อนุกรรมการ 
  3.5 นายทวี  ชูศรี อนุกรรมการ 
 3.6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา  การพานิช  อนุกรรมการ 
  3.7 นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย อนุกรรมการ 
  3.8 นายวรวุธ  พงษวิทยภานุ อนุกรรมการ 
  3.9  นายอนันต กัลปะ อนุกรรมการและเลขานุการ 
  3.10 นางสาววิไลรัตน  คันธาวัฒน ผูชวยเลขานุการ 
  3.11 นางวันทนีย  ขาวผอง ผูชวยเลขานุการ 

4. คณะอนุกรรมการดานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร 
            4.1 นายสมยศ  เพ่ิมพงศาเจริญ ประธานอนุกรรมการ 
 4.2 นายภูวเดช  อินทรพรหม อนุกรรมการ 
 4.3 นายเฉลิมฉัตร  จันทรอินทร      อนุกรรมการ 
 4.4 บาทหลวง สุรินทร  จารยอุปการะ อนุกรรมการ 
 4.5 นายประทีป  หวานชิต อนุกรรมการ 
 4.6 นายพงษศักดิ์  รวมชมรัตน อนุกรรมการ 
 4.7 นายสมโภชน  ดอกยอ อนุกรรมการ 
 4.8 นายสรรเพชร  ศลิษฎอรรถกร อนุกรรมการ 
 4.9 นายอนันต กัลปะ อนุกรรมการและเลขานุการ 
 4.10 นายโอภาส ตนทอง ผูชวยเลขานุการ 
 4.11 นายชาลี  สํารองทรัพย ผูชวยเลขานุการ 

 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 



    คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาการศึกษา 
 

คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางการบรหิารงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี 

 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
(ก.ศ.จ.) 

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
(อกศจ.กจ.) 

รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

กลุมอํานวยการ กลุมนโยบายและแผน 

หนวยตรวจสอบภายใน 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

กลุมบริหารงานบุคคล กลุมพัฒนาการศึกษา 

กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
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สภาพท่ัวไปของจังหวัดกาญจนบุรี 

    1.ท่ีตั้งและอาณาเขตจังหวัดกาญจนบุรี 

 จังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยูท่ี ละติจูด : 14 01N เเละลองจิจูด : 99 32E อยูหางจากกรุงเทพฯ 
129 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร เปนจังหวัดท่ีมีขนาดใหญเปนอันดับสามของประเทศ
รองจากจังหวัดนครราชสีมา และเชียงใหม อาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีการปกครองขางเคียง  ดังภาพ  

          ทิศเหนือ  ติดตอกับ     จังหวัดตาก จังหวัดอุทัยธานี และสาธารณรัฐแหง   
                           สหภาพเมียนมา 

ทิศตะวันออก ติดตอกับ     จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี  
ทิศใต  ติดตอกับ     จังหวัดราชบุร ี

          ทิศตะวันตก  ติดตอกับ     สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา โดยมีเทือกเขาตะนาวศรี  
           เปนแนวเขตแดนระหวางประเทศ  

 
 

      2. เขตการปกครอง 
             จังหวัดกาญจนบุรีแบงการปกครองเปน 13 อําเภอ 95 ตําบล 959 หมูบาน โดยมีอําเภอ     

ดังนี้ 1) อําเภอเมืองกาญจนบุรี 2) อําเภอทามะกา 3) อําเภอทามวง 4) อําเภอดานมะขามเตี้ย 5) อําเภอทองผาภูมิ 
6) อําเภอไทรโยค 7) อําเภอสังขละบุรี 8) อําเภอศรีสวัสดิ์ 9) อําเภอบอพลอย 10) อําเภอพนมทวน 11) อําเภอ
เลาขวัญ 12) อําเภอหวยกระเจา และ 13) อําเภอหนองปรือ 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  122 แหง ประกอบดวย องคกรบริการสวนจังหวัด 1 แหง  
เทศบาลเมือง 2 แหง (เมืองกาญจนบุรีและทาเรือพระแทน) เทศบาลตําบล 47 แหง องคกรบริหารสวนตําบล 72 แหง 

    แผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)  
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      3. ประชากร 
    ประชากร ณ ป พ.ศ. 2560 รวมท้ังสิ้น 887,797 คน ชาย 465,262 คน หญิง 441,717 คน           

อําเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุดไดแก อําเภอเมืองกาญจนบุร ีมีจํานวน 171,344 คน รองลงมาไดแก อําเภอทามะกา 
จํานวน 136,368 คน และอําเภอทามวง มีจํานวน 107,719 คน 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนครัวเรือนจําแนกตามอําเภอ ป พ.ศ. 2560 

 

       จังหวัด/อําเภอ      ชาย หญิง รวม จํานวนครัวเรือน 

จังหวัดกาญจนบุรี 446,262 441,717 887,979 334,841 

อําเภอเมืองกาญจนบุรี 89,565 81,779 171,344 75,953 
อําเภอไทรโยค 32,570 30,595 63,165 22,840 
อําเภอบอพลอย 28,724 28,712 57,436 21,179 
อําเภอศรีสวัสดิ์ 13,722 12,958 26,680 10,302 
อําเภอทามะกา 65,947 70,421 136,368 47,542 
อําเภอทามวง 51,855 55,864 107,719 42,975 
อําเภอทองผาภูมิ 35,220 32,477 67,697 28,232 
อําเภอสังขละบุรี 24,309 22,813 47,122 14,235 
อําเภอพนมทวน 25,983 27,309 53,292 18,107 
อําเภอเลาขวัญ 28,595 28,810 57,405 19,545 
อําเภอดานมะขามเตี้ย 17,202 17,126 34,328 11,790 
อําเภอหนองปรือ 15,830 15,534 31,364 10,879 
อําเภอหวยกระเจา 16,740 17,319 34,059 11,262 

                                                                                     ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2560    
                    4. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุร ี 

                        เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ เขตพ้ืนท่ีท่ีจัดตั้งข้ึนเปนการเฉพาะตามกฎหมายเพ่ือประโยชน              
ตอการสงเสริม สนับสนุนและอํานวยความสะดวก รวมท้ังใหสิทธิพิเศษบางประการในการดําเนินกิจการ            
ตาง ๆ  เชน การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอ่ืนใดท่ีเปนประโยชนแก                  
การเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษมีหลายประเภท เชน เขตการคาเสรี                      
เขตอุตสาหกรรมเสรี  เขตปลอดภาษี  เขตการคาชายแดนเสรี และเขตพัฒนาการสงออก (แปรรูป) ซ่ึงในป    
พ.ศ.2558 คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพน.) ไดกําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษเปน 2 ระยะ 
ดังนี้ ระยะท่ี 1 กําหนดไว 5 จังหวัด ไดแก 1) จังหวัดตาก  14 ตําบล ใน 3 อําเภอ  2) จังหวัดมุกดาหาร 11 ตําบล 
ใน 3 อําเภอ 3) จังหวัดสระแกว 4 ตําบล ใน 2 อําเภอ  4) จังหวัดตราด 3 ตําบล ในอําเภอคลองใหญ           5) 
จังหวัดสงขลา  4 ตําบล ในอําเภอสะเดา และระยะท่ี 2 กําหนดไว  5 จังหวัด ไดแก  1) จังหวัดเชียงราย  21 
ตําบล ใน 3 อําเภอ  2) จังหวัดหนองคาย 13 ตําบล ใน 2 อําเภอ 3) จังหวัดนครพนม 13 ตําบล ใน 2 อําเภอ      
4) จังหวัดนราธิวาส  5 ตําบล ใน 5 อําเภอ และ 5) จังหวัดกาญจนบุรี  2  ตําบล  ไดแก ตําบลบานเกา และ
ตําบลแกงเสี้ยน อําเภอเมืองกาญจนบุรี  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
(FDI) เพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ กระจายความเจริญสูภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน และแกปญหาความม่ันคง โดยใชกลยุทธสําคัญ 4 ประการ ไดแก 
 

    แผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)  
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                1) สนับสนุนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม   
    2) สนับสนนุโครงสรางพ้ืนฐาน    
     3) สนับสนนุ SMEs และการลงทุนตอเนื่อง และ 

                 4) จัดระเบียบพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดน 

                  ประโยชนท่ีประเทศไทยในฐานะประเทศท่ีถือเปนศูนยกลางทางภูมิศาสตรของภูมิภาค                
จะไดรับจากการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ การสงเสริมการลงทุนในประเทศ  การสงเสริมการสงออก                
การสงเสริม  ใหมีการใชเทคโนโลยีใหมในการผลิตสินคา เปนศูนยกลางในการกระจายสินคาในภูมิภาค              
เกิดการจางงานเพ่ิมข้ึน ซ่ีงจะเปนการสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และสงเสริมความสามารถในการแขงขัน
ของสินคาไทย ในตลาดภายในภูมิภาค 

                อยางไรก็ตามเขตเศรษฐกิจพิเศษจะประสบความสําเร็จไดจําเปนตองมีการพัฒนาดานอ่ืน ๆ 
ควบคูกันไป อาทิ การพัฒนาโครงขายพ้ืนฐานทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และทางราง มีการปรับปรุงระบบ
ศุลกากร มีการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานสาธารณูปโภค อีกท้ังการบริหารจัดการภายในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และท่ีสําคัญเปนอยางยิ่งท่ีจะเปนกลไกในการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาในดานตาง ๆ อยางยั่งยืนไดนั้น 
คือ การพัฒนาคน โดยการใหศึกษาและการฝกอาชีพใหกับเด็กและเยาวชนอยางท่ัวถึงเหมาะสมกับ 48ศักยภาพ
ของพ้ืนท่ี สอดคลองกับ48ความตองการ48ของ48ตลาดแรงงาน และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพ  

                             เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี  
 

 
 

 

    แผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)  
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ศักยภาพและโอกาส 

 สามารถพัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจโดยอาศัยท่ีตั้ง ซ่ึงอยูบนแนวเชื่อมโยงระหวางเขต    
เศรษฐกิจพิเศษทวาย (เมียนมา) พ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ดังนั้น จึงสามารถ 
ขนสงสินคาออกทางทะเลไดท้ังทางทาเรือทวายไปสูประเทศแถบมหาสมุทรอินเดีย ตะวันออกกลาง และยุโรป 
และทาเรือแหลมฉบังไปสูประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟค 

มีการกอสรางทางหลวงพิเศษเชื่อมโยงระหวางบางใหญ (นนทบุรี) พ้ืนท่ีชายแดนกาญจนบุรี 
เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงระหวางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีกับกรุงเทพฯ และปริมณฑล นอกจากนั้น
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม เคมีภัณฑและยานยนตท่ีมีในพ้ืนท่ี มีโอกาสท่ีจะพัฒนาใหเกิด
หวงโซมูลคาโดยอาศัยความไดเปรียบของของประตูทางออกทางทะเลท้ังสองฝงมหาสมุทร และแรงงานจาก
ประเทศเพ่ือนบาน 

กิจกรรมท่ีมีศักยภาพ 

นิคมอุตสาหกรรมซ่ึงเชื่อมโยงกับทวาย (อุตสาหกรรมใชแรงงานเขมขนอุตสาหกรรมสนับสนุน
อุตสาหกรรมยานยนตและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และอุตสาหกรรมพลาสติก 

                 5. สถานการณดานความม่ันคง 

 จังหวัดกาญจนบุรี เปนจังหวัดชายแดน มีอาณาเขตพ้ืนท่ีแนวชายแดนติดตอกับสาธารณรัฐ
สหภาพแหงเมียนมา โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเปนแนวก้ันพรมแดนจากทิศเหนือลงมาตั้งแตอําเภอสังขละบุรี 
อําเภอทองผาภูมิ อําเภอไทรโยค อําเภอเมืองกาญจนบุรี และอําเภอดานมะขามเตี้ย ระยะทางประมาณ       
370  กิโลเมตร มีเสนทางคมนาคมสะดวกพ้ืนท่ีชายแดนมีความม่ันคงปลอดภัย มีการควบคุมการเขาออก      
แนวชายแดน  จัดระเบียบชนกลุมนอยอยางชัดเจนและรัดกุม เพ่ือเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน  ทุกภาคสวนมีการบูรณาการและประสานความรวมมือในการทํางานรวมกัน มีจุดผาน
แดนชองทางเขา-ออก จํานวน  43  ชองทาง และมีชองทางจุดผอนปรนทางการคาพระเจดียสามองค  หมูท่ี  9  
ตําบลหนองลู  อําเภอสังขละบุรี จํานวน  1  แหง 

ตารางสรุปขอมูลหมูบานตําบลและชองทางเขา - ออกชายแดน 

ลําดับ
ท่ี 

อําเภอ 

จํานวนตําบล 

ท่ีติดชายแดน 

จํานวนหมูบาน    
ในตําบล 

ชายแดน 

จํานวนหมูบาน 

ท่ีติดชายแดน 

จํานวน 

ชองทาง 

1 สังขละบุรี 2 16 9 14 

2 ทองผาภูมิ 4 27 8 16 

3 ไทรโยค 4 29 10 9 

4 เมืองกาญจนบุรี 1 15 4 3 

5 ดานมะขามเตี้ย 1 12 1 1 

รวม 12 99 32 43 

 

    แผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)  
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ขอมูลพ้ืนฐานดานการศึกษา 

 การจัดการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ไดดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย จุดเนนการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีหนวยงานท่ีจัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซ่ึงปรากฏขอเท็จจริงและสถานการณ
ดานการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้  

 3.1 ดานโอกาสทางการศึกษา 

ตารางท่ี 1 จํานวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา หองเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามสังกัด  
    ปการศึกษา 2561 

สังกัด/หนวยงาน สถานศึกษา 
นักเรียน/
นักศึกษา 

หองเรียน บุคลากร 

รวมท้ังสิ้น 526 178,628 6,762 11,853 

1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 498 170,734 6,432 11,259 

  1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 446 112,747 5,411 7,918 

  1.2 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 24 17,193 551 1,114 

  1.3 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 5 13,468 122 1,192 

  1.4 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) 8 8,245 348 658 

  1.5 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (กศน.) 

15 20,185* - 377 

2. สวนราชการอ่ืน 28 7,894 330 594 

  2.1 กระทรวงมหาดไทย : กรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 11 5,637 202 398 

  2.2 สํานักงานตํารวจแหงชาติ : ร.ร.ตชด. 14 2,080 111 139 

  2.3 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) : ร.ร.พระปรยิัติธรรม 3 177 17 57 

* จํานวนนักเรียน/นกัศึกษา สังกัดสํานกังานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (กศน.) รวมทั้งส้ิน 20,185 คน 
ประกอบดวย นกัเรียนสายสามัญ จํานวน 9,492 คน นักศึกษาสายอาชพี จาํนวน 1,442 คน และ ผูเรียนหลักสูตรระยะส้ัน จํานวน 9,251 คน  

 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
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แผนภาพท่ี 1 แสดงจํานวนสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามสังกัด 

จากตารางท่ี 1 พบวา ปการศึกษา 2561 จังหวัดกาญจนบุรี มีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ถึงระดับอุดมศึกษา ท้ังสิ้น 526  แหง มีจํานวนนักเรียน/นักศึกษา ท้ังสิ้น 178,628 คน ครแูละบคุลากรทางการ
ศึกษาท้ังสิ้น 11,853 คน เม่ือพิจารณาเปนรายสังกัดพบวา สถานศึกษาสวนใหญ จํานวน 498 แหง สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถานศึกษาอีก 28 แหง อยู ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 14 แหง , 
กระทรวงมหาดไทย 11 แหง และสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 3 แหง ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สพฐ.  446 แหง
สช.     24 แหง
สกอ.    5 แหง
สอศ.    8 แหง
กศน.  15 แหง
อปท.  11 แหง
สตร.   14 แหง
พศ.     3 แหง

 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
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ตารางท่ี 2  จํานวนนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2561 จําแนกตามสังกัดและประเภทการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 2 จํานวนนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2561 จําแนกตามประเภทการศึกษา 

จากตารางท่ี 2 พบวา ในปการศึกษา 2561 จํานวนนักเรียน นักศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรีมี
จํานวนท้ังสิ้น 170,481 คน เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผูเรียนสายสามัญกับสายอาชีพ ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย กับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชาชีพชั้นตน (ปวช.) พบวา มีผูเรียนในสายสามัญ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
มากกวา สายอาชีพ (ปวช.) ซ่ึงมีผูเรียน คิดเปนสัดสวนรอยละ 71 : 29 

 
สังกัด 

 

ประเภทการศึกษา 

ระดับ
ปริญญา รวม 

สายสามัญ สายอาชีพ 

กอน
ประถม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

ม.ตน ม.ปลาย ปวช. ปวส. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

18,227 53,043 28,091 13,201 185 - - 112,747 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) 

5,081 10,839 1,161 112 - - - 17,193 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

- - 133 89 - - 13,246 13,468 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) 

- - - - 5,877 2,349 19 8,245 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
กาญจนบุรี (กศน.) 

- 834 3,883 4,775 1,442   10,934 

กระทรวงมหาดไทย (มท.) :  
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 

1,441 3,062 897 237 - - - 5,637 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตร.) : รร.
ตชด. 

596 1,484 - - - - - 2,080 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) - - 123 54 - - - 177 

รวมท้ังส้ิน 25,345 69,262 34,288 18,468 7,504 2,349 13,265 170,481 

25,345

69,262

34,288

18,468

7,504
2,349

13,265

กอนประถมศึกษา ประถมศึกษา ม.ตน ม.ปลาย ปวช ปวส. ระดับปริญญา

 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
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ตารางท่ี 3 จํานวนนักเรียนดอยโอกาสทางการศึกษา ปการศึกษา 2561 จําแนกตามสังกัดและประเภทการศึกษา 

  

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 3  
แสดงรอยละของนักเรียนดอยโอกาสทางการศึกษา

จังหวัดกาญจนบุรี ปการศึกษา 2561  

 

จากตารางท่ี 3 พบวา ในปการศึกษา 
2561 จังหวัดกาญจนบุรี มีนักเรียนดอยโอกาสทาง
การศึกษาท้ังสิ้น 69,579 คน คิดเปนรอยละ 40.81 
ของนักเรียนท้ังหมด เม่ือพิจารณาเด็กดอยโอกาส
ทางการศึกษาจําแนกตามรายสังกัด พบวา มีนักเรียน
ดอยโอกาส สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 96.34 
รองลงมาคือ สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตร.) 
: รร.ตชด. รอยละ 2.99 สังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) 
รอยละ 0.35 และสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ (พศ.) รอยละ 0.06  

 

สังกัด 
จํานวน
นักเรียน
ท้ังส้ิน 

จํานวนนักเรียนดอยโอกาส 

รวม รอยละ 

สายสามัญ สายอาชีพ 

กอน
ประถม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

ม.ตน ม.ปลาย ปวช. ปวส. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

112,747 9,154 36,492 16,270 5,032 87 - 67,035 59.46 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) 

17,193 28 145 - - - - 173 1.00 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (สอศ.) 

8,245 - - - - - - - - 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) 

13,468 - - - - - - - - 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี 
(กศน.) 

10,934 - - - - - - - - 

กระทรวงมหาดไทย (มท.) : กรมสงเสริม 
การปกครองสวนทองถ่ิน 

5,637 1 21 184 41 - - 247 4.38 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตร.) : รร.
ตชด. 

2,080 596 1,484 - - - - 2,080 100 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) 177 - - 35 8 - - 43 24.30 

รวมท้ังส้ิน 170,481 9,779 38,143 16,489 5,081 87 - 69,579 40.81 

เด็กดอย
โอกาส

40.81%
เด็กปกติ
59.19%

 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
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ตารางท่ี  4   จํานวนนักเรียน/นักศึกษาตางสัญชาติ ปการศึกษา 2561 จําแนกตามสังกัด และประเภทการศึกษา 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 4 
แสดงรอยละของนักเรียนตางสัญชาติ 

ปการศึกษา 2561 

จากตารางท่ี 4 พบวา ในปการศึกษา 2561 จังหวัด
กาญจนบุรี มีนักเรียน/นักศึกษาตางสัญชาติท้ังสิ้น 
จํานวน 15,178 คน คิดเปนรอยละ 8.90 ของ
นักเรียนท้ังหมด เม่ือพิจารณาจําแนกตามสังกัด 
พบวา มีนักเรียน/นักศึกษาตางสัญชาติในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 88.21 รองลงมา 
คือ สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตร.) รอยละ 
4.20 และ สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี 
(กศน.) รอยละ 3.43 ตามลําดับ

 
 

สังกัด 
 

จํานวน
นักเรียน
ท้ังส้ิน 

จํานวนนักเรียน/นักศึกษาตางสัญชาติ 

ระดับ
ปริญญา รวม รอยละ 

สายสามัญ สายอาชีพ 

กอน
ประถม
ศึกษา 

ประถม
ศึกษา 

ม.ตน ม.ปลาย ปวช. ปวส. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

112,747 2,520 7,899 2,343 624 2 - - 13,388 11.87 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) 

17,193 83 284 87 - - - - 454 2.64 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) 

8,245 - - - 1 - - - 1 0.01 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (สอศ.) 

13,468 - - - - 359 155 7 521 3.87 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
กาญจนบุรี (กศน.) 

10,934 - - - - - - - - - 

กระทรวงมหาดไทย (มท.) : กรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถ่ิน 

5,637 58 87 21 3 - - - 169 3.00 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตร.) :  
รร.ตชด. 

2,080 146 492 - - - - - 638 30.67 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) 177 - - 2 5 - - - 7 3.95 

รวมท้ังส้ิน 170,481 2,807 8,762 2,453 633 361 155 - 15,178 8.90 

นักเรียนตางสัญชาติ
8.90%

นักเรียนสัญชาติไทย
91.10%

 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
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ตารางท่ี 5 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2561 จําแนกตามสังกัด 

สังกัด 

ประเภทบุคลากร 

สายบริหาร สายผูสอน สายสนับสนุน รวมท้ังส้ิน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) 378 6,823 717 7,918 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 44 949 121 1,114 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 74 683 435 1,192 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 26 410 222 658 
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (กศน.) 

9 265 103 377 

กระทรวงมหาดไทย (มท.) : กรมสงเสริมการปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

24 290 84 398 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตร.) : รร.ตชด. 14 125 - 139 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) 14 34 9 57 

รวมท้ังสิ้น 583 9,579 1,691 11,853 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     แผนภาพท่ี 5 แสดงจํานวนบุคลากรในสถานศึกษา ปการศึกษา 2561 จําแนกตามประเภทสายงาน 

 จากตารางท่ี 5 จํานวนบุคลากรในสถานศึกษา ปการศึกษา 2561 จําแนกตามสังกัด และประเภทสายงาน  
ในภาพรวม  พบวา จังหวัดกาญจนบุรี มีบุคลากรปฏิบัติงานทางการศึกษา รวมท้ังสิ้น 11,853  คน โดยเม่ือ
พิจารณาตามประเภทสายงาน พบวา สายงานท่ีมีผูปฏิบัติงานมากท่ีสุด คือ สายผูสอน จํานวน 9,579 คน คิด
เปนรอยละ 80.81 รองลงมาคือ สายสนับสนุน จํานวน 1,691 คน รอยละ 14.27 และสายบริหาร จํานวน 583 คน คิด
เปนรอยละ 4.92 ตามลําดับ 

 

สายบริหาร
4.92%

สายผูสอน
80.81%

สายสนับสนุน
14.27%

 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
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ตารางท่ี 6 จํานวนนักเรียนออกกลางคัน ปการศึกษา 2560 จําแนกตามสาเหตุและสังกัด 

สาเหตุ 
จํานวนนักเรียนออกกลางคัน / สงักัด 

สพฐ. สช. สกอ. สอศ. อปท. สตร. พศ. รวม 

ฐานะยากจน 9 - - 163 1 - - 173 

มีปญหาครอบครัว 38 2 - 32 9 - - 81 

สมรส 3 - - - - - - 3 

มีปญหาในการปรับตัว 43 - - 12 - - - 55 

ตองคดี/ถูกจับ 1 - - - - - - 1 

เจ็บปวย/อุบัติเหต ุ 5 - - 1 - - - 6 

อพยพตามผูปกครอง 114 7 - 114 77 - - 312 

หาเลี้ยงครอบครัว 12 - - 69 1 - - 82 

อ่ืนๆ 22 13 6 196 23 - - 260 

รวม นร.ออกกลางคัน (คน) 247 22 6 587 111 - - 973 

จํานวน นร.ท้ังสิ้น (คน) 113,800 16,669 16,039 7,751 5,732 2,166 237 162,394 

อัตราออกกลางคัน (รอยละ) 0.22 0.13 0.04 7.57 1.93 - - 0.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 6 แสดงอัตราการออกกลางคัน ปการศึกษา 2560 จําแนกตามสาเหตุ 

 จากตารางท่ี 6 พบวา ในปการศึกษา 2560 จังหวัดกาญจนบุรี มีนักเรียนออกกลางคัน รวมท้ังสิ้น 973 คน 
คิดเปนรอยละ 0.60 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด เม่ือพิจารณาจําแนกตามสาเหตุ พบวา สาเหตุท่ีทําใหนักเรียน
ออกกลางคันมากท่ีสุด คือ อพยพตามผูปกครอง รอยละ 32.07 รองลงมา คือ สาเหตุอ่ืน ๆ รอยละ 26.72 
ฐานะยากจน รอยละ 17.78 และหาเลี้ยงครอบครัว รอยละ 8.43 ตามลําดับ 
 

 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
 
 

ฐานะยากจน
17.78%

มีปญหาครอบครัว 8.32%

สมรส 0.31%

มีปญหาในการปรับตวั
5.65%

ตองคดี/ถูกจับ 0.10%

เจ็บปวย/อุบัติเหตุ 0.62%

อพยพตามผูปกครอง
32.07%

หาเลี้ยงครอบครัว
8.43%

อ่ืนๆ
26.72%
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ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษา ท่ีจบการศึกษา ปการศึกษา 2560 จําแนกตามสังกัดและระดับการศึกษา  

สังกัด 
จํานวนนักเรียนท่ีจบการศึกษา / ระดับการศึกษา 

ป.6 ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญา รวมท้ังสิ้น 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) 8,716 7,156 3,614 68 - - 19,554 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 1,664 304  - - - 1,968 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) - - - - - 2,781 2,781 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) - - - 1,072 900 - 1,972 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (กศน.) 

480 224 56 - - - 760 

กระทรวงมหาดไทย (มท.) : กรมสงเสริมการปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

229 - - - - - 229 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตร.) : รร.ตชด. - 22 16 - - - 38 

รวมท้ังสิ้น 11,089 7,706 3,686 1,140 900 2,781 27,302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 7 อัตราการจบการศึกษา ปการศึกษา 2560 จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

จากแผนภาพท่ี 7 พบวา ในปการศึกษา 2560 จังหวัดกาญจนบุรีมีนักเรียน นักศึกษา ท่ีสําเร็จ
การศึกษา ท้ังสายสามัญ สายอาชีพ และระดับปริญญา รวมท้ังสิ้น 27,302 คน เม่ือพิจารณาจําแนกตามระดับ
การศึกษา พบวา มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 40.62 ชั้นมัธยมศึกษา    
ปท่ี 3 รอยละ 28.23 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 13.50 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ 4.18 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอยละ 3.30 และระดับปริญญา รอยละ 10.19  
 
 

40.62%

28.23%

13.50%

4.18%

3.30%
10.19% ผูสําเร็จการศึกษา

ป.6

ม.3

ม.6

ปวช.

ปวส.

ปริญญา

 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
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 3.2 ดานคุณภาพการศึกษา 

        3.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National 
Educational Test : O – NET) 

ตารางท่ี 8  แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  
    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรูหลัก  

               ปการศึกษา 2559 – 2560 

กลุมสาระ 
การเรียนรูหลัก 

ป.6 ม.3 ม.6 
จังหวัด

กาญจนบุรี 
ระดับ 

ประเทศ 
ป กศ. 
2560 

จังหวัด
กาญจนบุรี 

ระดับ 
ประเทศ 
ป กศ. 
2560 

จังหวัด
กาญจนบุรี 

ระดับ 
ประเทศ 
ป กศ. 
2560 

ป กศ. 
2559 

ป กศ. 
2560 

ป กศ. 
2559 

ป กศ. 
2560 

ป กศ. 
2559 

ป กศ. 
2560 

ภาษาไทย 47.13 45.93 46.58 43.52 46.04 48.29 43.54 46.89 49.25 

สังคมศึกษา 42.94 0.00 0.00 46.55 0.00 0.00 30.07 33.10 34.70 

ภาษาอังกฤษ 31.49 34.55 36.34 30.72 28.56 30.45 25.12 25.28 28.31 

คณิตศาสตร 34.03 36.09 37.12 27.44 24.24 26.3 20.85 21.82 24.53 

วิทยาศาสตร 40.98 38.71 39.12 33.52 31.17 32.28 27.36 27.54 29.37 

รวมเฉล่ีย 39.31 38.82 39.79 36.35 32.50 34.33 29.39 30.93 33.23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 8-1  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2559 – 2560 ระดับจังหวัด และระดับประเทศ  
 ปการศึกษา 2560 

 จากแผนภาพท่ี 8-1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2559 กับปการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด ใน 4 กลุมสาระการ
เรียนรู พบวา มีผลการพัฒนาเพ่ิมข้ึนใน 2 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) และคณิตศาสตร สวนกลุมสาระการเรียนรูท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยลดลง 2 กลุมสาระการเรียนรู 
ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และวิทยาศาสตร 
 และเม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน   
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด กับระดับประเทศ พบวา ทุกกลุมสาระการเรียนรู        
มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ 
 

 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
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ป.6
ปการศึกษา 2559 ระดับจังหวัด

ปการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด
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แผนภาพท่ี 8-2  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2559 – 2560 ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 
 ปการศึกษา 2560 

 จากแผนภาพท่ี 8-2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2559 กับปการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด ใน 4 กลุมสาระการเรียนรู 
พบวา มีผลการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 1 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สวนกลุมสาระการเรียนรู
ท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยลดลง 3 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 
 และเม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน   
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด กับระดับประเทศ พบวา ทุกกลุมสาระการเรียนรู         
มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ 

 
แผนภาพท่ี 8-3  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2559 – 2560 ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 
 ปการศึกษา 2560 
 จากแผนภาพท่ี 8-3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2559 กับปการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด ใน 5 กลุมสาระการเรียนรู 
พบวา มีผลการพัฒนาเพ่ิมข้ึนทุกกลุมสาระการเรียนรู  
 และเม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน   
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด กับระดับประเทศ พบวา ทุกกลุมสาระการเรียนรูมี
คะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ 
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ม.6
ปการศึกษา 2559 ระดับจังหวัด

ปการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด

ปการศึกษา 2560 ระดับประเทศ
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ม.3
ปการศึกษา 2559 ระดับจังหวัด

ปการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด

ปการศึกษา 2560 ระดับประเทศ

 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
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ตารางท่ี 9  รอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
  ปการศึกษา 2560 แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไป จําแนกตามระดับชั้น  
  ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

กลุมสาระการเรียนรู 

ป.6 ม.3 ม.6 

ระดับ 
จังหวัด 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
จังหวัด 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
จังหวัด 

ระดับ 
ประเทศ 

ภาษาไทย 38.28 39.91 38.51 45.06 44.27 49.95 

สังคมศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 2.72 6.77 

ภาษาอังกฤษ 16.98 19.18 2.47 6.13 4.04 9.18 

คณิตศาสตร 18.85 20.82 4.94 8.45 5.52 9.30 

วิทยาศาสตร 17.63 18.81 2.79 5.55 3.76 7.14 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 9-1  แสดงรอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
 ปการศึกษา 2560 แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไป ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  
 ระดับจังหวัด และระดับประเทศ  

 จากแผนภาพท่ี  9-1 พบวา รอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จังหวัดกาญจนบุรี       
ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2560 แตละวิชาผานเกณฑ
คะแนนรอยละ 50 ข้ึนไป มากท่ีสุด ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (รอยละ 38.28) รองลงมา ไดแก กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร (รอยละ 18.85) วิทยาศาสตร (รอยละ 17.63) และภาษาอังกฤษ (รอยละ 16.98) ตามลําดับ 
 และเม่ือพิจารณารอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ระดับประเทศท่ีมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2560 แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไป 
ใน 4 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีคาเฉลี่ยรอยละ 39.91 ภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) รอยละ 19.18 คณิตศาสตร รอยละ 20.82 และวิทยาศาสตร รอยละ 18.81  
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ป.6

ระดับจังหวัด

ระดับประเทศ

 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
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แผนภาพท่ี 9-2   แสดงรอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
  ปการศึกษา 2560 แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไป ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
 ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

 จากแผนภาพท่ี  9-2 พบวา รอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จังหวัดกาญจนบุรี         
ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2560 แตละวิชาผานเกณฑ
คะแนนรอยละ 50 ข้ึนไป มากท่ีสุด ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (รอยละ 38.51) รองลงมา ไดแก กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร (รอยละ 4.94) วิทยาศาสตร (รอยละ 2.79) และภาษาอังกฤษ (รอยละ 2.47) ตามลําดับ 
 และเม่ือพิจารณารอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระดับประเทศท่ีมีผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2560 แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไป 
ใน 4 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีคาเฉลี่ยรอยละ 45.06 ภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) รอยละ 6.13 คณิตศาสตร รอยละ 8.45 และวิทยาศาสตร รอยละ 5.55 

 

แผนภาพท่ี 9-3  แสดงรอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
  ปการศึกษา 2560 แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไป ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
 ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

 จากแผนภาพท่ี  9-3 พบวา รอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีมีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2560 แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 
50 ข้ึนไป มากท่ีสุด ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (รอยละ 44.27) รองลงมา ไดแก กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร (รอยละ 5.52) ภาษาอังกฤษ (รอยละ 4.04) วิทยาศาสตร (รอยละ 3.76) และสังคมศึกษา (รอยละ 2.72) 
ตามลําดับ 
 และเม่ือพิจารณารอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ระดับประเทศท่ีมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2560 แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไป 
ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย รอยละ 49.95 สังคมศึกษา รอยละ 6.77 ภาษาอังกฤษ รอยละ 9.18
คณิตศาสตร รอยละ 9.30 และวิทยาศาสตร 7.14 
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ระดับจังหวัด
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ม.3
ระดับจังหวัด

ระดับประเทศ

 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
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 3.2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานพระพุทธศาสนา (Buddhism National  
Educational Test : B – NET) 

ตารางท่ี 10  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานพระพุทธศาสนา (B –NET) ชวงชั้นท่ี 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3) 
                และชวงชั้นท่ี 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6) ปการศึกษา 2559 – 2560 จําแนกรายวิชา 

 

รายวิชา 

ชวงชั้นที่ 3 (ม.3) ชวงชั้นที่ 4 (ม.6) 
ป กศ.  
2559 

ป กศ.  
2560 

ป กศ.  
2560  

ระดับประเทศ 

ป กศ.  
2559 

ป กศ.  
2560 

ป กศ.  
2560 

ระดับประเทศ 

ภาษาบาล ี 39.48 37.07 33.51 46.92 37.94 34.55 

ธรรม 37.39 38.30 36.85 41.92 35.38 35.15 

พุทธประวัต ิ 37.60 40.67 36.50 58.67 31.25 38.53 

วินัย 43.26 37.70 34.04 45.59 35.25 36.88 

รวมเฉลี่ย 39.43 38.44 35.23 48.27 34.96 36.28 

 

 

แผนภาพท่ี 10-1  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานพระพุทธศาสนา (B –NET)   
 ปการศึกษา 2559 – 2560 ชวงชั้นท่ี 3 (มัธยมศึกษาปท่ี 3) จําแนกรายวิชา  
 ระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

 จากแผนภาพท่ี 10-1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานพระพุทธศาสนา 
(B-NET) ชวงชั้นท่ี 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3) ปการศึกษา 2559 กับ ปการศึกษา 2560 ใน 4 รายวิชา พบวา มีผล
การพัฒนาเพ่ิมข้ึน 2 รายวิชา ไดแก วิชาพุทธประวัติ (รอยละ 40.67) และธรรม   (รอยละ 38.30) และวิชาท่ีมี
คาคะแนนเฉลี่ยลดลง 2 วิชา ไดแก วิชาวินัย (รอยละ 37.70) และวิชาภาษาบาลี (รอยละ 37.07) 
 และเม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานพระพุทธศาสนา (B-NET)         
ชวงชั้นท่ี 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3) ปการศึกษา 2560 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ พบวา ทุกรายวิชา          
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ   
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ปการศึกษา 2559 ระดับจังหวัด
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 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
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แผนภาพท่ี 10-2  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานพระพุทธศาสนา (B –NET)   
 ปการศึกษา 2559 – 2560 ชวงชั้นท่ี 4 (มัธยมศึกษาปท่ี 6) จําแนกรายวิชา  
 ระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
 

 จากแผนภาพท่ี 10-2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานพระพุทธศาสนา 
(B-NET) ชวงชั้นท่ี 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6) ปการศึกษา 2559 กับ ปการศึกษา 2560  ใน 4 รายวิชา พบวา   
มีผลคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกวิชา ไดแก วิชาภาษาบาลี (รอยละ 37.947) วิชาธรรม (รอยละ 35.38) วิชาพุทธประวัติ 
(รอยละ 31.25) และวิชาวินัย (รอยละ 35.25) 
 และเม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานพระพุทธศาสนา (B-NET)         
ชวงชั้นท่ี 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6) ปการศึกษา 2560 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ พบวา มี 2 รายวิชา        
ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ ไดแก วิชาภาษาบาลี และวิชาธรรม และมี 2 รายวิชาท่ีมีคะแนนเฉลี่ย
นอยกวาระดับประเทศ ไดแก วิชาพุทธประวัติ และวิชาวินัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46.92 41.92

58.67

45.59

37.94 35.38 31.25
35.2534.55 35.15

38.53
36.88

0

10

20

30

40

50

60

ภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ วินัย

ชวงชั้นที่ 4 (ม.6)
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 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
 
 



23 
 

 3.2.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal 
National Education Test : N-NET) 

ตารางท่ี 11  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
    ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2559 – 2560 (ครั้งท่ี 2)  
 จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรู 

กลุมสาระ 
การเรียนรูหลกั 

ป.6 ม.3 ม.6 
ป กศ. 
2559 

ป กศ. 
2560 

ป กศ.
2560 
ระดับ 

ประเทศ 

ป กศ.
2559 

ป กศ.
2560 

ป กศ.
2560 
ระดับ 

ประเทศ 

ป กศ. 
2559 

ป กศ. 
2560 

ป กศ. 
2560 
ระดับ 

ประเทศ 

ทักษะการเรยีนรู 41.79 41.63 38.65 39.35 38.66 36.91 38.54 36.49 35.34 

ความรูพ้ืนฐาน 42.70 34.21 35.45 31.08 30.38 30.60 34.01 27.33 27.49 

การประกอบอาชีพ 36.01 41.16 40.08 42.22 41.11 39.32 26.79 41.58 40.05 

ทักษะการดําเนินชีวิต 47.46 47.75 47.20 47.25 49.36 46.42 33.77 40.56 40.08 

การพัฒนาสังคม 45.22 44.96 42.15 36.39 36.07 35.99 36.55 23.36 23.55 

รวมเฉลี่ย 42.64 41.94 40.71 39.26 39.12 37.85 33.93 33.86 33.30 
 

 

แผนภาพท่ี 11-1  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
  ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2559 – 2560 (ครั้งท่ี 2) และคาเฉลี่ยระดับประเทศ  
 ปการศึกษา 2560 

 จากแผนภาพท่ี 11-1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษา         
นอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2559 กับปการศึกษา 2560 
ระดับจังหวัด ใน 5 กลุมสาระการเรียนรู พบวา มีผลการพัฒนาเพ่ิมข้ึนใน 2 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก        
กลุมสาระการเรียนรูทักษะการประกอบอาชีพ และทักษะการดําเนินชีวิต สวนกลุมสาระการเรียนรูท่ีมีคา
คะแนนเฉลี่ยลดลง 3 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูทักษะการเรียนรู ความรูพ้ืนฐาน และการ
พัฒนาสังคม 
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44.96
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ทักษะการดําเนินชีวิต

การพัฒนาสังคม

ป.6
ปการศึกษา 2560 ระดับประเทศ

ปการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด

ปการศึกษา 2559 ระดับจังหวัด

 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
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 และเม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน   
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด กับระดับประเทศ พบวา มีกลุมสาระการเรียนรูท่ี
คะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ 4 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูทักษะการเรียนรู การ
ประกอบอาชีพ ทักษะการดําเนินชีวิต และการพัฒนาสังคม สวนกลุมสาระการเรียนท่ีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา
ระดับประเทศ 1 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูความรูพ้ืนฐาน  

 

 

แผนภาพท่ี 11-2  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2559 – 2560 (ครั้งท่ี 2) และคาเฉลี่ยระดับประเทศ  
 ปการศึกษา 2560 

 จากแผนภาพท่ี 11-2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2559 กับปการศึกษา 2560 ระดับ
จังหวัดใน 5 กลุมสาระการเรียนรู พบวา มีผลการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 1 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการ
เรียนรูทักษะการดําเนินชีวิต สวนกลุมสาระการเรียนรูท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยลดลง 4 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก 
กลุมสาระการเรียนรูทักษะการเรียนรู ความรูพ้ืนฐาน การประกอบอาชีพ และการพัฒนาสังคม 
 และเม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน   

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด กับระดับประเทศ พบวา มีกลุมสาระการเรียนรูท่ีคะแนน

เฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ 4 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูทักษะการเรียนรู การประกอบ

อาชีพ ทักษะการดําเนินชีวิต และการพัฒนาสังคม สวนกลุมสาระการเรียนท่ีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ 

1 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูความรูพ้ืนฐาน 
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ม.3

ปการศึกษา 2560 ระดับประเทศ

ปการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด

ปการศึกษา 2559 ระดับจังหวัด
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แผนภาพท่ี 11-3  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2559 – 2560 (ครั้งท่ี 2) และคาเฉลี่ยระดับประเทศ  
 ปการศึกษา 2560 

 จากแผนภาพท่ี 11-3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2559 กับปการศึกษา 2560 ระดับ
จังหวัดใน 5 กลุมสาระการเรียนรู พบวา มีผลการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 2 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระ      
การเรียนรูการประกอบอาชีพ และทักษะการดําเนินชีวิต สวนกลุมสาระการเรียนรูท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยลดลง     
3 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูทักษะการเรียนรู ความรูพ้ืนฐาน และการพัฒนาสังคม 
 และเม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน   
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด กับระดับประเทศ พบวา มีกลุมสาระการเรียนรูท่ีคะแนน
เฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ 2 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูความรูพ้ืนฐาน และการพัฒนา
สังคม สวนกลุมสาระการเรียนท่ีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวาระดับประเทศ 1 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระ   
การเรียนรูทักษะการเรียนรู การประกอบอาชีพ และทักษะการดําเนินชีวิต  
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 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (Vocational National Educational 

Test : V-NET) 

ตารางที 12 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V–NET)  
               ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

      ปการศึกษา 2559 – 2560  

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ียระดับ ปวช. คะแนนเฉล่ียระดับ ปวส. 
ป กศ. 
2559 
ระดับ
จังหวัด 

ป กศ. 
2560 
ระดับ
จังหวัด 

ป กศ. 
2560 
ระดับ 

ประเทศ 

ป กศ. 
2559 
ระดับ
จังหวัด 

ป กศ. 
2560 
ระดับ
จังหวัด 

ป กศ. 
2560 
ระดับ 

ประเทศ 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร 33.39 40.66 41.76 31.84 35.26 36.29 

ทักษะการคิดและการแกปญหา 30.05 30.16 30.38 31.10 30.46 30.11 

ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต 46.73 53.11 54.43 46.40 47.89 48.85 

ทักษะการจัดการอาชีพ 37.88 38.16 39.78 33.69 32.84 33.15 

รวมคะแนนเฉล่ีย 37.02 40.52 41.59 35.76 36.61 37.11 
 

 

แผนภาพท่ี 12-1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา 
                        (V–NET) ระดับ ปวช. ปการศึกษา 2559 – 2560 และคาเฉลี่ยระดับประเทศ ปการศึกษา 2560 

 จากแผนภาพท่ี 12-1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา      
(V–NET) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปการศึกษา 2559 กับปการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด 
ใน 4 รายวิชา พบวา มีผลคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนทุกวิชา 
 และเม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V–NET) ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด กับระดับประเทศ พบวา ทุกกลุม
รายวิชามีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ 
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ปวช.
ปการศึกษา 2560 ระดับประเทศ

ปการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด

ปการศึกษา 2559 ระดับจังหวัด

 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
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แผนภาพท่ี 12-2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา 
              (V–NET) ระดับ ปวส. ปการศึกษา 2559 – 2560 และคาเฉลี่ยระดับประเทศ ปการศึกษา 2560 

 จากแผนภาพท่ี 12-2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา      
(V–NET)  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปการศึกษา 2559 กับปการศึกษา 2560 
ระดับจังหวัด ใน 4 รายวิชา พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2 รายวิชา ไดแก รายวิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร 
และทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต สวนรายวิชาท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยลดลง 2 รายวิชา ไดแก วิชาทักษะการคิด
และการแกปญหา และทักษะการจัดการอาชีพ 
 และเม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V–NET) ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด กับระดับประเทศ พบวา 
มีรายวิชาท่ีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ 1 รายวิชา ไดแก รายวิชาทักษะการคิดและการแกปญหา       
สวนรายวิชาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ 3 รายวิชา ไดแก รายวิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร ทักษะ
ทางสังคมและการดํารงชีวิต และทักษะการจัดการอาชีพ  
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ปวส.
ปการศึกษา 2560 ระดับประเทศ

ปการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด

ปการศึกษา 2559 ระดับจังหวัด

 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
 
 



 

 

 

 
 

ส่วนที่ 2 

บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

1.ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 
โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และ
การประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ทุกภาคส่วนด าเนินการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ เพื่อความสุข
ของคนไทยทุกคน 
 วิสัยทัศน์   
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตาม      
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน  
มีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ        
มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
    เป้าหมาย 
            1. ความม่ันคง 
        1.1 การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง    
     1.2 ประเทศมคีวามมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  
       1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและ
รายได้ที่ม่ันคง มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน    
       1.4 มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า   
      2. ความม่ังคั่ง    
        2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง    
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน   
        2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และ
เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน  
       2.3 มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา        
ทุนทางการเงิน และทุนอื่น ๆ    
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     แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)  

 3. ความย่ังยืน    
    3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญด้านรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน     
ให้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม              
                         3.2 มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบ     
ของประชาคมโลก  
   3.3 คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง      
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือประเทศชาติมั่นคง  
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช  
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้           
ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม 
และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐรวมทั้งประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของ หลักธรรมาภิบาล โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 
 1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและสันติสุข
ให้เกิดข้ึนกับประเทศชาติบ้านเมือง 
 1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม และ 
ป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น 
 1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง 
ของชาติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง 
 1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติภาพ ความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้า
ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน 
 1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกส าคัญต่าง ๆ 
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” 
โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ
ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน”  
เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและ
ขนส่งโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมทั้งปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้ง         
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การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของ
คนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 
    2.1 การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลผลิตภาพการผลิตทั้ ง        
เชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (1) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น      
(2) เกษตรปลอดภัย (3) เกษตรชีวภาพ (4) เกษตรแปรรูป และ (5) เกษตรอัจฉริยะ 
 2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย     
(1) อุตสาหกรรมชีวภาพ (2) อุตสากรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์ (4) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ และ (5) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
 2.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทาง
ที่ส าคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพสูง ประกอบด้วย (1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (2) ท่องเที่ยงเชิงธุรกิจ (3) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ความงามและแพทยแ์ผนไทย (4) ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า และ (5) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
 2.4 โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ  
ในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดย     
(1) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (2) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) เพ่ิมพ้ืนที่และเมือง
เศรษฐกิจ (4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจมหภาค 
 2.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ     
รุ่นใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและอัตลักษณ์       
ที่ชัดเจน โดย (1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
(4) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล และ (5) ปรับบทบาทและโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐ 
                   3. ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย  
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมี     
ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ และ
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต          
สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง โดยประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก่ 
 3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์โดย (1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว     
(2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษ า      
(3) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน   
(5) การสร้างค่านิยมและวัฒนาธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยม 
และวัฒนธรรมของคนในสังคม และ (7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
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 3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ประกอบด้วย (1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์           
(2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21     
(3) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ 
(4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
 3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มุ่งเน้น
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนให้เอ้ือต่อ    
การพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต    
(5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทย
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (6) การวางพ้ืนฐานระบบรองรั บการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม และ (7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (1) การพัฒนาและส่งเสริม
พหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) การสร้างเส้นทาง
อาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
และ (3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
 3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และ
สังคม โดย (1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (2) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ    
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี (4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย สนับสนุน  
การสร้างสุขภาวะที่ดี และ (5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
 3.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ โดย (1) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (2) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) การปลูกฝัง
และพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และ (4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
   3.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ    
โดย (1) การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (2) การส่งเสริมให้ประชาชน    
มีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ (3) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
และ (4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม         
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ ที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม 
ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมท าเพ่ือส่วนรวม      
การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง     
ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชาชนไทยทั้งมิติสุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่าง
เป็นธรรมและทั่วถึง โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม 
ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ 
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 4.1 การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  โดย (1) ปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก (2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (3) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึง
ทรัพยากร (4) เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ 
มีความปลอดภัยในการท างาน (5) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุก
เพศภาวะและทุกกลุ่ม (6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
โดยตรง   (7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อย
และ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (8) สร้างความเป็นธรรมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  โดย        
(1) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (2) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (3) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (4) ปรับ
โครงสร้างและแก้ไขกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค 
กลุ่มจังหวัด (5) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (6) การพัฒนา
ก าลังแรงงานในพ้ืนที ่
 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (1) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกัน 
และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(3) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน     
(4) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (5) สนับสนุนการพัฒนา     
บนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์เพ่ือ
รองรับสังคมยุคดิจิทัล 
 4.4 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ     
การจัดการตนเอง โดย (1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการ
วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ (2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและ  
การพ่ึงพากันเอง (3) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (4) สร้างภูมิคุ้มกัน
ทางปัญญาให้กับชุมชน 
  5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม            
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน 
อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ 
 5.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  โดย (1) เพ่ิมมูลค่าของ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (2) อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด (3) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ า
ธรรมชาติทั่วประเทศ (4) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (5) ส่งเสริมการบริโภคและ
การผลิตที่ยั่งยืน 
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   5.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  โดย (1) เพ่ิมมูลค่าของ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล (2) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ      
(3) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบาย      
การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างมีองค์รวม และ (4) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตร     
ต่อสิ่งแวดล้อม 
 5.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (1) ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (2) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (3) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของภาครัฐและภาคเอกชน และ (4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 5.4 พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย (1) จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนา เมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมทั้งพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (2) พัฒนา
พ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
(3) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้ งระบบ ให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (4) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก
ทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรม    
อย่างยั่งยืน (5) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม     
ของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (6) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 
 5.5 พัฒนาความมั่นคง น้ า พลังงาน และเกษตรที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดย              
(1) พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ (2) เพ่ิมผลิตภาพของน้ า   
ทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล       
(3) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่ เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม                
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (5) พัฒนาความมั่นคง      
ด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
 5.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ  โดย (1) ส่งเสริมคุณลักษณะ     
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและ
ระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม (3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม      
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ และ (4) พัฒนาและด าเนินโครงการ         
ที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม     
บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่
ในการก ากับหรือในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนร่วม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์   
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ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและ       
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และ      
สร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน  
มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและ
เอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและ      
การอ านวยการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ 
 6.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส โดย (1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 
และ (2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
 6.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ โดย (1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศ (2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ (3) ระบบ
ติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ในทุกระดับ 
                           6.3  ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน        
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดย (1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ และ (3) ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
 6.4 ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบท     
การพัฒนาประเทศ และ (2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
 6.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก                 
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดย (1) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบ
คุณธรรม และ (2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
 6.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (1) ประชาชนและ
ภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นใน     
หลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมี
ความเด็ดขาด เป็นธรรมและตรวจสอบได้ และ (4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
 6.7 กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น  โดย              
(1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (2) มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น 
และ (3) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 
 6.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
โดย (1) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิ งรุก
ร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง (3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และ
ปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และ    
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (5) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ  
   1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ       
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็น
เงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย         
เป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข  และอยู่ร่วมกัน      
อย่างสมานฉันท์  
   2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์  มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู              
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
   3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย   
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน      
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า     
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
   4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2580” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ   
20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับ
กรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  
   5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
   6. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์     
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”  
  วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี                                     
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง     
พ่ึงพาตนเองได ้
      3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
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   4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุ น     
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท า งาน 
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ 
การพัฒนา ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 
 เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนา      
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน      
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่าง รู้ เท่าทันสถานการณ์                 
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ          
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ       
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ เศรษฐกิจ         
ฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ       
ขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบ 
การผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้
ชั้นสู งใหม่  ๆ ที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้ งกระจายฐานก ารผลิตและการให้บริการ 
สู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถสนับสนุนการเติบโตที่ เป็นมิตร         
กับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ให้ความส าคัญกับ       
การวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจ  
ที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคน
ไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม
ส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพ้ืนฐานของ
การมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และ
ภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ 
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      ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล ้าในสังคม ให้ความส าคัญกับ             
การด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข 
รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่ง เป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อน
และผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบาย
แรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพ่ิมผลิต
ภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจ
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคมการพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานราก
และการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น 
และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า 
     ยุทธศาสตร์ที่   3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เน้นให้      
เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชน       
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น 
และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขา 
มีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถทารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่ เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  การพัฒนาและยกระดับคุณภาพ            
ของก าลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจ การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนา
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการ       
ให้สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้น  
  ยุทธศาสตร์ที่  4 การเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประเด็น    
ท้าทายที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น 
ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และ
ยั่งยืน ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บน
พ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคาม
ข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุ
เป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และ
ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค 
และท้องถิ่น และวางพ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถ
และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ 
โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพ่ือเพ่ิมประสิทฺธิภาพ การด าเนินการสร้าง
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพ
เพ่ือไปท าธุรกิจในต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการใช้
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือ
ปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว 

 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์
จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาค     
และจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ  ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมือง          
จะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และ 
มีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯ และ
ภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิด
พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 

3. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)  

  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 ขึ้น        
เพ่ือวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ
เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ 
แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการ
จัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive 
Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม 
(All For Education) อีกทั้ งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 
ประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ 
มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดย มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
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  วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง กับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
  3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  คุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 
  ยุทธศาสตร์ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ประกอบ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     3. ยกระดับคุณภาพและส่ งเสริมโอกาสในการเข้ าถึ งการศึ กษาในพ้ื นที่ พิ เศษ              
(พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
     4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคาม 
ในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัย      
จากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
    เป้าหมาย 
     1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
     2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะด้าน 
     3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ   
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    แนวทางการพัฒนา 
     1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
     2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
     3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    เป้าหมาย 
     1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 
     2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
     3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร       
ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
     4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
     5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
     6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
     7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
     3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค ์
     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
     5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
     7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
    เป้าหมาย 
     1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
     2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
     3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
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    แนวทางการพัฒนา 
     1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
     2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
     3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ
     2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ  
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
    เป้าหมาย 
     1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ 
     2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
     3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 
     4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ     
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
     5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม    
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
     2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
     4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

     5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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4. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ          
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยได้ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการ
แผ่นดิน ด าเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนใน
ชาติ โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 9 นโยบาย ดังนี้    
   นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
องค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชู
สถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
เป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลาย
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจ
หลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผล
ตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย  
   นโยบายที่ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ 
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทาง
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความ
รุนแรงแทรกซ้อนเพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับ
ปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ รวมทั้ง เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน    การ
แลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล 
เป็นต้น   
    2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส้าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
การเมือง และความม่ันคงอาเซียน ในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล 
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ 
และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตาม
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนา    
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ก าหนดให้ปัญหายาเสพติด 
การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระท าอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ ามชาติเป็น
ปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอ่ืน ๆ         
ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบ การเข้าเมือง การจัด
ระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
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    2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเส ริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มี      
ความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่     
ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น
หรือเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วย
คลี่คลายปัญหาได ้
    2.4  เสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ ว่าน โยบาย             
การต่างประเทศเป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน  ไม่ว่าใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน     
การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มี 
ลักษณะสากล เป็นต้น    
   นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
    3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาส อาชีพและการมีรายได้ที่ ม่ันคงแก่ผู้ที่ เข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน 
โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ทั้ง
จะเชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่
และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น 
  
       3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรม
ที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืน 
และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงิน          
การคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 
    3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 
    3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ได้ประกาศไว้แล้ว 
   นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
       รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และ
ความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข้งอย่างมีคุณภาพ และคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
  4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ  
การเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ    



44 

 

     แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)  

  4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา       
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง  และบูรณาการระบบการกู้ยืม
เงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชน
และประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปอง
การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
  4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจ
การบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและ
ความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น   
  4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้มีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน      
ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน    
  4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู ที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน 
เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน การสอนและการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
      6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการ  
ลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท าได้  และ
สร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยว   
ที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้ าพุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้  เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่
พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่ง  ท่องเที่ยวเดิมและแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน การควบคุมสินค้า
และบริการให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอ านวยความสะดวก ในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว 
   6.16 ด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพ
พื นฐานของประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า โดยการพัฒนา
วัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม  การพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา  ส่งเสริมการ
วิจัยเกษตรแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร และแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของประเทศ เป็นต้น  ส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์  และส่งเสริม
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติ และก่ึงอัตโนมัติ  
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   6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล  ให้เริ่ม  
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้  
ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ 
อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงิน
และธุรกิจบริการอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้  และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติ      
เพ่ือขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 
  นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   
   7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงาน
วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพ ใน 8 
กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือแรงงานใน
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบ การทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 
  นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม 
   8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การ
เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท างาน 
ในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือ   
จากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
  นโยบายที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน    
   9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั งทางอากาศ ขยะ และน ้าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค 
เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็น
ล าดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
ในสถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก ในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปร
รูปเป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการ
เป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วน
จากบ่อขยะชุมชน ส าหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบก ากับติดตาม
ตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการ
รั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ให้ความส าคัญในการจัดการอย่างครบวงจร และใช้มาตรการทางกฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด   
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     แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)  

  นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ   
   10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั งในระดับ ประเทศ ภูมิภาค 
และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทาง 
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้
โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่ เป็นศูนย์กลาง และการอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ  
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ 
โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอ้ือให้สามารถ
ด าเนินการได ้
   10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก  
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ                  
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ      
อย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือ
เปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอน
ยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน   
   10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วน
แห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
ของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง 
การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่   
การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียน
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

 

5. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564)   
  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการด้านความมั่นคงของ
ภาครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความม่ันคงที่เป็นแก่นหลักของชาติและ    
ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดยก าหนดกรอบความคิดหลักจากการก าหนดนโยบาย ได้ค านึงถึง
ค่านิยมหลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้   
   วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต ประเทศ  มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญ วิกฤติการณ์  มีบทบาทเชิงรุก              
ในประชาคมอาเซียนและด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”  
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     แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)  

   นโยบายความม่ันคงที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการจัดการศึกษา  มีดังนี   
    ส่วนที่ 1 นโยบายส าคัญเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ. เป็นหน่วยหลัก) 
เกี่ยวข้องใน 3 นโยบาย  
     นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
     นโยบายที่  2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ ในชาติ 
2.4) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก ความภาคภูมิใจใน
ความเป็นชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  
     นโยบายที่  3 ป้ องกันและแก้ ไขการก่ อความไม่ สงบในจั งหวัดชายแดนภาคใต้ 
3.3) เสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นพลังในการ
เข้าถึงประชาชน 

6. แผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
     กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์  
 “ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพ  ทั่วถึงและเสมอภาค เป็น
ก าลังคนที่มีทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” 
 พันธกิจ  
  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่าระดับสากล 
  2. เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
  4. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพก าลังคน  
  5. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม 
 เป้าประสงค์หลัก 

  1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น  
  2. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
  3. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ    

การกระจายอ านาจสู่ภูมิภาค 
  4. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
  5. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของพ้ืนที่    

และประเทศ 
  6. คนไทยมีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
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     แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)  

 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้อง 
กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม   
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ   
 กลยุทธ์  
    1. จัดการศึกษาที่เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการสร้างอาชีพ เพื่อลด      
ความเหลื่อมล้ า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ/ 
ชายแดน 
    3. สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของบุคคล ชุมชน และสังคม 
    4. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่ตรงตามความต้องการในการพัฒนาประเทศและพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
    5. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนผู้มีความสามารถพิเศษ ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ
ด้านอย่างต่อเนื่องทุกระดับการศึกษา 
    6. พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    7. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ การวิจัย และนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
    8. สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ตามรูปแบบประชารัฐทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ  

 9. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ระบบกลไก การติดตาม การวัด         
และประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง
วิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

 10. ผลิต และพัฒนาครู อาจารย์ อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับความต้องการ ใน       
การจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 

 11. ส่งเสริม สนับสนุน คนทุกช่วงวัยให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะที่ได้
มาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตเต็มตามศักยภาพอย่างเหมาะสม 

 12. เสริมสร้าง ปรับเปลี่ยนให้คนไทยทุกคนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และ     
มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามหลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการ และความเป็นพลเมืองตามหลักปรัชญา   
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 

  13. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน    
ในทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 

  14. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา การเรียนรู้และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในทุกพ้ืนที่อย่าง
มีคุณภาพสอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 

  15. เร่งสร้างระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
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  16. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
  17. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และไม่ซ้ าซ้อน  

ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  18. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ และระบบ       

การรายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาที่เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน  
และมีมาตรฐานเดียวกัน 

  19. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา             
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบจัดหา
อุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเหมาะสมกับ      
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  20. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
ทั่วถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  21. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกและพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนทุกช่วงวัย    
ในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

  22. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และ             
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  23. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ      
และสิ่งแวดล้อม 
  24. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษาและสร้างเครือข่าย/
ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

  25. ปรับปรุงกลไกเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาทั้งในระดับส่วนกลาง และ  
ในพ้ืนที่ระดับภาค/จังหวัด ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  

  26. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณด้านการศึกษา/การเงิน เพ่ือการศึกษาให้               
มีประสิทธิภาพ  

  27. ส่งเสริมการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้เหมาะสมต่อสภาพบริบทสังคม          
ที่เปลี่ยนแปลงลดความล่าช้าและซ้ าซ้อนสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
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7. แผนปฏิบัติราชการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร) 
 วิสัยทัศน์ 

ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะการเรียนรู้    
ในศตวรรษท่ี 21  

 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
2. พัฒนาศักยภาพและระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผล

ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
3. พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ     

เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากร การปฏิบัติงานและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน  
4. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของส านักงานศึกษาธิการ

ภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดให้บรรลุผลตามบทบาทและภารกิจที่ก าหนด 
 

  ค่านิยม  TEAMWINS 
  T  =  Teamwork การท างานเป็นทีม 
  E  =  Equality of Work ความเสมอภาคในการท างาน 
  A  =  Accountability ความรับผิดชอบ  
  M  =  Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
  W  =  Willful ความมุ่งม่ันตั้งใจท างานอย่างเต็มศักยภาพ  
       I   =  Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
  N  =  Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
  S  =  Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ 

  

 เป้าประสงค์รวม 
   1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค 

 2. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3. พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
   4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคง 
  2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันท่ีสนองความต้องการของตลาดงาน 
และประเทศ 
  3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
  4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
  5. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  6. หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
   กลยุทธ์ 
    1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    1.2 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    1.3 ยกระดับคุณภาพและส่ งเสริมโอกาสในการเข้ าถึ งการศึกษาในพ้ืนที่ พิ เศษ             
(พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
    1.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาก้าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ของประเทศ 
   กลยุทธ์ 
    2.1 เสริมสร้างทักษะก าลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน   
ในพ้ืนที่และภูมิภาค 
    2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของผู้เรียน 
    2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
    กลยุทธ์ 
 3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียน 
การสอน การนิเทศ การวัด ประเมินผลให้ทันกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและสังคม
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย บริบทพ้ืนที่ ภูมิภาค ยุทธศาสตร์   
และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 3.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้ แบบสหวิทยาการ (อาทิ      
สะเต็ม ทวิศึกษา) 
     3.3 ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียน 
มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง 
     3.4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
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     แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ 
   4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และ
กลุ่มเป้าหมาย 
   4.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิ ทัลเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและ    
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม   
    กลยุทธ์  
     5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ในพ้ืนที่และภูมิภาค 
     5.3 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
    กลยุทธ์ 

    6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็น

เอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 
    6.3 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน  
    6.4 ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ ของหน่วยงานให้ เหมาะสมเอ้ือต่อ 

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
    6.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่บูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างส่วนกลาง 

ภาค และจังหวัด 
    6.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่และภูมิภาค          

ให้สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา  
6.7 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 

    6.8 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา     
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
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     แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)  

8. นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

             ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งบริบทที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือน าไปก าหนดเป็นนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา โดยยึดกรอบการปฏิรูป
การศึกษา น้อมน าพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  10 ด้านการศึกษา ที่จะต้องมุ่งสร้าง
พ้ืนฐานให้เด็ก เยาวชน และผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องสถาบันหลักของชาติ สร้างพ้ืนฐานชีวิต (อุปนิสัย) 
ที่ เข้มแข็ง สร้างความรู้ ทักษะเพ่ือให้มีอาชีพ มีงานท า และได้น าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี          
(พ.ศ.2561-2580) ด้านการเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และยึดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 ที่ก าหนดหลักการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเล็ก (ปฐมวัย) ที่ส้าคัญได้ยึดวัตถุประสงค์ของ 
การปฏิรูปการศึกษา ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในประเด็นส้าคัญคือ 1) ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 2) ลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 หลักการ 
   1. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้รับการศึกษาในระบบต่าง ๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   2. เด็ก เยาวชน ผู้เรียน มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่เข้มแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย) 
   3. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

 จุดเน้นการจัดการศึกษา ระดบัก่อนอนุบาล ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ดังนี  
   1. ระดับก่อนอนุบาล เน้นประสานหน่วยงานอื่น ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพ
และโภชนาการ 
   2. ระดับอนุบาล เน้นความร่วมมือ รัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่และผู้ปกครอง ในการจัดศึกษา
ระดับอนุบาล โดยมีจุดเน้น 
   2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
   2.2 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และสร้าง
กิจกรรมเสริม 
 3. ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และจัดการ
เรียนรู้แบบองค์รวม  จัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเน้น 
   3.1 เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือการสื่อสาร และใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือเรียนวิชาอ่ืน 
   3.2 เรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
   3.3 เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงสถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่
ทุกเวลา และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
   3.4 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
   3.5 ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพ่ือสร้างนวัตกรรม 
   3.6 จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 
   3.7 พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู) 
   3.8 จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
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     แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)  

 4. ระดับอาชีวศึกษา จัดการศกึษาเพ่ือการมีงานท าให้สอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล และความต้องการ
ของสังคม ทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเป็นผู้ประกอบการเอง โดยมีจุดเน้น 
  4.1 จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะ
ด้าน เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
  4.2 เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และใช้เพ่ือการประกอบอาชีพ 
  4.3 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
  4.4 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 5. ระดับอุดมศึกษา  เน้นการวิจัยและค้นหาแนวทางการพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้เกิด 
องคค์วามรู้ใหม ่และมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีจุดเน้น 
  5.1 เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ และเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความรู้ทั้งในและต่างประเทศ 
  5.2 เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
  5.3 ผู้เรียนมีศักยภาพและมีองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ สามารถสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

 การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติ 
           เพ่ือเกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถตอบสนองเป้าหมาย เจตนารมณ์ 
และวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
     1. ใช้กระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู้ 
     2. สอดแทรกเรื่องความโปร่งใส ยุติธรรม และป้องกันการทุจริตให้มีในทุกมิติ ทั้งการเรียนการสอน    
การนิเทศ และการบริหาร 
     3. ให้องค์กรหลักน าไปก าหนดนโยบายขององค์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
ขององค์กร 
     4. เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกกลุ่มบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท  สู่การลด
ความเหลื่อมล้ าในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกหน่วยงาน 
     5. ให้ศึกษาธิการจังหวัด น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดท าแผนและขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัติในการจัดการศึกษาในแต่ละจังหวัดให้เป็นรูปธรรม 
     6. ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูล (Big Data) ส าหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และเครื่องมือ
ในการบริหาร 
     7. ให้หน่วยงานทางการศึกษา จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเชื่อมโยง ทั้งระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
     8. ให้ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานประสานงาน ดูแลเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษในทุกระดับ เพ่ือให้เด็กพิเศษได้รับการพัฒนา สามารถเรียนรู้ และพ่ึงพาตนเองได้ 
     9. ให้ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นหน่วยงานหลัก 
และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลเด็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา และการศึกษาของผู้สูงอายุ 
    10. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทและหน้าที่ตรวจ
ราชการ ติดตาม ประเมินผลทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
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     แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)  

9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2561-2564 
 แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2561 – 2564 มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์รวมและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งความสุข  การท่องเที่ยวและเกษตรปลอดภัย ระบบเศรษฐกิจมั่นคง 
 พันธกิจ 
  1.พัฒนาทุนมนุษย์ ทุนสังคม และคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึง 
  2.เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ตอนในและพ้ืนที่ชายแดน 
  3.สนับสนุนการจัดท าแผนแม่บทผังชุมชน และผังเมืองรวม 
  4.พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพ             
การบริหารจัดการท่องเที่ยวปลอดภัย  
  5.จัดตั้ งนิคมเกษตรกรรม พัฒนาศักยภาพระบบการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร                  
เกษตรอุตสาหกรรมปลอดภัย ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อการบริโภคและส่งออก 
  6. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมอาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  7.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ให้มีมาตรฐานสากล เพ่ิมช่องทางการค้า
ภายใน การค้าชายแดน ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้ากับต่างประเทศ 
  8.สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการระบบสังคมเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 

 เป้าประสงค์รวม 
  1.ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีความสุขในการด ารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน จัดระบบผังเมือง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายตลอดจนประชาชน
หรือผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมาประกอบธุรกิจ หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข     
ในกาญจนบุรี 
  2.จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากลทั้งระบบ และมีความ
ปลอดภัย 
  3.จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย มีการส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรแบบ
ครบวงจรอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดตั้งนิคมเกษตรกรรม ก าหนดพ้ืนที่การเกษตร 
(Zoning) อย่างเหมาะสม 
  4.จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีประชาชนยากจน มีการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบ ตั้งแต่เศรษฐกิจ
ฐานรากในระบบครัวเรือน ชุมชน จนถึงเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุข และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมความเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น และการท่องเที่ยวปลอดภัย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
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     แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)  

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของส้านักงานศึกษาธิการ ภาค 4 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) 

      วิสัยทัศน์ : นครสามบุรี สร้างคนดี มีมาตรฐาน มีงานท า โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
    พันธกิจ 

                     1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
       2. ส่งเสริมการผลิต พัฒนาก าลังคน ให้สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น ตลาดแรงงาน 
และรองรับการพัฒนาประเทศ 
       3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       4. ส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ 
        1. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
        2. ประชากรวัยเรียน ได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียม และท่ัวถึง 
 ยุทธศาสตร์ 
                     1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 2. ส่งเสริมการผลิต  พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างความแข็งแกร่ง        
ให้เศรษฐกิจฐานราก ตลาดแรงงาน และประเทศ 
 3. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4. สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้เรียนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 
 5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ได้ศึกษำ วิเครำะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580)  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่สิบสอง 
พ.ศ. 2560 - 2564 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบำยรัฐบำล นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ 
พ.ศ. 2558 - 2564 นโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) และ
บริบทต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มำเชื่อมโยงกับอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี และ
ก ำหนดเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2562 ของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร) ดังนี้  
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

           ขับเคลื่อนและบูรณำกำรกำรศึกษำในพ้ืนที่อย่ำงมีคุณภำพ ผู้เรียนมีคุณธรรม                      
น้อมน ำศำสตร์พระรำชำสู่กำรปฏิบัติอย่ำงยั่งยืน 

พันธกิจ (Mission)  
               1. เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษำ และประชำชน อยู่ร่วมกันในสังคม     
พหุวัฒนธรรมได้อย่ำงมีควำมสุขและมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นชำติไทย 
               2. ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
และค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร โดยน้อมน ำศำสตร์พระรำชำและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
     3. ส่งเสริม สนับสนนุจัดกำรศึกษำให้กับนักเรียน นักศึกษำ และประชำชนอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ     
     4. สร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 

ค่านิยมองค์การ (Core Values) 

                                    มุ่งผลสัมฤทธิ์  จิตบริกำร  ท ำงำนเป็นทีม 

เป้าประสงค์รวม (Goal)    
    1. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ทั่วถึง และเสมอภำค 
    2. ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics) 
 1. จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชำยแดน 

              2. พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขัน 
              3. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนและสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
              4. สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียมและต่อเนื่องตลอดชีวิต 

   5. เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   6. พัฒนำประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
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เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 1. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพที่สอดคล้องเหมำะสมกับกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่สนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและ
ประเทศ 
 3. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 4. ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และเสมอภำค 
 5. ผู้เรียนมีคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี มีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  ค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้าง 
                    ความม่ันคง 
1. ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่สะท้อนควำมรัก 
และกำรธ ำรงรักษำสถำบันหลักของชำติและกำรยึดมั่นในกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติด หรือ             
ภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ 

ร้อยละ 80 

เป้าประสงค์ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนองความต้องการ 
                  ของตลาดงานและประเทศ 
3. ร้อยละของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรกรที่เหมำะสม
ตำมบริบท และควำมต้องกำรของท้องถิ่น/ชุมชน 

ร้อยละ 80 

4. ร้อยละของผู้เรียน ข้ำรำชกำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์
กำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศของแต่ละหลักสูตร 

ร้อยละ 80  

5. จ ำนวนผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้สู่กำรพัฒนำกำรศึกษำ  1 โครงกำร 

เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
6. ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) แต่ละวิชำมำกกว่ำร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น 

เพิ่มข้ึนจำกปีที่ผำ่นมำ 
ร้อยละ 5 

7. ร้อยละของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติกำรศึกษำนอกระบบ           
(N-NET) แต่ละระดับ/สำระกำรเรียนรู้ผ่ำนเกณฑ์ 

ไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 40 

8. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับชั้น ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม  ร้อยละ 100 
9. ร้อยละของครู คณำจำรย์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
ผ่ำนกำรอบรมเป็นผู้บังคับบัญชำลูกเสือระดับต่ำงๆ 

ร้อยละ 80 

10. ร้อยละของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำและ
น ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน  

ร้อยละ 80 



59 
 

    แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)  
 

 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์  ค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ที่ 4 ผู้เรียนได้รบัโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
11. ร้อยละของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยที่ลงทะเบียนเรียน ในทุกหลักสูตร/
กิจกรรมกำรศึกษำต่อเนื่องเทียบกับเป้ำหมำย  

ร้อยละ 80 

12. ร้อยละของผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม/พัฒนำทักษะอำชีพระยะสั้น สำมำรถน ำควำมรู้ 
ไปใช้ในกำรประกอบอำชีพหรือพัฒนำงำนได้  

ร้อยละ 70 

13. ร้อยละของเด็กด้อยโอกำส เด็กออกกลำงคัน ได้รับกำรศึกษำในรูปแบบ 
ที่เหมำะสม 

ร้อยละ 60 

14. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเทียบ
กับค่ำเป้ำหมำย  

ร้อยละ 100 

เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
15. ร้อยละของหน่วยงำน/สถำนศึกษำที่จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรสร้ำงควำม
ตระหนักรู้ในเรื่องกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม  

ร้อยละ 80 

16. ร้อยละของผู้ที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ในเรื่อง
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 

เป้าประสงค์ที่ 6 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
                    และประสิทธิผล 
17.  ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  

ไม่น้อยกว่ำปีที่ผำ่นมำ 
(คะแนนเฉลี่ยรวม 
ไม่ต่ ำกว่ำ 4.0575) 

18. ร้อยละควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีต่อ
กำรบริหำรงำนบุคคลของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ร้อยละ 80 

19. จ ำนวนภำคีเครือข่ำยที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัด/พัฒนำ/ส่งเสริม
กำรศึกษำ (ภำคีเครือข่ำย : สถำนประกอบกำร องค์กร หน่วยงำนที่มำร่วมจัด/
พัฒนำ/ส่งเสริมกำรศึกษำ)  

34 ภำคีเครือข่ำย 

 

 
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน 
  กลยุทธ์ 

1.1  พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ ทุกกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
ของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.2  ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในพ้ืนที่ชำยแดน และ 
กลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่มชนชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว 

1.3  ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด และภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขง่ขัน 
                   กลยุทธ์ 
   2.1 เสริมสร้ำงทักษะก ำลังแรงงำนที่มีศักยภำพตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในพ้ืนที่ 
   2.2 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนเพ่ือยกระดับทักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศของผู้เรียน 
   2.3 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   กลยุทธ์ 
                        3.1 พัฒนำหลักสูตร เนื้อหำสำระ สื่อกำรเรียนกำรสอน กระบวนกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน กำรนิเทศ กำรวัดและประเมินผลให้ทันกับควำมก้ำวหน้ำและกำรเปลี่ยนแปลงทำงวิทยำกำรและ
สังคมกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย บริบทพ้ืนที่ ยุทธศำสตร์ 
และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ 
    3.2 ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรองค์ควำมรู้แบบสหวิทยำกำร (อำทิ สะเต็ม    
ทวิศึกษำ) 
    3.3 ส่งเสริมและบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ ให้ผู้ เรียน 
มีคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นพลเมือง      
    3.4 พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย 
                ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4  สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 กลยุทธ์ 
  4.1 เพ่ิมและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
ให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสทำงกำรเรียนรู้ได้อย่ำงหลำกหลำย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และกลุ่มเป้ำหมำย 
  4.2 พัฒนำและส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ                  
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์  
    5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
น ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
    5.2 ส่งเสริม สนบัสนุนกำรจัดกจิกรรมที่สอดคล้องกับกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชวีิตในพ้ืนที ่
    5.3 พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัยด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   กลยุทธ์ 

   6.1 พัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภำพ 
                  6.2 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดให้เป็นปัจจุบันและทันต่อกำรใช้งำน 
   6.3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำที่บูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงหน่วยงำน    

ในพ้ืนที่ ภำค และส่วนกลำง  
   6.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตในพ้ืนที่ 
   6.5 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                 

ให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มศักยภำพ   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 

รายละเอียดโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ 
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ  

 
 

 เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้
จัดท าโครงการพร้อมทั้งวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไว้ดังนี้ 
 



 
 
 
 

 

สรุปโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

จ าแนกตามแผนงาน









 

 

 

 

 

 

 
แผนงานพื้นฐาน 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน     
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งาน/โครงการ    สงเสริม สนับสนนุการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดกาญจนบุรี ตามนโยบาย 

แผนงาน              พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน     
กลุมงานท่ีรับผิดชอบ  กลุมอํานวยการ  และกลุมนโยบายและแผน    
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางพรทิพย สันทัด  นางวันทนีย ขาวผอง นางสาวพรทิพา  โพธิ์พานิช 

 นายเจริญพงศ แสงโสม และนางสาวสะใบแพร สอนโสม   
ลักษณะโครงการ     ใหม   
ระยะเวลาดําเนนิงาน    ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

--------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

             ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหจัดตั้งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษา  และตามประกาศของ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบงสวนหนวยงานภายในสํานักงานศึกษาธิการภาคและ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันท่ี  12  มิถุนายน  2560  
กําหนดใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแบงกลุมงานภายในออกเปน  8 กลุมงาน  ไดแก  กลุมอํานวยการ    
กลุมบริหารงานบุคคล  กลุมนโยบายและแผน  กลุมพัฒนาการศึกษา  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน  กลุมลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  และหนวยตรวจสอบภายใน      
โดยไดกําหนดภารกิจของแตละกลุมงานตามประกาศ  นั้น    

    เพ่ือใหการดําเนินงานตามภารกิจของแตละกลุมงานในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา               
ทุกระดับและทุกประเภทในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจัดทําโครงการสงเสริม สนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตามนโยบาย 
 

2. วัตถุประสงค    

              2.1 เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี     
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
              2.2 เพ่ือใหการใชจายงบประมาณของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเกิดประโยชนสูงสุด 

 

3. เปาหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ 
             1) บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 8 กลุม  
      2) หนวยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาญจนบุร ี

3.2 เชิงคุณภาพ 
      1) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีประสิทธิภาพในการบริหารงานตามภารกิจหลัก      
และขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
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      2) หนวยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดกาญจนบุรี มีการบริหาร         
จัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล และนโยบาย     
จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ 

4. วิธีดําเนินงาน/ระยะเวลาการดําเนินงาน  

ท่ี กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.
ค.

 6
1 

พ
.ย

. 6
1 

ธ.
ค.

 6
1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ

. 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ
.ค

. 6
2 

มิ.
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

1 สํารวจขอมูล วิเคราะหขอมูลดานการเงิน

และพัสดุ เพ่ือการบริหารจัดการศึกษาของ

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

            

2 ประชุมผูเก่ียวของ วางแผน และประมาณ

การคาใชจาย งบประมาณ เพ่ือสงเสริม

การบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

            

3 จัดสรรงบประมาณตามแผนการใชจาย

งบประมาณ 

            

4 ดําเนินการเบิกจายงบประมาณตาม

แผนการใชจาย     

            

5 ติดตามผล สรุป รายงานผลการดําเนินงาน             
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5. งบประมาณ งบดําเนินงาน จํานวน 2,378,697 บาท (สองลานสามแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันหกรอยเกาสิบเจ็ดบาทถวน)  
            รายละเอียด ดังนี้  
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

ประชุมผูเก่ียวของวางแผนการใชจายงบประมาณ     
เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

    

1) คาจางผูปฏิบัติการงานใหราชการ - 360,000 - 360,000 
2) คาจางเหมาบริการ      

1)  คาจางเหมาทําความสะอาดสํานักงาน 
    (จํานวน 1 คน อัตราเงินเดือน 3,000 บาท) - 36,000  

 
- 

 
36,000 

2)  คาจางพนักงานขับรถ  
    (จํานวน 2 คน อัตราเงินเดือน 10,000 บาท) - 240,000  

 
- 

 
240,000 

       3)  คาจางเหมาถายเอกสาร - 140,000   140,000 
  3) คาเชารถยนต (รถตู) - 241,778 - 241,778 
  4) คาสาธารณูปโภค - 392,000 - 392,000 
  5) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ - 120,000 - 120,000 
  6) คาวัสดุสํานักงาน - - 100,000 100,000 
  7) คาซอมแซมบํารุงรักษา - 60,000 - 60,000 
  8) คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น - 140,000 - 140,000 
  9) คาบริการการจัดสงทางไปรษณีย - 36,000 - 36,000 
10) คาใชจายอ่ืน ๆ   - 50,000 - 50,000 
11) คาใชจายในการบริหารสํานักงานและ 
การดําเนินงานตามนโยบาย ของ ศธจ.กจ  

- 462,919 - 462,919 

                รวมท้ังส้ิน - 2,278,697 100,000 2,378,697 

6. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ 

และคาเปาหมาย 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและ

ประเมินผล 

1) รอยละของการสงเสริม สนับสนุน   

การขับเคลื่อนการปฏิรปูการศึกษา     

ในระดับจังหวัดเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2) รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงิน 

เปนไปตามแผน 

1) ผลการดําเนินงานตามภารกิจ 

บทบาทหนาท่ี ของสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

2) ตรวจสอบในระบบอิเล็กทรอนิกส 

1) แบบรายงานผลการดําเนินงาน 

ของสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรี 

2) การตรวจสอบในระบบ GFMIS 

 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

            หนวยงานทางการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ในระดับพ้ืนท่ีมีการบูรณาการในการทํางาน           
ดานการศึกษารวมกัน สงผลใหการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใตบทบาทภารกิจของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ         
และพ้ืนท่ี สงผลใหผูเรียนมีคุณภาพ 
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 

งาน/โครงการ        จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด   
แผนงาน   พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มนโยบำยและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นำงอังคณำ  วิสุทธำกร  นำงสำวพรทิพำ โพธิ์พำนิช  

นำงสำวอิสรียำ  หมั่นดี  และนำงวันทนีย์ ขำวผ่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน     ตุลำคม 2561- กันยำยน 2562 

--------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 

 

           ตำมพระรำชกฤษฎีกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 
มำตรำ 9 ก ำหนดไว้ว่ำกำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ให้ส่วนรำชกำรปฏิบัติ คือ    
(1) ก่อนจะด ำเนินกำรตำมภำรกิจใด ส่วนรำชกำรต้องจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ (2) กำรก ำหนด
แผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรตำมข้อ (1) ต้องมีรำยละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลำ และงบประมำณที่
จะต้องใช้ในกำรด ำเนินกำรของแต่ละขั้นตอน เป้ำหมำยของภำรกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ
ภำรกิจของหน่วยงำน ประกอบกับค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูป
กำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้จัดตั้งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยอ ำนำจหน้ำที่ข้อหนึ่งมอบหมำยให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดรับผิดชอบใน ข้อ 11 (2) 
คือ กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำร 

 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จึงด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด แผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี                 
ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี นโยบำยของรัฐบำลและบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดกำญจนบุรี โดยน ำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำมำใช้ในกำรวำงแผน
พัฒนำกำรศกึษำให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ในทุกด้ำนและเชื่อมโยงกับนโยบำยรัฐบำล 
 

2. วัตถุประสงค์    

 

 2.1 เพ่ือจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดกำญจนบุรี  ปีกำรศึกษำ 2562  ด้ำนปริมำณ 
และด้ำนคุณภำพส ำหรับใช้ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัด 
 2.2 เพ่ือทบทวน จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของจังหวัดกำญจนบุรี   
           2.3 เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี   
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

                1) ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  จ ำนวน  40  คน  2  วัน               

                 2) ประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวน จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
ของจังหวัด โดยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนทั้งภำครัฐ เอกชน และท้องถิ่น  จ ำนวน 70 คน 2 วัน 
 3) ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดกำญจนบุรี                    
ปีกำรศึกษำ 2562  จ ำนวน  50  คน  2 วัน 
          3.2 เชิงคุณภาพ 

               1) มีข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ส ำหรับใช้
ในกำรวำงแผน กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรตัดสินใจแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ได้อย่ำงเที่ยงตรง 
 2) มีกรอบแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดโดยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน          
ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กรอื่นที่เก่ียวข้อง 

 3) มีแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี เป็นกรอบทิศทำงในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
4. วธิีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.
ค.

 6
1 

พ.
ย.

 6
1 

ธ.ค
. 6

1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ.

 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ.
ค.

 6
2 

มิ.
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

1. การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร) 

1) 1) ศึกษำ วิเครำะห์ยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำย  
ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2) 2) จัดประชุมเชงิปฏบิัติกำรจัดท ำแผนฯ 
3) 3) จัดประชุมพจิำรณำกลั่นกรอง (ร่ำง)  

แผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปี 
4) น ำเสนอแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปี  
ต่อศึกษำธิกำรจังหวัด เพื่อพิจำรณำอนุมัต ิ
5) จัดท ำเอกสำรแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

4) 6) น ำเสนอคณะอนุกรรมกำรด้ำนพัฒนำ 
กำรศึกษำ/คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 
(กศจ.) เพือ่ทรำบ 

5) 7) จัดประชุมสร้ำงกำรรับรู้ ขับเคลื่อน 
แผนงำน/โครงกำรสู่กำรปฏบิัต ิ
8) เผยแพรป่ระชำสัมพันธ์ ทำงเว็บไซด์ 
www.kanpeo.go.th 
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 

 

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.
ค.

 6
1 

พ.
ย.

 6
1 

ธ.ค
. 6

1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ.

 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ.
ค.

 6
2 

มิ.
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

2. การจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของจังหวัด (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรร)  
1) ศึกษำ วิเครำะห์ยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำย
ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
2) จัดประชุมเชงิปฏบิัติกำรจัดท ำแผนฯ 
3) จัดประชุมพจิำรณำกลั่นกรอง  
(ร่ำง) แผนปฏบิัติกำรประจ ำปี 
4) น ำเสนอคณะอนุกรรมกำรด้ำนพัฒนำ 
กำรศึกษำ/คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 
(กศจ.) เพื่อทรำบ 
5) จัดท ำเอกสำรแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
6) ประชุมสรำ้งกำรรับรู้ ขับเคลือ่นแผนงำน/
โครงกำร สู่กำรปฏิบตั ิ
7) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ทำงเว็บไซด์ 
www.kanpeo.go.th 

            

3. จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านศึกษาของจังหวัด
กาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562 
1) จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรข้อมูล
สำรสนเทศดำ้นกำรศึกษำจังหวดั 
2) ประชุมวิเครำะห์ ออกแบบตำรำง 
กำรจัดเก็บข้อมูล 
3) จัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำจำก
ทุกหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำในจงัหวัด 
4) ตรวจสอบ บันทึกและประมวลผลข้อมูล 
5) จัดท ำเอกสำรข้อมูลสำรสนเทศเพื่อใช้
ประโยชน์และเผยแพร ่
6) เผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำทำง
เว็บไซด์ www.kanpeo.go.th 
 

            

 

 

 

 

 

 

http://www.kanpeo.go.th/
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 

 

ที่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.
ค.

 6
1 

พ.
ย.

 6
1 

ธ.ค
. 6

1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ.

 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ.
ค.

 6
2 

มิ.
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

4. การทบทวน จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด และแผนปฏิบัตกิารประจ าปี    
ของจังหวัด (ฉบับจดัท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป)ี 
1) ศึกษำ วิเครำะห์ยุทธศำสตร์ นโยบำย
ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
2) จัดประชุมเชงิปฏบิัติกำรจัดท ำแผนฯ 
3) จัดประชุมกลั่นกรองและประชำพิจำรณ์ 
(ร่ำง) แผนฯ 
4) น ำเสนอแผนพัฒนำกำรศึกษำ และ 
แผนปฏบิัติกำรประจ ำปีของจังหวัด ต่อ
คณะอนุกรรมกำรด้ำนพัฒนำกำรศึกษำ 
เพื่อพิจำรณำกลั่นกรอง 
5) น ำเสนอแผนฯ ทั้งสองฉบบัตอ่ 
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) 
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
6) น ำแผนงำน/โครงกำร เสนอขอจัดตั้ง
งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี 
7) จัดท ำเอกสำรแผนฯ ทั้ง 2 ฉบับ    
เพื่อใช้ประโยชน์และเผยแพร ่

            

5. ติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำนและกำรใช้จ่ำย
งบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดักำญจนบุรี 
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 

5. งบประมาณ   รวมทั้งสิ้น 69,180 บำท (หกหมื่นเก้ำพันหนึ่งร้อยแปดสิบบำทถ้วน)  
งบรำยจ่ำยอื่น จ ำนวน 60,000 บำท /งบด ำเนินงำน จ ำนวน 9,180 บำท รำยละเอียดดังนี้ 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
(ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร)   
จ ำนวน 40 คน  2 วัน 
 1) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (40 คน x 4 มื้อ x 35 บำท)  
 2) ค่ำอำหำรกลำงวัน (40 คน x 2 มื้อ x 120 บำท) 
 3) ค่ำเอกสำรประกอบกำรประชุม (40 ชุด x 20 บำท) 
 4) ค่ำจัดท ำรูปเล่มแผนฯ (50 เล่ม x 60 บำท) 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

5,600 
9,600 
1,600 
3,000 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

5,600 
9,600 
1,600 
3,000 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัด (ฉบับปรับปรุงตำม
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร) จ ำนวน 65 คน 2 วัน 
 1) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (30 คน x 4 มื้อ x 35 บำท)  
 2) ค่ำอำหำรกลำงวัน (30 คน x 2 มื้อ x 120 บำท) 
 3) ค่ำเอกสำรประกอบกำรประชุม (30 ชุด x 20 บำท) 
 4) ค่ำจัดท ำรูปเล่มแผนฯ (60 เล่ม x 95 บำท) 

 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 

4,200 
7,200 

600 
5,700 

 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 

4,200 
7,200 

600 
5,700 

4. กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศ 
(จ ำนวน  24 คน 1 วัน  3  ครั้ง) 
 1) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (24 คน x 3 มื้อ x 35 บำท) 
 2) ค่ำเอกสำรประกอบกำรประชุม (24 ชุด x 3 ครั้ง x 30 บำท) 
 3) ค่ำพำหนะ (5 คน x 3 ครั้ง x 300 บำท) 

 
 

- 
 

 
 

2,520 
2,160 
4,500 

 
 

- 
- 
- 

 
 

2,520 
2,160 
4,500 

3.ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ  
(จ ำนวน 50 คน 2 วัน) 
 1) ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (50 คน x 4 มื้อ x 35 บำท) 
 2) ค่ำอำหำรกลำงวัน (50 คน x 2 มื้อ x 120 บำท) 
 3) ค่ำเอกสำรประกอบกำรประชุม (50 ชุด x 20 บำท) 
 4) ค่ำจัดท ำรูปเล่มข้อมูลสำรสนเทศ (50 เล่ม x 50 บำท) 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

7,000 
12,000 
1,000 
2,500 

 
 

- 
- 
- 
- 

 
 

7,000 
12,000 
1,000 
2,500 

รวมทั้งสิ้น  69,180 - 69,180 
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1) มีข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำของ
จังหวัดกำญจนบุรี ปีกำรศึกษำ 2562           
ที่ครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้องและ 
เป็นปัจจุบัน 

ตรวจสอบเอกสำรข้อมูล
ด้ำนกำรศึกษำของจังหวัด 

เอกสำรข้อมูลสำรสนเทศ
ด้ำนกำรศึกษำของจังหวัด     
ปีกำรศึกษำ 2562 
 

2) มีแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด ระยะ 4 ปี 
ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและกรอบ
นโยบำยด้ำนกำรศึกษำทุกระดับ 
 

ตรวจสอบเอกสำร
แผนพัฒนำกำรศึกษำ
จังหวัด 

แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด
กำญจนบุรี  

3) มีแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ   
พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
(ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร) 

ตรวจสอบเอกสำร
แผนปฏิบัติรำชกำรของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
พ.ศ.2562 ของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  
(ฉบับปรับปรุงตำม
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร) 

4) มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2562 ของจังหวัด (ฉบับปรับปรุงตำม
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร) 

ตรวจสอบเอกสำร
แผนปฏิบัติกำรของจังหวัด 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
พ.ศ.2562 ของจังหวัด  
(ฉบับปรับปรุงตำม
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร) 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 7.1 หน่วยงำนมีข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ครบถ้วน ถูกต้อง สำมำรถใช้ในกำรวำงแผน
บริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    7.2 หน่วยงำนมีกรอบ แนวทำงที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
นโยบำยรัฐบำล และบริบทของพ้ืนที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

 



76 

 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 

งาน/โครงการ        เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี     
แผนงาน               พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวปิยนาถ สืบเนียม และคณะ 
ลักษณะโครงการ              ใหม ่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน               ตุลาคม  2561 – กันยายน 2562     

------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 

เนื่องจาก ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือท าหน้าที่การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  ท าให้ส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีบทบาท
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของพ้ืนที่ให้เกิด     
ความร่วมมือเชิงบูรณาการทุกภาคส่วน เพ่ือปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ 
การบริหารและการจัดการศึกษา ที่จะท าให้การท างานในองค์การบรรลุเป้าหมาย 

จากกรณีดังกล่าว พบว่า บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยังขาดทิศทางและความชัดเจน
ในการปฏิบัติงาน ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ และมีความต้องการที่จะได้รับการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้
ในหลากหลายด้านที่สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อาทิ การท างาน
เชิงกลยุทธ์ การบริหารความเปลี่ยนแปลง ทักษะที่ส าคัญในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 และพัฒนางานภายใต้
โมเดลไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือเสริมสร้างความสุขในการท างานและส่งเสริมความยึดมั่นและผูกพันต่อองค์กร รวมทั้ง
ความต้องการให้มีเครือข่ายการท างาน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประสานงานราชการและให้ค าปรึกษาหารือ       
ให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งการจัดท าค าบรรยายลักษณะงาน 
(Job Description) และก าหนดตัวชี้วัดต าแหน่งต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของ
ต าแหน่งที่รับผิดชอบ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีขึ้น  โดยด าเนินการร่วมกับส านักงานศึกษาธิการภาค 4  
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาค 4 

 

2. วัตถุประสงค์    
2.1 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารและการจัดการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

และส านักงานศึกษาธิการภาค 4  
2.2  เพ่ือให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด ประสบการณ์ และแนวทางการปฏิบัติงานตามบริบท

ของแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งการน าเสนอผลงานที่ปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) 
2.3 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท ภารกิจและการบริหารราชการของ

กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
2.4 เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้ ประสบการณ์และแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือ

ขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ 
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 

3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ 
             จัดอบรมพัฒนาบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 43 วัน จ านวน 2 คน  
           3.2 เชิงคุณภาพ 

บุคลากรที่เข้ารับอบรมฯ มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของตน  สามารถ
น าผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
ต.

ค.
 6

1 

พ.
ย.

 6
1 

ธ.ค
. 6

1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ.

 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ.
ค.

 6
2 

มิ.
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

1. ศึกษาความต้องการอบรม และข้อมูล
ประกอบการจั ดหาหลั กสู ตรและ
รูปแบบการฝึกอบรมฯ 

            

2. ประสานการด าเนินงานจัดอบรมฯ 
ได้แก่ สถานที่ วิทยากร ผู้เข้ารับการ
ประชุม ฯลฯ ร่วมโครงการ 

            

3. ด าเนินการจัดอบรมฯ ตามหลักสูตร             
4. ประเมินผลและสรุปผลการอบรมฯ             
5. ติดตามการน าผลการพัฒนาไปใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 
            

6. จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ 
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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 

5.งบประมาณ 
งบรายจ่ายอื่น จ านวน 54,800 บาท  (ห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

จัดอบรมพัฒนาบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการ     
จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 29 วัน จ านวน 2 คน 

    

1) ค่าท่ีพัก (750 บาท x 28 คน) - 21,000 - 21,000 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (29 คน x 50 บาท x 4 มื้อ)  - 5,800 - 5,800 
3) ค่าอาหารกลางวัน (29 คน x 300 บาท x 2 มื้อ)  - 17,400 - 17,400 
4) ค่าอาหารเย็น (29 คน x 350 บาท x 1 มื้อ)  - 10,150 - 10,150 
5) ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ - 450 - 450 

รวมทั้งสิ้น - 54,800 - 54,800 

 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
และค่าเป้าหมาย 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1) ร้อยละ 100 ของบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนด 

การตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

2) ร้อยละ 90 ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

การรายงาน แบบรายงาน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

           7.1 บุคลากรได้รับองค์ความรู้ที่สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  7.2 มีเครือข่ายบุคลากรที่เข้มแข็งสามารถร่วมกันประสานงานราชการได้อย่างชัดเจน 
และมีแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
            7.3 มีผลงานที่ปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice)   
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โครงการ              ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร            
แผนงาน            พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
กลุมงานท่ีรับผิดชอบ  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุมอํานวยการ และกลุมพัฒนาการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นายชาลี สํารองทรัพย นายนิวัตน โชติสวัสดิ์ นางสาวสัทธา สืบดา  

 นายชัยวัตร ทองบอ นางพรทิพย  สันทัด และนางสาววิไลรัตน  คันธาวัฒน   
ลักษณะโครงการ   ใหม    
ระยะเวลาดําเนนิงาน   ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562   

--------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
         สืบเนื่องจากคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษา          
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ มีการกําหนดมาตรการและกลไกเพ่ือแกไขปญหาการจัดการศึกษาในสวน
ภูมิภาค ท้ังในสวนของโครงการองคการ การบริหารจัดการ และดานบุคลากร ใหเกิดการขับเคลื่อนในรูปแบบ
ความรวมมือและบูรณาการกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอ่ืนหรือภาคสวนอ่ืน            
ท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ในการกระจายอํานาจและลดความเหลื่อมล้ําในการจัดการศึกษา โดยสาระสําคัญ       
ของคําสั่งฯ ดังกลาว คือการจัดตั้งสํานักงานศึกษาธิการภาค จํานวน 18 ภาคและการจัดตั้งสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด จํานวน 77 แหง โดยสํานักงานศึกษาธิการภาค ทําหนาท่ีขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดย
อํานวยการ สงเสริมและพัฒนาการศึกษาแบบรวมมือและบูรณาการกับหนวยงานในสังกัดและหนวยงานอ่ืน         
ท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี สวนสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ทําหนาท่ีปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับ  
การบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด จากคําสั่งดังกลาว จะเห็นไดวาอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค มีหนาท่ีกําหนดยุทธศาสตรและบทบาทการพัฒนาภาค มีหนาท่ีกําหนดยุทธศาสตรและบทบาท
การพัฒนาภาคตาง ๆ ใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการดําเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและจังหวัด นโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการการและยุทธศาสตร
การพัฒนากลุมจังหวัดรวมท้ังการพัฒนาดานอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ี สวนสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดมีหนาท่ีจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ สั่งการ กํากับ ดูแล เรงรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สวนราชการหรือหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให เปนไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย รวมท้ังปฏิบัติ
ภารกิจเก่ียวกับราชการประจําท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานตาง ๆ ในจังหวัด 

           ดังนั้น เพ่ือใหการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหาราชการในสวนภูมิภาคของกระทรวง
ศึกษาธิการเกิดการบูรณาการระดับพ้ืนท่ี สนองตอบนโยบายและยุทธศาสตรของประเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ
และพ้ืนท่ี จึงเห็นสมควรจัดโครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของ
กระทรวงศึกษาธิการข้ึน  
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2. วัตถุประสงค    

 

2.1 เพ่ือประสาน ติดตามความกาวหนา ความสําเร็จ ปญหาอุปสรรค และเสนอนแนะแกสถานศึกษา
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี 
 2.2 เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของสวนราชการ หรือ
หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี 
 2.3 เพ่ือรายงานผลการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการของหนวยงานในจังหวัดกาญจนบุรี 
 

3. เปาหมาย 

   

 3.1 เชิงปริมาณ 

      1) แผนการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 50 เลม 
       2) การนิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ในหนวยงานจัดการศึกษา
ระดับจังหวัด รวม 13 อําเภอ ทุกสังกัด รวมปการศึกษาละ 2 ครั้ง  
       3) รายงานผลการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 30 เลม 
 4) จัดประชุมบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการและถายทอดตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ และตัวชี้วัดการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 

 1) หนวยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด มีความพรอมรับการตรวจ 
ติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ 
        2) แผนการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มีความสอดคลองกับการตรวจ
ราชการทุกระดับ 
                  3) ขอมูลรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษามีความครอบคลุม      
ทุกสังกัด ไดแก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ            การ
อาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

 4) บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความรูความเขาใจในแนวทางหรือ    
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกําหนดและสามารถนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
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4. วิธีดําเนินงาน/ระยะเวลาการดําเนินงาน  

ท่ี กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.
ค.

 6
1 

พ
.ย

. 6
1 

ธ.
ค.

 6
1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ

. 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ
.ค

. 6
2 

มิ.
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

1. ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร          

            

 1) จัดทําแผนตรวจราชการของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
จํานวน 2 ครั้ง 16 คน 
- วางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- จัดทําแผนตรวจราชการของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

            

 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจ ติดตาม       
การดําเนินงานของหนวยงาน และสถานศึกษา
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
- สรางความตระหนัก และความเขาใจกับ
หนวยงาน สถานศึกษา 

            

 3) ดําเนินการประสาน ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา  2 ครั้ง  
- มอบหมายศึกษานิเทศกลงพ้ืนท่ี 
สุมติดตาม ตรวจสอบ (recheck) 

            

 4) ประชุมเชิงปฏิบัติการสะทอนขอมูล  

(After Action Review : AAR) และสรุปผล

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา 

            

2. การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและ 
การปรับปรุงการปฏิบัติงาน จํานวน 43 คน 
ประชุม 1 วัน 2 ครั้ง 

            

 1) ประชุมข้ีแจงการดําเนินงานตามนโยบาย
ถายทอดตัวชี้วัด 

            

 2) ประขุมสรุปผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน             

 3) ประขุมสรุปผลการดําเนินงาน รอบ 9 เดือน             
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ท่ี กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.
ค.

 6
1 

พ
.ย

. 6
1 

ธ.
ค.

 6
1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ

. 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ
.ค

. 6
2 

มิ.
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

3. ติดตามนักเรียนทุน             

 1) ทุนสมเด็จพระบรมโอรสธิราช ม.ท.ศ  
จํานวน 18 คน 

            

 2) ทุนมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลา จํานวน 17 คน             

 3) ทุนเฉลิมราชกุมารี จํานวน 8 คน             
 
5.งบประมาณ  จากงบรายจายอ่ืน รวมท้ังสิ้น 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถวน)  รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตาม
นโยบายและยทุธศาสตร          
1. ประชุมจัดทําแผนตรวจราชการของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 2 ครั้ง 16 คน 
1) คาอาหารกลางวัน (16 คน x 120 บาท x 2 ม้ือ) 
2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (16 คน x 35 บาท x 4 ม้ือ) 
3) คาจัดจางเลมแผนการตรวจราชการ (20 เลม x 180 บาท) 

 
 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 
 

3,480 
2,240 
3,600 

 
 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 
 

3,480 
2,240 
3,600 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจ ติดตามการดําเนินงาน
ของหนวยงาน และสถานศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 1) คาอาหารกลางวัน (40 คน x  250 บาท x 1 ม้ือ) 
 2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (40 คน x 50 บาท x 2 ม้ือ) 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

10,000 
 4,000 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

10,000 
    4,000 

3. ดําเนินการประสาน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  
การจัดการศึกษา 2 ครั้ง  
 1) คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง  
 2) คาเบี้ยเลี้ยง (16 คน x 120 บาท x 8 วัน)  
 3) คาท่ีพัก (5 คน x 600 บาท x 4 คืน)  
 4) คาจัดจางทําเอกสารเครื่องมือการตดิตาม  

 
 

- 
- 
- 
- 

 
 

13,800 
15,360 
12,000 
3,000 

 
 

- 
- 
- 
- 

 
 

13,800 
15,360 
12,000 
3,000 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการสะทอนขอมูล (After Action 
Review : AAR) และสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
   1) คาอาหารกลางวัน (36 คน x 250 บาท x 1 ม้ือ) 
   2) คาอาหารวางและเครื่องดืม่ (36 คน x 50 บาท x 2 ม้ือ) 
   3) คาจางทําเอกสารรายงาน (30 เลม x 180 บาท) 

 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 

9,000 
3,600 
5,400 

 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 

    9,000 
    3,600 
    5,400 

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมจัดทํารับรองการปฏิบัติราชการและ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
1.ประชุมสรุปผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน 
  1) อาหารวางและเครื่องดื่ม (43 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ) 
   2) คาอาหารกลางวัน (43 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ) 
2.ประชุมสรุปผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน 
   1) อาหารวางและเครื่องดื่ม (43 คน x 35 บาท x 1 ม้ือ) 
   2) คาอาหารกลางวัน (43 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ) 

 
 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
 
 

1,505 
5,160 

 
1,505 
5,160 

 
 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
 
 

1,505 
5,160 

 
1,505 
5,160 

กิจกรรมท่ี 3 ติดตามนักเรียนทุน จํานวน 43 ทุน 
1. คาเบี้ยเลี้ยง (5 คน x 120 บาท x 10วัน) 
2. คาท่ีพัก (5 คน x 600 บาท x 4 วัน) 
3. คาน้ํามันเชื้อเพลิง  

 
- 
- 
- 

 
6,000 

12,000 
3,190 

 
- 
- 
- 

 
6,000 

12,000 
3,190 

รวมท้ังส้ิน - 120,000 - 120,000 
 
6. การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและ

ประเมินผล 

1) รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด มีความพรอม
รับการตรวจติดตามผลการดําเนินงานตาม
นโยบายการตรวจราชการ   

การสอบถาม 
การสัมภาษณ 
การสนทนากลุม (Focus Group) 

แบบติดตาม ตรวจราชการ 

2) มีรายงานผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร 
ของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
กาญจนบุรี เพ่ือเปนขอมูลสําหรับ  
การวางแผนการดําเนินงานในปตอไป 

การสอบถาม 
การสัมภาษณ 
การสนทนากลุม (Focus Group) 

แบบติดตาม ตรวจราชการ 
แผนการตรวจราชการ 
รายงานการตรวจราชการ 
แบบรายงานตามตัวชี้วัด 

3) มีรายงานผลการติดตาม ดูแล ชวยเหลือ 
นักเรียนทุน 

การสัมภาษณ แบบสัมภาษณ 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

7.1 สถานศึกษานํานโยบายดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัติ 
7.2 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีเอกสาร เครื่องมือ ขอมูลสารสนเทศแนวทางการขับเคลื่อน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
7.3 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีรายงานผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน

ตามนโยบายและยุทธศาสตร               
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งาน/โครงการ            ประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา 
                            พ้ืนท่ีชายแดนประจําป  

แผนงาน                  พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
กลุมงานท่ีรับผิดชอบ         กลุมนโยบายและแผน 
ผูรับผิดชอบโครงการ        นางสาวพรทิพา  โพธิ์พานิช นางจิตติมา ธนะรัตน นางอังคณา วิสุทธากร 
ลักษณะโครงการ           ใหม 
ระยะเวลาดําเนนิงาน          ตุลาคม 2561- กันยายน 2562 

--------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 

           สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีเปาหมายใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค เปนสังคมแหงการเรียนรู อยูรวมกันอยางม่ันคง และยั่งยืน 
โดยดําเนินการในพ้ืนท่ีท่ีติดกับประเทศเพ่ือนบาน 3 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรกัมพูชา ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ี 27 จังหวัด 108 อําเภอ และ
มอบหมายใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดซ่ึงเปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยขับเคลื่อนแผนฯ 
ในพ้ืนท่ี การดําเนินงานพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีชายแดนของจังหวัด จําเปนตองมีแผนปฏิบัติราชการประจําป 
ซ่ึงตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 
9 (1) และ (2) กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา และแผนปฏิบัติราชการ
ดังกลาวตองมีรายละเอียดข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะตองใชในการดําเนินการของแตละข้ันตอน 
เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหนวยงาน  

            เพ่ือใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี                 
พ.ศ.2546 และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-
2564) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน (พ.ศ. 2560-2564)    
ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนท่ี สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุร ีจึงจัดทําโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน
ประจําปข้ึน  

2. วัตถุประสงค    

 

   2.1 เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ระดับจังหวัด (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) สําหรับใชเปนกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานและ
จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับจังหวัด 
            2.2 เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ระดับจังหวัด (ฉบับปรับปรงุตามงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร) สําหรับใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของ
ผูบริหารหนวยงานท่ีจัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สามารถบริหารจัดการงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด    
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3. เปาหมาย 

              3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนและแผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) 
โดยผูมีสวนเก่ียวของ จํานวน 60 คน 2 วัน 
             3.2 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร) โดยผูมีสวนเก่ียวของ
จํานวน 60 คน 2 วัน 

4. กลุมเปาหมาย : ผูบริหารและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดานการจัดทําแผนของหนวยงานทางการศึกษา   
                        และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในจังหวัดกาญจนบุรี   

5. วิธีดําเนินงาน/ระยะเวลาการดําเนินงาน  

ท่ี กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.
ค.

 6
1 

พ
.ย

. 6
1 

ธ.
ค.

 6
1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ

. 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ
.ค

. 6
2 

มิ.
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

1. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนและแผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจายประจําป)  

            

 1) ศึกษาบริบทท่ีเก่ียวของ และกําหนด 
กรอบ เคาโครง แนวทางการจัดทําแผน 

            

 2) จัดประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน
และแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 
(ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจาํป)  

            

 3) จัดทํารายละเอียดงาน/โครงการ           
ใหสอดคลองกับนโยบาย ภารกิจ หนาท่ี 
และนโยบายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

            

 4) บูรณาการเปน (ราง) แผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนฯ 
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ท่ี กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.
ค.

 6
1 

พ
.ย

. 6
1 

ธ.
ค.

 6
1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ

. 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ
.ค

. 6
2 

มิ.
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

 5) นําเขาท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ     
ดานพัฒนาการศึกษาและคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาให 
ความเห็นชอบ 

            

 
6) นําแผนงาน/โครงการ เสนอขอจัดต้ัง

งบประมาณรายจายประจําป 

            

 

7) เผยแพรท้ังในรูปแบบเอกสารและ
เว็บไซตของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี www.kanpeo.go.th  

           

 

2 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับ 
จัดสรร)   

            

 1) ศึกษาบริบทท่ีเกี่ยวของ และกําหนด
กรอบ เคาโครง แนวทางการจัดทําแผน 
2) จัดประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนฯ 
3) จัดทํารายละเอียดงาน/โครงการให
สอดคลองกับนโยบาย ภารกิจ หนาท่ี    
และนโยบายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
4) บูรณาการเปน (ราง) แผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศกึษาพื้นท่ีชายแดนประจําป 
5) นําเขาท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ      
ดานพัฒนาการศึกษาและคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาให 
ความเห็นชอบ 
6) จัดทําเอกสารแผนฯ 
7) ประชุมสรางการรับรู ขับเคล่ือน
แผนงาน/โครงการสูการปฏิบัติในพื้นท่ี 
8) เผยแพรท้ังในรูปแบบเอกสารและ
เว็บไซตของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี www.kanpeo.go.th 
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6.งบประมาณ งบรายจายอ่ืน จํานวน 68,400 บาท  (หกหม่ืนแปดพันสี่รอยบาทถวน)  รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1.จัดประชุมเชงิปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนและแผนปฏิบัติราชการ
จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  
(ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป)  
จํานวน 60 คน 2 วัน 

    

  1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (60 คน x 35 บาท x 4 ม้ือ) 
  2) คาอาหารกลางวัน (60 คน x 120 บาท x 2 ม้ือ) 
  3) คาเอกสารประกอบการประชุม (60 ชุด x 50 บาท) 
  4) คาจัดทํารูปเลมแผนปฏิบัติราชการฯ  
     (40 เลม x 150 บาท) 

- 
- 
- 
- 

8,400 
14,400 
3,000 
6,000 

- 
- 
- 
- 

8,400 
14,400 
3,000 
6,000 

2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ   
พัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี               
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร) จํานวน 60 คน 2 วัน 

    

  1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (60 คน x 35 บาทx 4 ม้ือ) 
  2) คาอาหารกลางวัน (60 คน x 120 บาท x 2 ม้ือ) 
  3) คาวัสดุ 
  4) คาเอกสารประกอบการประชุม (60 ชุด x 50 บาท) 
  5) คาจัดทํารูปเลมแผนปฏิบัติราชการฯ  
     (40 เลม x 150 บาท) 

- 
- 
- 
- 
- 

8,400 
14,400 

- 
3,000 
6,000 

- 
- 

4,800 
- 
- 

8,400 
14,400 
4,800 
3,000 
6,000 

รวมท้ังส้ิน - 63,600 4,800 68,400 
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและประเมินผล 

1) มีแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา
พ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 

ตรวจสอบเอกสารตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวของ 

1.เอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ            
ในการจัดทําแผนฯ 
2.แผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัด
กาญจนบรุี ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

2) มีแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา
พ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจายประจําป)   

ตรวจสอบเอกสารตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวของ 

1.เอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ             
ในการจัดทําแผนฯ 
2.แผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัด
กาญจนบรุี ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 (ฉบับจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจายประจําป)   

3) มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2563 ของจังหวัด (ฉบับจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจายประจําป) 
 

ตรวจสอบเอกสาร
แผนปฏิบัติการของจังหวัด 

แผนปฏิบัติการประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2563            
ของจังหวัด (ฉบับจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจายประจําป) 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

      นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนของจังหวัดกาญจนบุรี ไดรับโอกาสในการศึกษา

อยางท่ัวถึง มีคุณภาพและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 

   

      
 
 

 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
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โครงการ        สนับสนนุการปฏิบัติงานตรวจราชการ และติดตามประเมินผลระดับภาคและระดับจังหวัด  
แผนงาน     พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
กลุมงานท่ีรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
ผูรับผิดชอบโครงการ  นายชาลี สํารองทรัพย นายนิวัตน โชติสวัสดิ์ นางสาวสัทธา สืบดา  

นายชัยวัตร ทองบอ และคณะศึกษานิเทศก   
ลักษณะโครงการ  ใหม  
ระยะเวลาดําเนนิงาน  ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562   

--------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

          ดวยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 กําหนดใหมี
การตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับคําสั่ง
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 19/2560 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีกําหนดใหมีการกํากับ เรงรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ
หรือหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ทางราชการ และสอดคลองกับการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.2560 โดยสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมีบทบาทหนาท่ีเปนผูสนับสนุนการตรวจราชการ ผูรับการตรวจ และ ปฏิบัติงานติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับจังหวัด 

 เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงจัดทําโครงการสนับสนุนการตรวจ
ราชการและการติดตามประเมินผลระดับจังหวัดข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค    

 

 เพื่อปฏิบัติหนาที่สนับสนุนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในการตรวจราชการกรณีปกติ   
การตรวจราชการแบบบูรณาการและการตรวจราชการกรณีพิเศษ 

3. เปาหมาย 

   

 3.1 เชิงปริมาณ 
       ประชุมหัวหนาสวนราชการและผูมีสวนเก่ียวของ ในการตรวจราชการ การดําเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 2 ครั้ง  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
       1) แผนการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มีความสอดคลองกับ การตรวจราชการ
ทุกระดับ 
                 2) ขอมูลรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษามีความครอบคลุม       
ทุกสังกัด ไดแก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน 

 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
 



4. กลุมเปาหมาย

สถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 สํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดกาญจนบุรี) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ในจังหวัดกาญจนบุร ี

5. วิธีดําเนินงาน/ระยะเวลาการดําเนินงาน

ท่ี กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.
ค.

 6
1 

พ
.ย

. 6
1 

ธ.
ค.

 6
1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ

. 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ
.ค

. 6
2 

มิ.
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

1. ประชุมการตรวจติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  
หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัด
จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งท่ี 1 

2 ประชุมการตรวจติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  
หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัด
จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งท่ี 2 

6.งบประมาณ   งบรายจายอ่ืน รวมท้ังสิ้น 49,000 บาท  (สี่หม่ืนเกาพันบาทถวน)
    (จํานวน 39,000/10,000 บาท) รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. ประชุมการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งท่ี 1 

1) อาหารกลางวัน (40 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ)
2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (40 คน x 35 บาทx 2 ม้ือ)
3) คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง
4) คาเบี้ยเลี้ยง (6 คน x 240 บาท x 3 วัน)
5) คาท่ีพัก (6 คน x 700 บาท x 1 คืน)
6) คาจัดทําเอกสารประกอบการประชุม (40 เลม x 50 บาท)
7) คาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณประกอบการประชุม

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

4,800 
2,800 

   4,120 
4,320 
4,200 
2,000 
4,205 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

4,800 
2,800 
4,120 
4,320 
4,200 
2,000 
4,205 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

2. ประชุมการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งท่ี 2 

1) อาหารกลางวัน (45 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ)
2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (45 คนx 35 บาท x 2 ม้ือ)
3) คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง
4) คาเบี้ยเลี้ยง (6 คน x 240 บาท x 4 วัน)
5) คาท่ีพัก (6 คน x 700 บาท x 1 คืน)
6) คาจัดซ้ือของท่ีระลึก (1,500 บาท x 1 ชุด)

- 
- 
- 
- 
- 
- 

5,400 
1,575 

  4,120 
5,760 
4,200 
1,500 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

5,400 
1,575 
4,120 
5,760 
4,200 
1,500 

รวมท้ังส้ิน - 49,000 - 49,000 

7. การประเมินผล

ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและระเมินผล 

1) จํานวนครั้งในการรวมติดตามและ
สนับสนุนการตรวจราชการกับผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ไมนอยกวา 2 ครั้ง/ป) 

การสัมภาษณ แบบสัมภาษณ 

2) จํานวนรายงานผลการรวมติดตาม ประเมินผล
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัดกาญจนบุรี (ไมนอยกวา 2 ฉบับ/ป) 

เอกสารรายงานผล 
การรวมติดตามประเมินผล 

แบบติดตาม ตรวจราชการ  
แผนการรวมตรวจราชการ 
รายงานการรวมตรวจราชการ 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

8.1 สถานศึกษานํานโยบายดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสูการปฏิบัติ 
8.2 หนวยงานและสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ไดรับการสงเสริม สนับสนุน ในการบริหาร 

และจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการจําเปนอยางมีประสิทธิผล 

แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
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โครงการ   จัดงาน “เผยแพรผลการดําเนินงาน” ของกระทรวงศึกษาธิการ 

  ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 

แผนงาน     พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ       กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล และกลุมนโยบายและแผน 

ผูรับผิดชอบโครงการ   นางวราภรณ  เนาวราช นายชาลี สํารองทรัพย  และนางวันทนีย  ขาวผอง 

ลักษณะโครงการ        ใหม 

ระยะเวลาดําเนนิงาน   มกราคม – มีนาคม 2562 

--------------------------------- 

1.หลักการและเหตุผล

ในชวงปท่ี 4 ของการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการไดมีการขับเคลื่อน

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือเรงพัฒนางานการศึกษาท้ังระบบ ใหการศึกษาเปนรากฐานในการพัฒนาคน 

ท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม เพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน โดยมุงเนนการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู ในทุกระดับและทุกประเภท การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะสอดคลองกับ

ความตองการของพ้ืนท่ีและการพัฒนาประเทศ ลดความเหลื่อมล้ํา สรางโอกาสทางการศึกษาใหเขาถึง 

ผูขาดโอกาสทางการศึกษา รวมท้ังการบริหารจัดการศึกษาใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ ภายใต 

การดําเนินการรวมกับองคกรภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป ไดมีโอกาส            

รวมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง เพ่ือรวมขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยมี 

การเชื่อมโยงและบูรณาการกับภาคีเครือขาย ภาคประชารัฐท่ีเก่ียวของ ประกอบกับจากการประชุมผูบริหาร

องคกรหลัก ครั้งท่ี 19/2561 เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2561 ท่ีประชุมไดเห็นชอบใหสรางการรับรูความเขาใจไปสู

กลุมเปาหมายในวงกวางโดยจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดรับกับการจัดงานวนัครู (16 มกราคม 2562) พรอมท้ัง

บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานท่ีมีสวนรวมกับการจัดการศึกษา เชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย ท้ังนี้ไดมอบหมายใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการรวมกับหนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของจัดกิจกรรมนําเสนอผลการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ป โดยบูรณาการจัดงาน 

วันครู ครั้งท่ี 63 ป 2562  

ดังนั้น เพ่ือสรางการรับรู  และเขาใจผลการดําเนินงานในรอบ 4 ป และเผยแพรผลงานของ

กระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ใหสาธารณชนเกิดเจตคติท่ีดี มีความศรัทธาเชื่อม่ัน และ         

ใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี นํามาซ่ึงภาพลักษณ ท่ี ดีตอ

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

จึงจัดทําโครงการจัดงาน “เผยแพรผลการดําเนินงาน” ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุร ี

2.วัตถุประสงค

2.1 เพ่ือสรางการรับรู และเขาใจผลการดําเนินงานในรอบ 4 ปของกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนท่ี

จังหวัดกาญจนบุรี 

2.2 เพ่ือใหสาธารณชนเกิดเจตคติท่ีดี มีความศรัทธาเชื่อม่ัน และใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี นํามาซ่ึงภาพลักษณท่ีดีตอกระทรวงศึกษาธิการ 

แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
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3.เปาหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ  

                1) ผูเขารวมกิจกรรมงาน “เผยแพรผลการดําเนินงาน” ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนท่ีจังหวัด

กาญจนบุรี ประกอบดวย 

  - ผูบริหาร และครู  จํานวน   500 คน 

  - นักเรียน นักศึกษา  จํานวน   300 คน 

  - ผูปกครอง และผูสนใจ  จํานวน   200 คน 

       2) หนวยงานท่ีเขารวมจัดกิจกรรม ประกอบดวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 – 4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 องคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี 

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 13 สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

กาญจนบุรี  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี อาชีวศึกษา

จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนเอกชนในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี องคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคมท่ีสนับสนุน

โครงการโรงเรยีนสานพลังประชารัฐ และโรงเรียนรวมพัฒนา 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

 ผูบริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง และผูสนใจ รับรูและเขาใจผลการดําเนินงาน ในรอบ 4 ป

ของกระทรวงศึกษาธิการ มีเจตคติท่ีดี มีความศรัทธาเชื่อม่ัน และใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุร ี

 

4.วิธีดําเนินงาน/ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 

ที่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินงาน 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.
ค.

61
 

พ
.ย

.6
1 

ธ.
ค.

61
 

ม.
ค.

62
 

ก.
พ

.6
2 

มี.
ค.

62
 

เม
.ย

.6
2 

พ
.ค

.6
2 

มิ.
ย.

62
 

ก.
ค.

62
 

ส.
ค.

62
 

ก.
ย.

62
 

1 ประชุมผูแทนหนวยงานทางการศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ
หนวยงานท่ีรวมจัดการศึกษาสังกัดอ่ืน ๆ 

            

2 ประชุมกรรมการ/คณะทํางานฯ เพ่ือวาง
แผนการดําเนินงาน  

            

3 ดําเนินการจัดนิทรรศการผลงาน
ความสําเร็จเชิงประจักษตาม  นโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ในวันท่ี 16 
มกราคม 2562 

            

4 สรุปผลการดําเนินงาน  
ปญหา อุปสรรค เพ่ือนําไปพัฒนา 
การจัดงานครั้งตอไป 

            

5 รายงานผลการดําเนินงาน             

 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
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6.งบประมาณ งบดําเนินงาน จํานวน 50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน) รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1.ประชุมผูแทนหนวยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ีรวมจัด
การศึกษาสังกัดอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 
จํานวน 35 คน 1 วัน  
  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (35 คน x 35 บาท) 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

      1,225 

 
 
 
 

- 

    
 
 
 

       1,225 
2.ประชุมคณะกรรมการฯ คณะทํางานจัดงานฯ
จํานวน 70 คน 1 วัน 
  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (70 คน x 35บาท) 

 
 

- 

 
 

      2,450 

 
 

- 

      
 

       2,450 
3.จัดนิทรรศการผลงานความสําเร็จเชิงประจักษ
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
  คาจางเหมาจัดนิทรรศการ 

 
 

- 

    
 

    46,000 

 
 

- 

     
 

 46,000 
4.จัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน  -    325 - 325 

รวมท้ังส้ิน - 50,000 - 50,000 

 

7.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและประเมินผล 
รอยละ 85 ของผูเขารวมกิจกรรมมี 
ความพึงพอใจในการจัดงาน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 

8.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 8.1 สาธารณชนรับรู และเขาใจผลการดําเนินงานในรอบ 4 ป ของกระทรวงศึกษาธิการ เกิดเจตคติท่ีดี 

มีความศรัทธาเชื่อม่ัน และใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี นํามาซ่ึง

ภาพลักษณท่ีดีตอกระทรวงศึกษาธิการ  

 8.2 ผูรวมงานเกิดการเรียนรู แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ และการนําเสนอผลงานใหม ๆ  

 8.3 ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บุคคลทุกอาชีพ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป มีเจตคติท่ีดี 

รักและศรัทธาในวิชาชีพครู 

 8.4 วิชาชีพและผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไดรับประกาศเกียรติคุณใหเปนท่ีปรากฏแกสังคม 

 

 

 

 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
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โครงการ                     สงเสริม พัฒนาเครือขายขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนใน 

 โครงการกองทุนการศึกษาสูความยั่งยืน 

แผนงาน                     พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน   

กลุมงานท่ีรับผิดชอบ  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นายชาลี  สํารองทรัพย และ นางวราภรณ  เนาวราช 

ลักษณะโครงการ  ตอเนื่อง   

ระยะเวลาดําเนนิงาน  พฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562 

--------------------------------------------------- 

1.หลักการและเหตุผล 

 

 ดวยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระราชประสงคท่ีจะทําใหโรงเรียนเปนตนแบบการสรางคนดีสูสังคม จึงไดมีการจัดต้ัง
โครงการกองทุนการศึกษาเพ่ือพระราชทานการศึกษาแกเด็กท่ัวไป โครงการนี้มีวัตถุประสงค 3 ดาน คือ             
1) สงเสริม สนับสนุนและปลูกฝงคานิยมการยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหเด็กเติบโตเปนพลเมืองท่ีม่ันคง
อยูในคุณงามความดี 2) สงเสริม สนับสนุน ใหเด็กท่ีมีความประพฤติดี ใหไดรับการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาและ
ประกอบอาชีพได 3) สงเสริมสนับสนุน ชวยเหลือโรงเรียนท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรใหความชวยเหลือ
เรงดวน โดยสรางความพรอมดานกายภาพใหแกโรงเรียน สรางจิตสํานึกใหครูรักนักเรียน ใหนักเรียนรักครู 
พรอมท้ังพระราชทานชื่อโครงการนี้วา “โครงการกองทุนการศึกษา” โดยแนวทางการดําเนินงานของโครงการ
เปนลักษณะปดทองหลังพระ 

 จังหวัดกาญจนบุรี มีโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการกองทุนการศึกษา จํานวน 11 โรงเรียน และโรงเรียน
เครือขายโครงการกองทุนการศึกษา 3 โรงเรียน ซ่ึงไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแนวทางท่ีโครงการ             
กองทุนการศึกษาไดวางรูปแบบไวแลวทุกประการ แตเนื่องจากการดําเนินโครงการกองทุนการศึกษา เปนท่ีรับรู
ในแวดวงการศึกษาเทานั้น สวนราชการอ่ืน ๆ หนวยงานภายนอก หรือแมแตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประชาชนในทองถ่ินท่ีโรงเรียนเหลานั้นต้ังอยูไมไดมีสวนรวมในการรับรูการดําเนินงาน กิจกรรมตาง ๆ ของ
โรงเรียนท่ีจัดข้ึนเลย  

 เพ่ือใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาท่ัวประเทศเปนไปใน
ทิศทางท่ีประสบผลสําเร็จรวดเร็วข้ึน ตลอดจนมีแนวทางในการพัฒนาใหกับโรงเรียนอ่ืน ๆ จึงไดมีโรงเรียน     
นํารองขับเคลื่อนเครือขายคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จํานวน 3 โรงเรียน ไดแก 
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม โรงเรียนบานหนองสาหราย และโรงเรียนบานหวยหวาย อําเภอหนองปรือ    
จังหวัดกาญจนบุรี ข้ึน โดยจะดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ดังนี้  1) นอมนําศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติ              
2) นําเทคนิคการสรางชุมชนแหงการมีสวนรวม (Community of Participation) หรือ COP มาใชใน         
การพัฒนาชุมชน และนําเทคนิคการสรางชุมชนการเรียนรูทางวชิาชีพ (Professional  Learning  Community : PLC)    
3) ใชกระบวนการ 4 สรางในการขับเคลื่อนโครงการ ไดแก (1) สรางการมีสวนรวม  (2) สรางความเปนเจาของ 
(3) สรางการเปนแบบอยาง และ (4) สรางใหเปนวิถีชีวิต  

เ พ่ือใหการขับเคลื่อนคุณธรรมเครือขายโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เปนไปตาม                  
พระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9  และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10  
ท่ีจะทําใหโรงเรียนเปนตนแบบการสรางคนดีสูสังคม สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงไดจัดทํา
โครงการสงเสริม พัฒนาเครือขายขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาสูความยั่งยืนข้ึน 

 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
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2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษา คร ูกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและผูมีสวนเก่ียวของ มีความรู   
ความเขาใจ และตระหนักในการพัฒนาโรงเรียนใหเปนตนแบบการสรางคนดีสูสังคม 
 2.2 เพ่ือศึกษารูปแบบการสรางเครือขายขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี 
 

3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
      1) มีศูนยการเรยีนรูโรงเรียนคุณธรรม ในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จํานวน 3 ศูนย   
ไดแก โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม โรงเรียนบานหนองสาหราย และโรงเรียนบานหวยหวาย 
      2) ชุมชนรอบโรงเรียนท่ีเปนพ้ืนท่ีบริการของโรงเรยีนหนองปรือพิทยาคม จํานวน 3 ตําบล 
โรงเรียนบานหนองสาหราย จํานวน 2 หมูบาน และโรงเรียนบานหวยหวาย จํานวน 1 หมูบาน เขามาเปน
เครือขายขับเคลื่อนคุณธรรมใหกับโรงเรียนในชุมชนของตนเอง 
      3) เครือขายขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนท่ีเปนศูนยเรียนรูโรงเรียนคุณธรรม ในโรงเรียน
โครงการกองทุนการศึกษา อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน 50 คน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
      1) ศูนยการเรียนรูโรงเรยีนคุณธรรม ในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จํานวน 3 ศูนย 
สามารถเปนแบบอยางใหกับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนอ่ืน ๆ ไดเปนอยางดี 
      2) เครือขายขับเคลื่อนคุณธรรมแตละชุมชนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมใหเปน 
ตัวอยางท่ีดีสามารถนําไปเปนแนวทางในการดําเนินงานในโรงเรียนได 
      3) ชุมชนในพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน เปนชุมชนคุณธรรมท่ีเปนแบบอยางใหกับชุมชนอ่ืน ๆ  
ไดเปนอยางดีในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมและชุมชนคุณธรรม 

 

4. วิธีดําเนินงาน/ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.
ค.

 6
1 

พ
.ย

. 6
1 

ธ.
ค.

 6
1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ

. 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ
.ค

. 6
2 

มิ.
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

1 ประชุมผูมีสวนเก่ียวของ/คณะทํางานหารือ

แนวทางการขับเคลื่อนเครือขายคุณธรรม

โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 

            

2 ประชุมปฏิบัติการเครือขายขับเคลื่อน

คุณธรรมของโรงเรียนท่ีเปนศูนยเรียนรู

โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนโครงการ   

กองทุนการศึกษา อําเภอหนองปรือ   

จังหวัดกาญจนบุรี 
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ท่ี กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.
ค.

 6
1 

พ
.ย

. 6
1 

ธ.
ค.

 6
1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ

. 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ
.ค

. 6
2 

มิ.
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

3 นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล            

การขับเคลื่อนเครือขายคุณธรรม     

โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 

            

4 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน             

 

5.งบประมาณ งบดําเนินงาน จํานวน 23,900  บาท (สองหม่ืนสามพันเการอยบาทถวน) รายละเอียด ดังนี้ 
 
 

กิจกรรม งบประมาณ รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1.ประชุมผูมีสวนเก่ียวของ/คณะทํางาน หารือแนวทาง
การขับเคลื่อนเครือขายคุณธรรมโรงเรียน ในโครงการ
กองทุนการศึกษา จํานวน 20 คน 
   1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (35 บาท x 20 คน) 
   2) คาอาหารเย็น (120 บาท x 20 คน) 

 
 
 

- 
- 

 
 

 
      700                  
    2,400 

 
 
 

- 
- 

 
 

 
700 

2,400 
2.ประชุมปฏิบัติการเครือขายขับเคลื่อนคุณธรรมของ
โรงเรียนท่ีเปนศูนยเรียนรู  โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียน
โครงการกองทุนการศึกษา จํานวน 50 คน จํานวน 1 วัน) 
  1) คาอาหารกลางวัน (120 บาท x 50 คน) 
  2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (35 บาท x 50 คน x 2 ม้ือ) 
  3) คาสถานท่ีประชุม 
  4) คาของท่ีระลึกประธาน 
  5) คาตอบแทนวิทยากร (1,200 บาท x 4 ชม.)  

 
 
 

- 
- 
- 
- 

 4,800 

 
 

           
     6,000           
     3,500           
     5,000          
     1,500 
          -        

 
 
 

- 
- 
- 
- 
- 

 
 

 
6,000 
3,500 
5,000 
1,500 
4,800 

รวมท้ังส้ิน    4,800 19,100 - 23,900 
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6.การประเมินผล 
 

ตัวบงช้ีความสําเร็จและคาเปาหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและประเมินผล 
1) รอยละของผูเขารวมโครงการ มีความรู 
ความเขาใจ และตระหนักในการพัฒนา
โรงเรียนใหเปนตนแบบการสรางคนดีสู
สังคม 

สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
 

แบบสอบถาม 
แบบติดตาม 

2) รูปแบบการสรางเครือขายขับเคลื่อน
คุณธรรมของโรงเรียนในโครงการ       
กองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  
อยางนอย 1 รูปแบบ 

กระบวนการวจิัย แบบสอบถาม 
แบบติดตาม 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ศูนยการเรียนรูโรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี เปนแหลง

เรียนรูกลางในการชวยกันสรางคนดีใหบานเมือง และเปนแหลงเรียนรูกลางในการขยายผลองคความรู

กระบวนการขับเคลื่อนคุณสมบัติท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ การมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง การมีพ้ืนฐานชีวิต       

ท่ีม่ันคงในคุณธรรม การมีความรูความสามารถท่ีจะประกอบอาชีพได และการเปนพลเมืองดีของชาติ 
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งาน/โครงการ              ตรวจสอบจํานวนนักเรียนและติดตามการใชจายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน 
แผนงาน                    พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
กลุมงานท่ีรับผิดชอบ  กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน 
ผูรับผิดชอบโครงการ     นางภิญญดา  รัตนพนังสกุล นางอาภา  เวชสุนทร และนางชัฎชรี  มริภัณณฎี 
ลักษณะโครงการ    ใหม 
ระยะเวลาดําเนนิงาน   ธันวาคม 2561 – กรกฎาคม 2562 

--------------------------------- 

1.หลักการและเหตุผล 

     ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรยีนเอกชน
เปนเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ.2558 ซ่ึงรัฐบาลสนับสนุนเปนเงินอุดหนุนคาใชจายรายบุคคลใหกับนักเรียน
โรงเรียนโรงเรียนเอกชนในระดับกอนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประเภทสามัญศึกษา      
เพ่ือบริหารจัดการดานการศึกษาของโรงเรียน จํานวน 70 %  โดยมีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดูแลในเรื่องการกํากับ ติดตาม การใชจายเงินอุดหนุนของโรงเรียน
เอกชนใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

            เพ่ือใหการใชจายเงินอุดหนุนท่ีไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเปนไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติ    
อยางถูกตอง สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงจัดทําโครงการตรวจสอบจํานวนนักเรียนและติดตาม
การใชจายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนข้ึน   

 

2. วัตถุประสงค    
 2.1 เพ่ือทราบจํานวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และขอมูลอ่ืน ๆ ของโรงเรียนเอกชน       

เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานดานสารสนเทศ และใชเปนขอมูลในการคํานวณเงินอุดหนุนตาง ๆ 
      2.2  เพ่ือรับทราบขอมูลและเอกสารท่ีดําเนินการใชจายเงินอุดหนุนฯ ทุกประเภท เปนไปตาม
ระเบียบ แนวปฏิบัติท่ีกําหนดอยางถูกตอง 

 2.3  ใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับระเบียบ หลักเกณฑ แนวปฏิบัติท่ีถูกตองและหาทางชวยเหลือ
แกไข กรณีเกิดปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 

3. เปาหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ    
                 1) โรงเรียนเอกชนไดรับการตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุน จํานวน  24 โรงเรียน  
 2) ตรวจสอบจํานวนนักเรียนท่ีมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน ตามจํานวนนักเรียน ขอมูล ณ วันท่ี             
10 มิถุนายน จํานวน 24 โรงเรียน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
       1) ไดขอมูลการใชจายเงินอุดหนุนฯ ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด อยางถูกตองตามระเบียบ 

และแนวปฏิบัติ 
                 2) บุคลากรผูรับผิดชอบปฏิบัติงานมีความรู ความเขาใจในงานท่ีรับผิดชอบชัดเจนข้ึน ทําให 
การปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบและมีคุณภาพ 

       3) ไดขอมูลจํานวนนักเรียนท่ีถูกตอง ครบถวน  
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 4. วิธีดําเนินงาน/ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.
ค.

61
 

พ
.ย

.6
1 

ธ.
ค.

61
 

ม.
ค.

62
 

ก.
พ

. 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ
.ค

. 6
2 

มิ.
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

1. การตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุนฯ 
1) กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
2) จัดทําเครื่องมือในการตรวจติดาม 
3) แจงโรงเรียนเพ่ือรับการตรวจ 
4) ดําเนินการออกตรวจ 
5) สรุปและรายงานผล 

            

2. ตรวจสอบจํานวนนักเรียนท่ีมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน 
1) กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
2) จัดทําเครื่องมือในการตรวจ 
3) แจงโรงเรียนเพ่ือรับการตรวจ 
4) ดําเนินการออกตรวจ 
5) สรุปและรายงานผล 

            

5. งบประมาณ งบดําเนินงาน จํานวน 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถวน)  รายละเอียด ดังนี ้
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. การตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุนฯ     
   1) คาเบี้ยเลี้ยง  (120 บาท x 4 คน x 10 วัน)   - 4,800 - 4,800 
   2) คาเบี้ยเลี้ยง  (240 บาท x 4 คน x 3 วัน)      - 2,880 - 2,880 
   3) คาพาหนะ   - 3,500 - 3,500 
   4) คาท่ีพัก (3 หอง x 500 บาท x 2 คืน)      - 3,000 - 3,000 
   5) คาวัสด ุ คาจัดทําเอกสาร  - 820 - 820 
2. ตรวจสอบจํานวนนักเรียนท่ีมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน     
   1) คาเบี้ยเลี้ยง  (120 บาท x 4 คน x 10 วัน)   - 4,800 - 4,800 
   2) คาเบี้ยเลี้ยง  (240 บาท x 4 คน x 3 วัน)      - 2,880 - 2,880 
   3) คาพาหนะ   - 3,500 - 3,500 
   4) คาท่ีพัก (3 หอง x 500 บาท x 2 คืน)      - 3,000 - 3,000 
   5) คาวัสดุสํานักงาน  - 820 - 820 
                   รวมท้ังส้ิน - 30,000 - 30,000 
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6. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ 

และคาเปาหมาย 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใชวัดและ

ประเมินผล 

1) รอยละ 100 ของโรงเรียนเอกชน ไดรับการตรวจสอบ
และตรวจติดตาม 

  การสังเกต การสังเกต 

2) รอยละ 100 ของบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ี 
ดานการอุดหนุนฯ ไดรับความรู 

การสัมภาษณ 
การสังเกต 

การสัมภาษณ 
การสังเกต 

3) รอยละ 100 ของโรงเรียนเอกชน ดําเนินการ 
เปนไปตามระเบียบ ท่ีถูกตองและมีคุณภาพ 

การสังเกต 
วิเคราะหเอกสาร 

การสังเกต 
วิเคราะหเอกสาร 

4) รอยละ 100 ของบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ี 
ดานการอุดหนุนฯ ปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวน 

การสังเกต 
วิเคราะหเอกสาร 

การสังเกต 
วิเคราะหเอกสาร 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

        7.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีขอมูลจํานวนนักเรียนท่ีถูกตอง และสามารถ  
นําขอมูล ไปใชประโยชนในการดําเนินงานดานตาง ๆ ได   
        7.2 ไดขอมูลในการใชจายเงินอุดหนุนฯ ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด 
        7.3 โรงเรียนเอกชนไดรับความรู ความเขาใจ เก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของ
กับโรงเรียนเอกชนดียิ่งข้ึน สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง มีคุณภาพ 
        7.4 ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน มีขวัญกําลังใจ สงผลใหการบริหารงานโรงเรียนมีคุณภาพ 
 

 

    แผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)  
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งาน/โครงการ      การจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562            
แผนงาน   พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
กลุมงานท่ีรับผิดชอบ  กลุมพัฒนาการศึกษา  
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสุธินันท  พูลสมบัติ นางสาววิไลรัตน  คันธาวัฒน และคณะ 
ลักษณะโครงการ  ใหม 
ระยะเวลาดําเนินงาน    พฤศจิกายน 2561 – มีนาคม 2562 
     ------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยไดมีการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติเปนประจําทุกป  ตามคําเชิญชวนขององคการ
สหพันธเพ่ือสวัสดิภาพเด็กระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ ตั้งแตปพุทธศักราช 2498  ซ่ึงกําหนดตรงกับ    
วันเสารท่ีสองของเดือนมกราคมของทุกป เปนวันหยุดราชการท่ีไมไดชดเชยในวันทํางานถัดไป มีการใหคําขวัญ 
วันเด็กทุกปโดยนายกรัฐมนตรีไทย เริ่มตนจัดงานวันเด็กครั้งแรกเม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 โดยไดกําหนดให
วันจันทรแรกของเดือนตุลาคม เปนวันเด็กแหงชาติ จนกระท่ังในป พ.ศ. 2506 ไดมีมติเปลี่ยนแปลงวันเด็ก
แหงชาติมาเปนวันเสารท่ีสองของเดือนมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในป พ.ศ. 2508  เปนตนมา จนถึง
ปจจุบัน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเปนการเผยแพรปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิเด็กและเยาวชน รูจักวิธีเลี้ยงเด็กใหมี
สุขภาพดีท้ังรางกายและจิตใจ ใหรูสํานึกถึงความรับผิดชอบตอสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน รัฐบาลไดเล็งเห็น
ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน  จึงมีมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 15 กันยายน  2530 
มอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการ  ดําเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติเปนประจําทุกป 
 

 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานหนึ่งท่ีตองดําเนินการ
รับผิดชอบการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติเปนประจําทุกปตลอดมา ตระหนักถึงบทบาทและเล็งเห็น
ความสําคัญของเด็กและเยาวชน  ซ่ึงเปนบุคคลท่ีมีคุณคาในสังคมและอยูไดอยางมีความสุข จึงไดมอบหมาย      
ใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดซ่ึงเปนหนวยงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด จัดงานฉลองวันเด็ก
แหงชาติ  โดยเริ่มตั้งแตป 2561 เปนตนมา  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจึงไดจัดทําโครงการ        
จัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562  ข้ึน 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไทย ตระหนักในความสําคัญและยึดม่ันในสถาบันชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษัตริย  การปกครองในระบอบประชาธปิไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
 2.2 เพ่ือใหประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนสนใจในการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน
เด็กและเยาวชน 
 2.3 เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลในการรณรงคใหภาครัฐและเอกชน ไดมีสวนรวมในการระดม    
สรรพกําลังการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิเด็กและเยาวชนตามแนวการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในการพัฒนาประเทศชาติ และใหผูมีสวนรวมรับผิดชอบอนาคตของชาติตระหนักในความสําคัญของ
เด็กและเยาวชน  โดยใหความรัก การคุมครอง การเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน และชวยเหลือสงเคราะหเปนพิเศษ 
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3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

       เด็กและเยาวชนท่ีมีอายุไมเกิน 18 ปบริบูรณ ท่ีอยูในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 
ภายในจงัหวัดกาญจนบุรี จํานวนไมต่ํากวา 5,000 คน ไดเขารวมกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2562     
 

            3.2 เชิงคุณภาพ 

       เด็กและเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรี มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
ของชาติไทย พรอมท้ังสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูเอกลักษณของความเปนชาติไทยใหม่ันคงสืบไปตลอดจนสงเสริม     
ใหมีคุณธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินัยและรักษาความสามัคคีสรางความเปนปกแผนใหเกิดข้ึนในครอบครัว 
และสังคมไทยไดอยางม่ันคง 

4. วิธีดําเนินงาน/ระยะเวลาการดําเนินงาน 

ที่ 
กิจกรรม 

 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.
ค.

 6
1 

พ
.ย

. 6
1 

ธ.
ค.

 6
1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ

. 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ
.ค

. 6
2 

มิ.
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานฉลองวัน
เด็กแหงชาติ และวางแผนการ
ดําเนินงาน 

            

2 จัดประชุม ประสานงานกับหนวยงาน
และองคกรตาง ๆ เพ่ือวางแผนการจัด
กิจกรรม 

            

3 ประสานงานกับหนวยงานและองคกร
ตาง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธ และเผยแพร
การจัดงาน 

            

4 จัดกิจกรรมตามแผน เชน การแสดง
ของนักเรียนบนเวที มอบของขวัญ  
ของรางวัลและการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ 

            

5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน             
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5. งบประมาณ งบรายจายอ่ืน จํานวน 35,000 บาท (สามหม่ืนหาพันบาทถวน)  รายละเอียด ดังนี้ 
    

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

จัดซ้ือของขวัญ ของรางวัลและวัสดุอุปกรณสําหรับ 
จัดกิจกรรม 

- 
 

35,000 - 35,000 

รวมท้ังส้ิน - 35,000 - 35,000 
 

6. การประเมินผล 

ตัวบงช้ีความสําเร็จและคาเปาหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและ

ประเมินผล 

รอยละ 85 ของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ 
ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก 

การสอบถาม แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 

 

7.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 7.1 หนวยงานภาครัฐและเอกชน รัฐวิสาหกิจ องคกรสถาบันตาง ๆ  รวมจัดกิจกรรมงานฉลองวันเด็ก 
แหงชาติ ประจําป 2562 เปนไปดวยความเรียบรอยและใหความสําคัญ ใหความสนใจเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน  
ชวยเหลือสงเคราะหเด็กและเยาวชนอยางจริงจัง  
 7.2 เด็กและเยาวชนไทย มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติไทย พรอมท้ัง
สงเสริม อนุรักษ ฟนฟูเอกลักษณของความเปนชาติไทยใหม่ันคงสืบไปตลอดจนสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรม  
มีระเบียบวินัยและรักษาความสามัคคี สรางความเปนปกแผนใหเกิดข้ึนในครอบครัวและสังคมไทยไดอยาง
ม่ันคง            
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งาน/โครงการ   สงเสริม สนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
 โดยองคคณะบุคคล 
แผนงาน             พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุมบริหารงานบุคคล กลุมอํานวยการ กลุมนโยบายและแผน กลุมพัฒนาการศึกษา

และกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
ผูรับผิดชอบโครงการ น.ส.ปยนาถ  สืบเนียม  นางพรทิพย  สัดทัด  นางวันทนีย ขาวผอง  
                               นางสาววิไลรัตน  คันธาวัฒน และนายชาลี  สํารองทรัพย 
ลักษณะโครงการ    ใหม  
ระยะเวลาดําเนินงาน   ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

--------------------------------- 

1.หลักการและเหตุผล 

            ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 19/2560 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดใหในแตละจังหวัดมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(กศจ.) และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและ
การจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนดในระดับจังหวัด โดยใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบงานธุรการ
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) คณะอนุกรรมการ 
บริการราชการเชิงยุทธศาสตร คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน
รวมท้ังปฏิบัติงานราชการท่ีเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของ กศจ. และตามท่ี กศจ.มอบหมาย 
 เพ่ือใหการดําเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ีจังหวัด
กาญจนบุรี และการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)      
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงจัดทําโครงการ
สงเสริม สนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีโดยองคคณะบุคคลข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค    
 2.1 เพ่ือสนับสนุนใหองคคณะบุคคลท้ัง 4 องคคณะ ไดแก คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา และ
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็งงานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี   

             

3. เปาหมาย   

 3.1 เชิงปริมาณ 
 1) จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) ดานการบริหารงานบุคคล  เพ่ือพิจารณา
กลั่นกรองเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลกอนนําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
(กศจ.กจ.) จํานวน 11 คน 12 ครั้ง/ป   
       2) จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร เพ่ือพิจารณากลั่นกรองให
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด จํานวน 11 คน  9 ครั้ง/ป 
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                 3) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเก่ียวกับดานการพัฒนาการศึกษา เพ่ือใหขอเสนอแนะเก่ียวกับ 
การบริการและการจัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน 11 คน  6 ครั้ง/ป 
                 4) ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.กจ.) จํานวน 17 คน 12 ครั้ง/ป  

4. .วิธดีําเนินงาน/ระยะเวลาการดําเนินงาน  

ท่ี กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.
ค.

 6
1 

พ
.ย

. 6
1 

ธ.
ค.

 6
1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ

. 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ
.ค

. 6
2 

มิ.
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

1. การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (อกศจ.) ดานการบริหารงานบุคคล 
1) จัดทําระเบียบวาระการประชุม 
2) จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ  
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองการบริหารงาน
บุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัด 
3) จัดทําระเบียบวาระการประชุม 
เพ่ือนําเสนอ กศจ. 

            

2. การประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร 
1) จัดทําระเบียบวาระการประชุม 
2) จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ  
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองใหขอเสนอแนะ
เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด 

3) จัดทําระเบียบวาระการประชุม 
เพ่ือนําเสนอ กศจ. 

            

3. การประชุมคณะอนุกรรมการดาน 
การพัฒนาการศึกษา 
1) จัดทําระเบียบวาระการประชุม 
2) จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือให
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริการและการจัด
การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  
3) จัดทําระเบียบวาระการประชุม 
เพ่ือนําเสนอ กศจ. 
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ท่ี กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.
ค.

 6
1 

พ
.ย

. 6
1 

ธ.
ค.

 6
1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ

. 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ
.ค

. 6
2 

มิ.
ย.
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2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

4. ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัดกาญจนบุรี (กศจ.กจ.) 
1) จัดทําระเบียบวาระการประชุม 
2) จัดประชุมคณะกรรมการฯ 
3) จัดทํารายงานการประชุม 
4) แจงมติท่ีประชุมและขอเสนอแนะให
หนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของดําเนินงาน
ตอไป 

            

 

5. งบประมาณ  รวมท้ังสิน้   778,500   บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันหารอยบาทถวน) 
         งบดําเนินงาน (สํานักงาน กคศ.) จํานวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน)  
         ขอรับการสนับสนุน (เพ่ิมเติม)   จํานวน 378,500  บาท (สามแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันหารอยบาทถวน) 
รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. ประชุมคณะอนุกรรมการศกึษาธิการจังหวัด (อกศจ.) 
ดานการบริหารงานบุคคล จํานวน 11 คน 12 วัน (ครั้ง) 

1) คาเบี้ยประชุม 
       ประธานกรรมการ (1,250 บาท x 1 คน x 12 วัน) 
       คณะกรรมการ (1,000 บาท x 8 คน x 12 วัน) 
       ผูชวยเลขานุการ (1,000 บาท x 2 คน x 12 วัน) 

 
 
 

15,000 
96,000 
24,000 

 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 

- 
- 
- 

186,000 
 
 

15,000 
96,000 
24,000 

   2) คาพาหนะคณะอนุกรรมการฯ  
       (800 บาท x 4 คน x 12 วัน) 

38,400 - - 38,400 

   3) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
       (15 คน x 35 บาท x 12 วัน x 2 ม้ือ) 

-     12,600 - 12,600 

2. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร จํานวน 11 คน 9 วัน (ครั้ง) 
    1) คาเบี้ยประชุม 
        ประธานกรรมการ (1,250 บาท x 1 คน x 9 วัน) 
        คณะกรรมการ (1,000 บาท x 8 คน x 9 วัน) 
        ผูชวยเลขานุการ (1,000 บาท x 2 คน x 9 วัน) 

 
 
 

11,250 
72,000 
18,000 

 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 

- 
- 
- 

110,700 
 
 

11,250 
72,000 

110,000 
    2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
        (15 คน x 35 บาท x 9 ครั้ง x 2 ม้ือ) 

- 9,450   - 9,450 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

3. ประชุมคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาการศึกษา  
จํานวน 11 คน 6 วัน (ครั้ง)  
   1) คาเบี้ยประชุม 

   ประธานกรรมการ (1,250 บาท x 1 คน x 6 วัน) 
   คณะกรรมการ (1,000 บาท x 8 คน x 6 วัน) 
   ผูชวยเลขานุการ (1,000 บาท x 2 คน x 6 วัน) 

 
 
 

7,500 
48,000 
12,000 

 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 

- 
- 
- 

73,800 
 
 

7,500 
48,000 
12,000 

    2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
        (15 คน x 35 บาท x 6 วัน x 2 ม้ือ) 

- 6,300 - 6,300 

4. ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
จํานวน 17 คน 12 วัน (ครั้ง)  

   408,000 

   1) คาเบี้ยประชุม 
        ประธานกรรมการ (2,000 บาท x 1 คน x 12 วัน)         
        รองประธานกรรมการ (1,800 บาท x 1 คน x 12 วัน) 
        คณะกรรมการ (13 คน x 1,600 บาท x 12 วัน) 
        ผูชวยเลขาฯ (2 คน x 1,600 บาท x 12 วัน) 

 
24,000 
21,600 

249,600 
38,400 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
24,000 
21,600 

249,600 
38,400 

  2) คาพาหนะคณะกรรมการ  
      (800 บาท x 6 คน x 12 วัน) 

57,600 - - 57,600 

  3) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
         (20 คน x 35 บาท x 12 ครั้ง x 2 ม้ือ) 

- 16,800 - 16,800 

รวมท้ังส้ิน 733,350 45,150 - 778,500 

6. การประเมินผล   

ตัวบงช้ีความสําเร็จ 

และคาเปาหมาย 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและ

ประเมินผล 

รอยละ 95 ของการประชุมองคคณะบุคคล 
ท้ัง 4 องคคณะ เพ่ือการบริหารและการจัด
การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี บรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

การตรวจสอบเอกสารตาง ๆ 
เชน รายงานการประชุม 
ผูเขารวมประชุม ฯลฯ  

รายงานการประชุมของแตละ
องคคณะบุคคล 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

           การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ สูการปฏิบัติ     
ในระดับจังหวัด โดยการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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โครงการ    งานวันครู ครั้งท่ี 63 พ.ศ. 2562 
แผนงาน         พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
กลุมงานท่ีรับผิดชอบ กลุมอํานวยการ  กลุมบริหารงานบุคคล (งานคุรุสภา)  
ผูรับผิดชอบโครงการ นางพรทิพย สันทัด, นางสาวปยนาถ สืบเนียม, นางสาวฉัตรกุล ตรงคมาลี 

นางทัดดาว พูลพิพัฒน, นางสาววราภรณ ยานงูเหลือม,  
และนางวสุรัตน วีระสุนทร 

ลักษณะโครงการ          ใหม  
ระยะเวลาดําเนนิงาน  มกราคม – มีนาคม 2562 

--------------------------------- 

1.หลักการและเหตุผล 

มติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2499 มีมติกําหนดใหวันท่ี 16 มกราคม 
ของทุกปเปนวันครู โดยใหความสําคัญตอครูและอาชีพครูในฐานะท่ีเปนผูเสียสละประกอบคุณงามความดีเพ่ือ
ประโยชนของชาติและประชาชนเปนอยางมาก โดยกําหนดความมุงหมายเพ่ือประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณ
บูรพาจารย และเพ่ือสงเสริมสามัคคีธรรมระหวางครูกับประชาชน คุรุสภาจึงไดเริ่มจัดงานวันครูข้ึนในปแรก
ตั้งแตวันท่ี 16 มกราคม 2500 เปนตนมา และในป พ.ศ.2562 นับเปนการจัดงานวันครู ครั้งท่ี 63 กอปรกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 57 กําหนดใหยกยองเชิดชูผูท่ีสงเสริมและสนับสนุน 
การจัดการศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ให มี          
การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมาตรา 75 กําหนดวาขาราชการครูและบุคลากร       
ทางการศึกษาผูใดมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ ใหกระทรวงเจาสังกัด สวนราชการ
และหนวยงานทางการศึกษา ดําเนินการยกยองเชิดชูเกียรติตามควรแกกรณี 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมใหบุคลากรในสังกัด
ตระหนักถึงคุณคาการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีดี ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความอุตสาหะ ทุมเท เสียสละจนทําใหเกิดผลดีแกทางราชการและมีผลงานเปน 
ท่ีประจักษ รวมท้ังเพ่ือกระตุนใหเกิดความรวมมือและความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือขวัญและกําลังใจสําหรับผูท่ีมีผลงานดีเดน ผูปฏิบัติงานดวยความอุตสาหะเปนเกียรติประวัติท่ีไดปฏิบัติ
หนาท่ีใหเปนประโยชนและมีคุณคาตอเยาวชนและประเทศชาติ สามารถเปนแบบอยางท่ีดีแกขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา จึงไดจัดงานวันครู ครั้งท่ี 63 พ.ศ. 2562 ข้ึน 

2. วัตถุประสงค
2.1 เพ่ือระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย 
2.2 เพ่ือสงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติ และพัฒนาวิชาชีพครู 
2.3 เพ่ือสงเสริมสามัคคีธรรม ความรวมมือ และความเขาใจอันดีระหวางครู และครูกับประชาชน 
2.4 เพ่ือสงเสริมใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ือปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกเยาวชนของชาติ 

 แผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 



3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ

ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผูเก่ียวของ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 1,000 คน เขารวมกิจกรรมงานวันครู 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผูเก่ียวของ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในจังหวัดกาญจนบุรี  ไดเขารวมพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารยและประกาศเกียรติคุณ ผูประกอบวิชาชีพคร ู
ท้ังในอดีตและปจจุบัน เกิดขวัญกําลังใจ สรางความรักความสามัคคี  ไดรับความรูความกาวหนาสําหรับ         
ผูประกอบวิชาชีพครู

4. วิธีดําเนินงาน/ระยะเวลาการดําเนินงาน

ท่ี กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.
ค.

 6
1 

พ
.ย

. 6
1 

ธ.
ค.

 6
1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ

. 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ
.ค

. 6
2 

มิ.
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและ

ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 

2 ประสานและจัดหาสถานท่ีจัดงาน 

3 แจงหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัด

กาญจนบรุี เขารวมกิจกรรมวันครู 

4 ดําเนินการจัดงานวันครู 

5 สรุป/ติดตามผล/รายงานผลโครงการ 

5.งบประมาณ  เงินอุดหนุนจากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา จํานวน 78,000 บาท (เจ็ดหม่ืนแปดพันบาทถวน)
รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

ดําเนินการจัดงานวันครู 
1) คาตกแตงสถานท่ีจัดงาน - 43,000 - 43,000 
2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (35 บาท x 1,000 คน) - 35,000 - 35,000 

รวมท้ังส้ิน - 78,000 - 78,000 

แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
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6. การประเมินผล

ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและ

ประเมินผล 

1) รอยละ 80 ของบุคลากรกลุมเปาหมาย
ท่ีเขารวมกิจกรรมงานวันครู 

ตรวจสอบลายมือชื่อ
ผูเขารวมกิจกรรม 

บัญชีลงลายมือชื่อผูเขารวม
กิจกรรม 

2) รอยละ 90 ของบุคลากรกลุมเปาหมาย
ท่ีเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการ
จัดกิจกรรมงานวันครูในภาพรวม 

การสอบถาม แบบประเมินการจัดงานวันครู 
ประจําป พ.ศ. 2562 (สําหรับ
สวนภูมิภาค) 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ไดรวมกิจกรรมงานวันครู ครั้งท่ี 63 
พ.ศ.2562 แลวเกิดความตระหนักระลึกถึงพระคุณบูรพาจารยท้ังในอดีตและปจจุบัน มีขวัญและกําลังใจ 
มีความรูรักสามัคคี มีความมุงม่ันท่ีจะเพ่ิมพูนความรูความกาวหนาในวิชาชีพครู และตระหนักถึงความสําคัญ
ของคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกเยาวชน 

แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
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โครงการ    TFE (Teams For Education)  
แผนงาน  บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 
กลุมงานท่ีรับผิดชอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผล  
ผูรับผิดชอบโครงการ นางวราภรณ   เนาวราช  นางพิชญาภัค  อารีรอบ และนายชาลี สํารองทรัพย   
ลักษณะโครงการ  ใหม 
ระยะเวลาดําเนนิงาน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

--------------------------------- 

1.หลักการและเหตุผล 

 

 การศึกษามีบทบาทสําคัญในการชวยใหเยาวชนพัฒนาท้ังทางดานปญญา  บุคลิกภาพและชวยให
เยาวชนมีความสําเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหาทางสงเสริมการศึกษาใหมีคุณภาพ มีมาตรฐานความเปนเลิศ     
ซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกลาววา การจัดกระบวนการเรียนรูตองจัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ  ความถนัด และความแตกตางของผูเรียน  ซ่ึงจะชวยพัฒนาผูเรียน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตรง (ขวัญใจ โพธิ์ทองนาค, 2547, หนา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปน
องคประกอบอยางหนึ่ ง ท่ีบ งบอกถึงคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพของผู เรียน  ซ่ึ งนับ ต้ังแต
กระทรวงศึกษาธิการไดกระจายอํานาจการวัดและประเมินผลทางการศึกษาสูระดับสถานศึกษา การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ผูเรียนท้ังในระดับการเรียนการสอน  การตัดสินใจได-ตก และการอนุมัติความสําเร็จการศึกษาเปน
อํานาจของสถานศึกษาถึงแมวาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาท่ัวประเทศจะใชหลักสูตรเดียวกันของ
กระทรวงศึกษาธิการ แตความหลากหลายในบางปฏิบัติเรื่องรูปแบบการเรียนการสอน การใชอุปกรณ 
ตลอดจนการวัดและประเมินผลไดเกิดข้ึนอยางอยางหลีกเลี่ยงไมไดท้ังในสถานศึกษาตาง ๆ ภายในภูมิภาคและ
ตางภูมิภาค 

 

 การวัดและประเมินผลนั้นเปนการประเมินคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3
และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ซ่ึงผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตางๆ  
เพ่ือนําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ      
ในระดับนโยบายของตนสังกัดระดับตาง ๆ ขอมูลท่ีไดจากการประเมินในระดับชั้นท่ีเขาทดสอบขางตนจะเปน
ประโยชนตอหนวยงานในการตรวจสอบ ทบทวน พัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของ
หนวยงานท่ีจะตองจัดระบบดูแลชวยเหลือ  ปรับปรุงแกไข สงเสริมสนับสนุน เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกตางระหวางบุคคลท่ีจําแนกตามสภาพปญหาและความตองการ ไดแก         
กลุมผูเรียนท่ัวไป กลุมผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กลุมผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา กลุมผูเรียนท่ีมี
ปญหาดานวินัยและพฤติกรรม กลุมผูเรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุมผูเรียนท่ีมีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม  
กลุมพิการทางรางกายและสติปญญาเปนตน ขอมูลจากการประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศึกษา ในการดําเนินการ
ชวยเหลือผูเรียนไดทันทวงที เปนโอกาสใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความสําเร็จในการเรียน 

 

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
คุณภาพการจัดการเรียนรู เพ่ือเปนการสรางคุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนตอการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
ใหกับผูเรียน ไดอยางมีคุณภาพ จึงไดมีโครงการ “TFE (Teams For Education)” ข้ึน   
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2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือเปนศูนยกลางขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาและท่ีเก่ียวของระดับจังหวัด 
 2.2 เพ่ือสงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู และถายทอดองคความรูเก่ียวกับรูปแบบ/แนวทาง   
การพัฒนานักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานแตละวิชาต่ํากวาเกณฑคะแนน
รอยละ 50 ใหกับหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
 2.3 เพ่ือใหสถานศึกษามีรอยละของนักเรียน ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    
ข้ันพ้ืนฐานแตละวิชาผานเกณฑเพ่ิมข้ึน 

 

3. เปาหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

  1) มีขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ในระดับจังหวัดอยางนอย 5 กลุมสาระการเรียนรู 
 2) มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู และถายทอดองคความรูเก่ียวกับรูปแบบ/แนวทาง 
การพัฒนานักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน แตละวิชาต่ํากวาเกณฑ   
คะแนนรอยละ 50 เพ่ิมข้ึนในระดับจังหวัดอยางนอย 1 แนวทาง  
      3) นักเรียนทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ         
ข้ันพ้ืนฐานแตละวิชาผานเกณฑรอยละ 50 เพ่ิมข้ึน 
 

            3.2 เชิงคุณภาพ 

  1) มีศูนยกลางขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระดับจังหวัดเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรู  
ในการสรางคุณลักษณะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
 2) หนวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนรู และถายทอด      
องคความรูเก่ียวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐานแตละวิชาต่ํากวาเกณฑคะแนนรอยละ 50 เพ่ิมข้ึน 
      3) สถานศึกษามีรอยละของนักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
แตละวิชาผานเกณฑเพ่ิมข้ึน 
 

4. กลุมเปาหมาย ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนในสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
 



115 
 

5. วิธีดําเนินงาน/ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 

ท่ี กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.
ค.

 6
1 

พ
.ย

. 6
1 

ธ.
ค.

 6
1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ

. 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ
.ค

. 6
2 

มิ.
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

1 1) การวิเคราะหขอมูล และจัดทําสารสนเทศ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
2) คัดเลือกสถานศึกษานํารองในการพัฒนา
รูปแบบ 

            

2 1) การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนา   
การจัดการเรียนรูในระดับจังหวัด 
2) การวิพากษ/เสวนารูปแบบ 

            

3 สนับสนุนงบประมาณใหสถานศึกษาท่ีไดรับ 
การคัดเลือก  

            

4 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานและ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส 

            

5 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียน
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู
ในพ้ืนท่ี 

            

6. สรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ             

 
6.งบประมาณ งบรายจายอ่ืน จํานวน  630,000 บาท (หกแสนสามหม่ืนบาทถวน)   จําแนกตามกิจกรรม ดังนี้ 
 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. วิเคราะหขอมูลและจัดทําสารสนเทศผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติในระดับจังหวัด และคัดเลือก
สถานศึกษานํารองในการพัฒนารูปแบบฯ 

    

    คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (30 คน x 1 ม้ือ x 35 บาท) - 1,050 - 1,050 
2. ยกรางรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจดัการเรียนรู  
ในระดับจังหวัด    

    

  1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (40 คน x 2 ม้ือ x 35 บาท) - 2,800 - 2,800 
  2) คาอาหารกลางวัน (40 คน x 1 ม้ือ x 120 บาท) - 4,800 - 4,800 
  3) คาพาหนะ (40 คน x  300 บาท) - 12,000 - 12,000 
  4) คาวัสดุสํานักงาน - - 2,000 2,000 
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กิจกรรม 
งบประมาณ รวม 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
3. การวิพากษ/เสาวนา รูปแบบ/แนวทางการพัฒนา  
การจัดการเรียนรูในระดับจังหวัด 

    

  1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คน 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท - 3,500 - 3,500 
  2) คาอาหารกลางวัน 50 คน 1 ม้ือๆละ 120 บาท - 6,000 - 6,000 
4. สนับสนุนงบประมาณใหสถานศึกษาท่ีไดรับการคัดเลือก  
เพ่ือเปนสถานศึกษานํารองในการพัฒนาตามรูปแบบ/         
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู 

    

   จัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาท่ีไดรับการคัดเลือก      
เพ่ือเปนสถานศึกษานํารองทุกสังกัด จํานวน 5 โรงเรียน  
โรงเรียนละ 30,000 บาท 

- 150,000 - 150,000 

5. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ     

   1) จัดสรรงบประมาณใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา    
สําหรับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู ในพ้ืนท่ี  
แตละเขตตามโครงการฯ จํานวน 5 เขต ๆ ละ 10,000 บาท 

 
 
- 

 
 

50,000 

 
 

- 

 
 

50,000 
   2) นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู ตามโครงการฯ            
ในระดับจังหวัด 2 ครั้ง จํานวน 14 คน 
       คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาท่ีพัก 

 
 
- 

 
 

164,000 

 
 

- 

 
 

164,000 
   3) ประชุมรายงานความกาวหนาของสถานศึกษานํารอง 
ท้ัง 18 โรงเรียน 3 ครั้ง จํานวน 50 คน 
       3.1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (50 คน x 3 ม้ือ x 35 บาท) 
       3.2) คาพาหนะจัดสรรใหโรงเรียนนํารอง 
โรงเรียนละ 1,000 บาท จํานวน 3 ครั้ง 

 
 

- 
- 

 
 

5,250 
15,000 

 
 

- 
- 

 
 

5,250 
15,000 

   4) ประชุมสรางความเขาใจในรูปแบบ/แนวทางการพัฒนา   
การจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับคุณภาพผูเรียน สําหรับ   
โรงเรียนนํารอง 5 โรงเรียน  

    

      4.1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (60 คน x 2 ม้ือ x 35 บาท) - 4,200 - 4,200 
      4.2) คาอาหารกลางวัน (60 คน x 1 ม้ือ x 120 บาท) - 14,400 - 14,400 
      4.3)  คาวัสดุสํานักงาน - - 11,000 1,000 
      4.4)  คาพาหนะคณะทํางาน (10 คน x 300 บาท) - 3,000 - 3,000 
      4.5) คาสถานท่ีประชุม - 3,000 - 3,000 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

6.จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูและถอดบทเรียนรูปแบบ 
/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูในพ้ืนท่ี  
จํานวน 100 คน 2 วัน 

    

1) คาอาหารกลางวัน (2 ม้ือ x 200 บาท) - 40,000 - 40,000 
2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (4 ม้ือ x 50 บาท) - 20,000 - 20,000 

  3) คาท่ีพัก (20 หอง x 900 บาท) - 18,000 - 18,000 
  4) จัดสรรใหโรงเรียนนํารองเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
และนําเสนอผลงานระดับจังหวัด  โรงเรียนละ 5,000 บาท 

- 25,000 - 25,000 

  5) จัดสรรใหโรงเรียนนํารองท่ีเปนตัวแทนเขาแลกเปลี่ยน
เรียนรูและนําเสนอผลงานระดับภาคจํานวน 10,000 บาท 

- 10,000 - 10,000 

  6) คาวัสดุสํานักงาน - - 5,000 5,000 
  7) คาจัดทําโล (1,500 บาท x 15 โล) - - 22,500 22,500 
7.สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการฯ     
  1) คาจัดทํารูปเลม (100 เลม x 150 บาท) - 15,000 - 15,000 
  2) คาอาหารกลางวัน (2 ม้ือ x 200 บาท x 30 คน) - 12,000 - 12,000 
  3) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (4 ม้ือ x 50 บาท x 30 คน) - 6,000 - 6,000 
  4) คาท่ีพัก (5 หอง x 900 บาท) - 4,500 - 4,500 

รวม  589,500 40,500 630,000 
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

และคาเปาหมาย 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและประเมินผล 

1) มีศูนยกลางขอมูลผลสัมฤทธิ์  
ทางการศึกษาการบูรณาการ    
ดานการเรียนรูระหวางหนวยงาน
ทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด 

รวบรวมและวิเคราะหผลการ 
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    
ข้ันพ้ืนฐาน (O – Net) จาก สทศ. 
(ปการศึกษา 2558-2560) 

แบบรายงานการวิเคราะหขอมูล  
ผลการทดสอบทางการศึกษา  
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับจังหวัด (ปการศึกษา  
2558-2560) 

2) จังหวัดมีแนวทางการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู และการถายทอด
องคความรูเก่ียวกับรูปแบบ/แนวทาง 
การพัฒนานักเรียนท่ีมีคะแนน 
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐานแตละวิชาต่ํา
กวาเกณฑคะแนน รอยละ 50 
เพ่ิมข้ึน ในระดับจังหวัดอยางนอย 
1 แนวทาง  

การนิเทศติดตาม ผลการดําเนินงาน
ของสถานศึกษานํารองในการพัฒนา
รูปแบบ 
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน 

แบบนิเทศติดตามการดําเนินงาน
ของสถานศึกษานํารองในการ
พัฒนารูปแบบ 
รายงานการใชรูปแบบ/แนวทาง 
การพัฒนานักเรียน 
 
 

3) สถานศึกษามีรอยละของ 
นักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน
แตละวิชาผานเกณฑรอยละ 50 
เพ่ิมข้ึน 

คาเฉลี่ยรอยละผลการทดสอบ     
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน      
(O – Net) ปการศึกษา 2561     
โดย สถาบนัทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ  (สทศ.)   

รายงานการวิเคราะหผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ข้ันพ้ืนฐาน (O – Net) ของ 
นักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน
แตละวิชาผานเกณฑเพ่ิมข้ึน 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 การบูรณาการดานการเรียนรูระหวางหนวยงานในจังหวัดและภาค ในการพัฒนาคนใหพรอมเขาสู
สังคมคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 เปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการและ
นโยบายท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู     
ตามสมรรถนะของผูเรียนเพ่ิมข้ึน 
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โครงการ       Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา     
แผนงาน        บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ 
กลุมงานท่ีรับผิดชอบ        กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
ผูรับผิดชอบโครงการ        นายชาลี สํารองทรัพย นางสาวถวิล หวังกุม นางสาลินี อุดมผล  และ 
                                  นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช 
ลักษณะโครงการ    ใหม     
ระยะเวลาดําเนนิงาน     มกราคม  – กันยายน 2562   

--------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 

         กระทรวงศึกษาธิการเปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศใหมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังสงเสริมการศึกษาใหเยาวชน ประชาชน มีความรู มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 
พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม แ ละเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ จึงไดกําหนดนโยบาย   
และมาตรการตาง ๆ ท่ีจะดําเนินการพัฒนากําลังคนซ่ึงเปนทรัพยากรมนุษยท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ     
แตปรากฏวายังมีปญหาบางประการในการจัดการศึกษาของประเทศในสวนภูมิภาค ท้ังในดานโครงสรางขององคกร 
ดานระบบบริหารจัดการและดานบุคลากรท่ีเก่ียวของ ซ่ึงปญหาเหลานี้สงผลตอคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
เยาวชน และเปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนและการพัฒนาดานการศึกษาของประเทศใหมีประสิทธิภาพ
ทัดเทียมนานาประเทศ แมท่ีผานมาคณะรักษาความสงบแหงชาติไดมีความพยายามในการแกปญหาดวยการกําหนด
มาตรการและกลไกตาง ๆ ข้ึน โดยมีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติมาแลวหลายฉบับ แตโดยเหตุท่ี
สภาพปญหาการจัดการศึกษาของประเทศในสวนภูมิภาคมีความซับซอนและสั่งสม  เปนเวลานาน รัฐบาลจึงได
มีการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการข้ึน เพ่ือกําหนดมาตรการและกลไกเพ่ิมเติมใหปญหา
สวนใหญไดรับการแกไขโดยเร็ว เพ่ือประโยชนในการเตรียมการและรองรับการปฏิรูปประเทศตามท่ีรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติไว 
 

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดตั้งข้ึนตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  
คําสั่งท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 3 เมษายน พ.ศ.2560 
โดยมีหนาท่ีในการกําหนดยุทธศาสตรและบทบาทการพัฒนาการศึกษา ใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับ           
ทิศทางการพัฒนาประเทศและการพัฒนาดานอ่ืน ๆ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแตละพ้ืนท่ี 
สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมการศึกษาระดับจังหวัด 
กํากับ ดูแล เรงรัด นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และท่ีสําคัญ คือ มีหนาท่ีกํากับดูแล เรงรัด นิเทศ ติดตามและประเมินผล       การ
บริหารจัดการศึกษาของหนวยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

 

 เพ่ือใหภารกิจสําคัญในการกํากับดูแล เรงรัด นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหนวยงานการศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตอการ
บริหารการจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของ
กระทรวงศึกษาธิการและบริบทของพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงไดจัดทํา
โครงการ “Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา” ข้ึน 
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2. วัตถุประสงค    
 

2.1 เพ่ือพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      
ในระดับจังหวัด ท่ีมีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี 

2.2 เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานในระดับจังหวัด สําหรับพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผูเรียน 
 

3. เปาหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

              1) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี อยางนอย 1 แนวทาง 
 2) จังหวัดกาญจนบุรีมี Supervisor Teams ระดับจังหวัด จํานวน 1 ทีม 
 3) มี Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา   
 4) มีเอกสารรายงานผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร            
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับจังหวัด ท่ีสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี เพ่ือเสนอผูบริหาร       
ของกระทรวงศึกษาธิการ และเผยแพรแกหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปใช จังหวัดละ 100 เลม 
            3.2 เชิงคุณภาพ 

                 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีแนวทางและเครือขายความรวมมือในการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของ
พ้ืนท่ี เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผูเรียนใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 

4. กลุมเปาหมาย 
 ศึกษานิเทศก ผูแทนหนวยงานทางการศึกษา ผูแทนภาคเอกชน ผูบริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน ในจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 40 คน 

 

5. วิธีดําเนินงาน/ระยะเวลาการดําเนินงาน  

 

ท่ี กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.
ค.

 6
1 

พ
.ย

. 6
1 

ธ.
ค.

 6
1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ

. 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ
.ค

. 6
2 

มิ.
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

  1 แตงตั้ง Supervisor Teams ระดับจังหวัด             

2 จัดประชุมปฏิบัติการ  
1) ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือ
วางแผนและยกรางตนแบบแนวทาง 
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 20 
คน จํานวน 1 วัน 
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ที่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.
ค.

 6
1 

พ
.ย

. 6
1 

ธ.
ค.

 6
1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ

. 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ
.ค

. 6
2 

มิ.
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

 

2) จัดทําตนแบบแนวทางการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานท่ีสอดคลองเหมาะสมตามบริบท
ของพ้ืนท่ี และเทคนิคการ Coaching ตาม
ตนแบบแนวทางฯท่ีพัฒนาข้ึน จํานวน 40 คน 
จํานวน 2 วัน 

            

 

3) วิเคราะหขอมูลผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับจังหวัด 
สภาพปญหา ความตองการ  ของสถานศึกษา
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
ผูเรียน จาํนวน 40 คน จํานวน 2 วัน 

            

3 ศึกษานิเทศกท่ีผานการ Coaching  
นําแนวทางฯ ไปใชปฏิบัติงานจริงกับ   
สถานศึกษาท่ีเปนกลุมเปาหมายโดยมี 
Supervisor Teams ศธจ. ศธภ. เปนผูให
คําปรึกษา สงเสริม สนับสนุน และติดตามผล
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง   

            

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลา 3 วัน 
จํานวน 40 คน 

            

 1) แลกเปลี่ยนเรียนรูและระดมความคิดเห็น
เก่ียวกับปจจัยสูความสําเร็จของการดําเนินการ 
นิเทศ ติดตามและประเมินผล การบริหารจดั
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ี
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูเรียน 

            

 2) สังเคราะหตนแบบแนวทางการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการบริหาร             
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

            

 3) สรุปผลการพัฒนาตามแนวทางการนเิทศ 
ติดตาม และประเมินผลการบรหิารการจัดการ 
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 

            

5 จัดทําเอกสารรายงานเผยแพรแนวทาง 
การนิเทศติดตามและประเมินผล 
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6.งบประมาณ   งบรายจายอ่ืน ๆ จํานวน 407,200 บาท  (สี่แสนเจ็ดพันสองรอยบาท)   รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือวางและยกราง
ตนแบบแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 20 คน จํานวน 1 วัน 
   1) คาอาหารกลางวัน (1 ม้ือ x200 บาท x 20 คน) 
   2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (2 ม้ือ x 50บาท x 20 คน) 

 
 

 
- 
- 

 
 

 
4,000 
2,000 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

4,000 
2,000 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําตนแบบแนวทางการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานท่ีสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี และ
เทคนิคการ Coaching ตามตนแบบแนวทางฯท่ีพัฒนาข้ึน 
จํานวน 40 คน จํานวน 2 วัน 
   1) คาอาหารกลางวัน (2 ม้ือ x 200 บาท x 40 คน) 
   2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (4 ม้ือ x 50 บาท x 40 คน) 
   3) คาตอบแทนวิทยากรภายนอก (1 คน x 1,200 บาท x 12 ชม.) 

 
 
 
 
 

- 
- 

14,400 

 
 
 

 
 

16,000 
8,000 

- 

 
 
 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 
 
 

16,000 
8,000 

14,400 
3. ประขุมปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะหขอมูลและจัดทําตนแบบ
แนวทางการนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการบริหารการจัด
การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน ในระดบัจังหวัด จํานวน 40 คน 
ระยะเวลา 2 วัน  
   1) คาอาหารกลางวัน (2 ม้ือ x200 บาท x 40 คน) 
   2) คาอาหารเย็น (1 ม้ือ x 250 บาท x 40 คน)  
   3) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (4 ม้ือ x 50 บาท x 40 คน) 
   4) คาท่ีพัก (20 หอง x 1,200 บาท x 1 คืน)  
   5) คาตอบแทนวิทยากรภายนอก (1 คน x 1,200 บาท x 12 ชม.) 
   6) คาวัสดุในการดําเนินงาน 

 
 
 

- 
- 
- 
 

 14,400 
- 

 
 
 
 

16,000 
10,000 
8,000 

24,000 
- 

         - 

 
 
 

- 
- 
- 
- 
- 

3,600 

 
 
 

16,000 
10,000 
8,000 

24,000 
14,400 
3,600 

4. Supervisor Teams ทําการ Coaching ตามแนวทางฯ  
ท่ีพัฒนาข้ึน กับสถานศึกษากลุมเปาหมาย จํานวน 40 คน
ระยะเวลา 3 วัน  
   1) คาเบี้ยเลี้ยง (240 บาท x 3 วัน x 40 คน)  
   2) คาพาหนะนิเทศ กํากับ ตดิตาม (500 บาท x 3 วนั x 40 คน) 
   3) คาท่ีพัก (40 คน x 1 คืน x 600 บาท) 

 
 
 

- 
- 
- 

 
 

 
28,800 
60,000 
24,000 

 
 
 

- 
- 
- 

 
 

 
28,800 
60,000 
24,000 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการพัฒนาแนวทาง     
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารการ
จัดการ ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จํานวน 40 คน 
ระยะเวลา 3 วัน 
  1) คาอาหารกลางวัน (3 ม้ือ x 200 บาท x 40 คน)                
  2) คาอาหารเย็น (2 ม้ือ x 250 บาท x 40 คน)  
  3) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (6 ม้ือ x 50 บาท x 40 คน)  
  4) คาท่ีพัก (20 หอง x 1200 บาท x2 คืน)  
  5) คาเดินทางเฉลี่ยคนละ (500 บาท x 40 คน x 2 วัน)  

 
 
 

- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

24,000 
20,000 
12,000 
48,000 
40,000 

 
 
 

- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

24,000 
20,000 
12,000 
48,000 
40,000 

6. คาจางทําเอกสารรายงานเผยแพร  
    (100 เลม x 300 บาท) 

- 30,000 - 30,000 

รวมท้ังส้ิน 28,800 374,800 3,600 407,200 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย  วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใชวัดและ

ประเมินผล 

1) จังหวัดกาญจนบุรี มีแนวทางและเครือขาย     
ความรวมมือในการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
การบริหารการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ ท่ีสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของ  
พ้ืนท่ีอยางนอย 1 แนวทาง และมี Supervisor 
Teams เพ่ือเปนศูนยกลางการบูรณาการดาน      
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหาร      
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี  

การนิเทศ ติดตาม แนวทางการนิเทศ ติดตาม 

2) เขตพ้ืนท่ีการศึกษา อปท. มีแนวทางการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ท่ีสอดคลอง
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ีอยางนอย 1 แนวทาง 

การ Coaching แบบสอบถาม 

3) สถานศึกษากลุมเปาหมายท่ีไดรับการนิเทศ  
ติดตาม และประเมินผลตามแนวทางท่ีพัฒนาข้ึน 
มีรอยละของนักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)        
ในแตละวิชา ผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไป 
เพ่ิมข้ึน 

การ Coaching แบบสอบถาม 

 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใชวัดและ

ประเมินผล 

4) รอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยผลการ 

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  
(O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึน 

(รอยละ 5) 

การ Coaching แบบสอบถาม 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

           สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีเครือขายและแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัด ท่ีสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี เพ่ือนํามาวางแผน
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาเพ่ือยกระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ       
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนไดอยางเหมาะสม 
 
 

 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
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งาน/โครงการ   ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรี 
แผนงาน      บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 
กลุมงานท่ีรับผิดชอบ  นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางพิชญาภัค อารีรอบ นายชาลี สํารองทรัพย และคณะ 
ลักษณะโครงการ   ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนนิงาน  มกราคม 2562 – กันยายน 2562 

--------------------------------- 

1.หลักการและเหตุผล 

 

 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 รัฐตองดําเนินการให     
เด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดย      
ไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง      
เพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ อารมณ วินัย สังคมและสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการดวย 
  ในปงบประมาณ 2561 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไดดําเนินการโครงการสงเสริม         
และพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3) จังหวัดกาญจนบุรี มีกิจกรรมท่ีดําเนินการ 3 เรื่อง               
ไดแก การจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศดานการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด การจัดทําแผนยุทธศาสตร                      
การพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.2561 – 2564) และเพ่ือสรางความรับรู            
ความเขาใจเก่ียวกับนโยบาย ทิศทางและเปาหมายการจัดการศึกษาปฐมวัยใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับ
จังหวัด เพ่ือใหการดําเนินงานขับเคลื่อนการสงเสริม ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในสวนของจังหวัดกาญจนบุรี
เปนไปอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมาย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี จึงเห็นสมควรจัดทํา โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรี 
โดยอาศัยการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานในจังหวัดกาญจนบุรีท่ีดําเนินงานเก่ียวกับ        
เด็กปฐมวัย ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี     
เขต 1 – 4 ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด
กาญจนบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี, สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด
กาญจนบุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 13 และสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดใหมีคุณภาพ เปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวยัท่ีกําหนดไว 

 2.2 เพ่ือขยายผลและตอยอดการดําเนินงานเก่ียวกับการนําผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/แนวปฏิบัติ   
ท่ีดีเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรีไปสูหนวยงานและสถานศึกษาใหครอบคลุม ท่ัวถึงมากข้ึน 

 2.3 เพ่ือบูรณาการการทํางานรวมกัน ในการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสูการปฏิบัติระหวางหนวยงาน       
ท่ีเก่ียวของในจังหวัดกาญจนบุรี และสวนกลางใหเปนในทิศทางเดียวกัน 
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3. เปาหมาย 

   3.1 เชิงปริมาณ 
    1) ผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็กปฐมวัยและบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไดรับ   
การพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการจัดการศึกษา การสงเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยตามนโยบาย 
เปาหมายและขอกําหนดของระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของ จํานวน 100 คน 
    2) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีรูปแบบและแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการพัฒนา          
เด็กปฐมวัยท่ีมีการนําไปขยายผล ตอยอดหรือประยุกตใชในหนวยงาน สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
อยางนอย 1 ชิ้น 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
    สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดรับการนิเทศ ติดตาม สงเสริม สนับสนุนและพัฒนา           
ใหสามารถจัดการศึกษา หรือจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ ตอเนื่อง 

4. วิธีดําเนินงาน/ระยะเวลา 

ท่ี กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.
ค.

 6
1 

พ
.ย

. 6
1 

ธ.
ค.

 6
1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ

. 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ
.ค

. 6
2 

มิ.
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

1 จัดทําขอมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับ
จังหวัด 
1) ประชุมวางแผน ตรวจสอบขอมูล      
และปรับปรงุโครงสรางของขอมูล 

            

2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําขอมูล     
เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 

            

3) เผยแพรขอมูลเด็กปฐมวัยระดับ 
จังหวัดทางเว็บไซด 

            

2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัดกาญจนบุร ี
(พ.ศ.2561 – 2564) 
1) แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรฯ 

            

 2) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน  
ภายใน ศธจ.กจ. 

            

 3) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน ภายในและภายนอก ศธจ.กจ. 
เพ่ือปรับปรุงแผนยุทธศาสตรฯ และจัดทํา
แผนปฏิบัตกิาร 
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ท่ี กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
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ค.

 6
1 

พ
.ย

. 6
1 

ธ.
ค.

 6
1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ

. 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ
.ค

. 6
2 

มิ.
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 
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 6
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 4) จัดพิมพแผนยุทธศาสตรการพัฒนา    
เด็กปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง) 

            

 5) จัดพิมพแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2562 ระดับปฐมวัย  
จังหวัดกาญจนบุรี 

            

3 ขยายผล/ตอยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม
และแนวปฏิบัติท่ีดีของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยสูหนวยงาน/สถานศึกษา/สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
1) แตงตั้งคณะกรรมการและประชุม    
วางแผนการดําเนินงาน 

            

 2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล/      
ตอยอดผลงานวิจัย นวัตกรรมและ       
แนวปฏิบัติท่ีดีของการจัดการศึกษาปฐมวัย
สูหนวยงาน/สถานศึกษา/สถานพัฒนา   
เด็กปฐมวัย 

            

 3) จัดประกวดนวัตกรรมและแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดีของการจัดการศึกษาปฐมวัย  
เพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

            

 4) ประกาศผล เชิดชูเกียรต ิ             

4 จัดกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ 
และเวทีแลกเปล่ียน เรียนรูเกี่ยวกับการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเด็ก
ปฐมวัย 
1) แตงตั้งคณะทํางานและประชุมวาง
แผนการดําเนินงาน 

            

 2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาสราง
การรับรู ความเขาใจและแลกเปลี่ยน
เรียนรูเก่ียวกับการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนเด็กปฐมวัย 

            

 3) สรุปผลการจัดเวทีสัมมนา             
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ท่ี กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
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พ
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5 นิเทศ กํากับ ติดตาม สงเสริม สนับสนุน
และพัฒนาการดําเนินงานของ
หนวยงาน/สถานศึกษา 
1) แตงตั้งคณะกรรมการและประชุม 
วางแผนการดําเนินงาน 

            

 2) จัดทําเครื่องมือนิเทศฯ และปฏิทิน 
การนิเทศ 

            

 3) ดําเนินการนิเทศตามแผนฯ             

 4) สรุปและรายงานผลการนิเทศ             

6 ประชุมติดตามผลการดําเนินงาน ปญหา 
อุปสรรคและแนวทางแกปญหาของการ
ดําเนนิงานแผนยุทธศาสตร 
1) ติดตามปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข
ปญหาการดําเนินการ 

            

 2) แลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับแนวทางการ
ดําเนินงานท่ีดีจากการปฏิบัติงาน 

            

 3) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร 

            

 
6.งบประมาณ งบรายจายอ่ืน จํานวน 320,000.00 บาท (สามแสนสองหม่ืนบาทถวน) รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทําขอมูลสารสนเทศ 
เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด (จํานวน 100 คน 1 วัน) 

    

1) คาอาหารกลางวัน (100 คน x 300 บาท x 1 วัน) - 30,000 - 30,000 
2) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (100 คน x 50 บาท x 2  ม้ือ) - 10,000 - 10,000 
3) คาเอกสารประกอบการประชุม (100 เลม x 20 บาท) - 2,000 - 2,000 
4) คาตอบแทนวิทยากร (1 คน x 7 ชม. x 600 บาท) 4,200 - - 4,200 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย         
เชิงบูรณาการ จังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

    

    1) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภายใน ศธจ.กจ. 
(จํานวน 25 คน 1 วัน) 

    

       1.1) คาอาหารกลางวัน (25 คน x 120บาท) - 3,000 - 3,000 
       1.2) คาเครื่องดื่มและอาหารวาง (25 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) - 1,750 - 1,750 
       1.3) คาเอกสารประกอบการประชุม (25 ชุด x 50 บาท) - 1,250 - 1,250 
    2) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนภายใน 
และภายนอก ศธจ.กจ. เพ่ือปรับปรุงแผนยุทธศาสตรฯ และ
จัดทําแผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ (จาํนวน 50 คน 1 วนั) 

    

       2.1) คาอาหารกลางวัน (50 คน x 120 บาท x 1 วัน) - 6,000 - 6,000 

       2.2) คาเครื่องดื่มและอาหารวาง (50 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) - 3,500 - 3,500 

       2.3) คาเอกสารประกอบการประชุม (50 คน x 30 บาท) - 1,500 - 1,500 

    2.4) คาวัสดุอุปกรณ  - - 3,000 3,000 

    3) จัดพิมพแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
(ฉบับปรับปรุง) 
        คาจางพิมพ (25 เลม x 50 บาท) 

 
 
 

             - 

 
 

     1,250 

 
 

        - 

 
 

     1,250 
    4) จัดพิมพแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 
ระดับปฐมวัย จังหวัดกาญจนบุรี 
        คาจางพิมพ (25 เลม x 50 บาท)  

 
 

- 

 
 

1,250 

 
 

- 

 
 

1,250 
3. ขยายผล/ตอยอดผลงานวิจัย นวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ท่ีดีของการจัดการศึกษาปฐมวัยสูหนวยงาน/สถานศึกษา/ 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

    

    1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายผล/ตอยอดผลงาน 
วิจัย นวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดีของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยสูหนวยงาน/สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
(จํานวน 75 คน 1 วัน) 

    

        1.1) คาตอบแทนวิทยากร (1 คน x 7 ชม. x 600 บาท) 4,200 - - 4,200 
        1.2) คาพาหนะ - 3,000 - 3,000 

1.3) คาอาหารกลางวัน (75 คน x 200 บาท x 1 วัน) - 15,000 - 15,000 
        1.4) คาเครื่องดื่มและอาหารวาง (75 คน x 50 บาท x 2 ม้ือ) - 7,500 - 7,500 
        1.5) คาเอกสารประกอบการอบรมฯ (75 ชุด x 30 บาท) - 2,250 - 2,250 
        1.6) คาวัสดุอุปกรณ - - 10,000 10,000 
        1.7) คาท่ีพัก (5 หอง x 1,200 บาท x 1 วัน) - 10,000 - 10,000 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

    2) ประชุมสรุปผลการประชุมและเตรยีมการประกวด
นวัตกรรมและแนวทางปฏิบัติท่ีดีของการจัดการศึกษาปฐมวัย
เพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู (จํานวน 50 คน 1 วัน) 

    

    2.1) คาอาหารกลางวัน (50 คน x 120บาท)  - 6,000 - 6,000 

    2.2) คาเครื่องดื่มและอาหารวาง (50 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) - 3,500 - 3,500 

    2.3) คาเอกสารประกอบการอบรมฯ (50 ชุด x 20 บาท) - 1,000 - 1,000 

    2.4) คาพาหนะ - 5,000 - 5,000 

    3) จัดประกวดนวัตกรรมและแนวทางปฏิบัติท่ีดีของ 

การจัดการศึกษาปฐมวัยเพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

    

    3.1) เงินรางวัล จํานวนอยางละ 2 รางวัล - 12,000 - 12,000 

    3.2) คาพาหนะ - 8,000 - 8,000 

    3.3) คาเอกสาร (100 ชุด x 30 บาท) - 3,000 - 3,000 

    3.4) คาอาหารกลางวัน (100 คน x 200 บาท) - 20,000 - 20,000 

    3.5) คาเครื่องดื่มและอาหารวาง (100 คน x 50บาท x 2 ม้ือ) - 10,000 - 10,000 

    3.6) คาท่ีพัก (7 หอง x 1200 บาท x 1 วัน) - 8,400 - 8,400 

4. จัดกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ และเวที
แลกเปล่ียน เรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนเด็กปฐมวัย (จํานวน 50 คน 1 วัน) 

 
 

   

    1) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางาน     

    1.1) คาท่ีพัก (5 หอง x 1,200 บาท x 1 วัน) - 6,000 - 6,000 

    1.2) คาอาหารกลางวัน (50คน x 120บาท x 1 วัน) - 6,000 - 6,000 

    1.3) คาเครื่องดื่มและอาหารวาง (50 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) - 3,500 - 3,500 

    1.4) คาพาหนะ - 3,000 - 3,000 

    2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาการสรางการรับรู    
ความเขาใจและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย 

    

       2.1) คาตอบแทนวิทยากร (1 คน x 7 ชม. x 600 บาท) 4,200 - - 4,200 

    2.2) คาพาหนะ - 5,000 - 5,000 

    2.3) คาท่ีพัก (5 หอง x 1,200 บาท x 1 วัน) - 6,000 - 6,000 

    2.4) คาอาหารกลางวัน (100 คน x 200 บาท) - 20,000 - - 

    2.5) คาเครื่องดื่มและอาหารวาง (100คน x 50 บาท x 2 ม้ือ) - 5,000 - 5,000 

       2.6) คาเอกสารประกอบการสัมมนา (100 ชุด x 50 บาท) - 5,000 - 5,000 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

5. ประชุมคณะกรรมการและจัดทําเครื่องมือนิเทศ กํากับ 
ติดตาม สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการดําเนินงานของ
หนวยงาน/สถานศึกษา (จํานวน 50 คน 1 วัน) 

    

1) คาอาหารกลางวัน (50 คน x 120 บาท x 1 วัน) - 6,000 - 6,000 

   2) คาเครื่องดื่มและอาหารวาง (50 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) - 3,500 - 3,500 

3) คาพาหนะ  - 31,610 - 31,610 

4) คาเบี้ยเลี้ยง (6 คน x 120 บาท x 5 วัน) - 3,600 - 3,600 

5) คาเอกสารประกอบการประชุม (50 ชุด x 30 บาท) - 2,040 - 2,040 

6. ประชุมติดตามผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค       
และแนวทางแกปญหาของการดําเนินงานแผน
ยุทธศาสตร 

    

1) คาอาหารกลางวนั (25 คน x 120 บาท x 1 วัน) - 3,000 - 3,000 

   2) คาเครื่องดื่มและอาหารวาง (25 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) - 1,750 - 1,750 

3) คาพาหนะ - 3,000 - 3,000 

   4) คาเอกสารประกอบการประชุมจัดทํารายงาน  
 (25 ชุด x 50 บาท) 

- 1,250 - 1,250 

5) คาวัสดุสํานักงาน - - 3,000 3,000 

รวมท้ังส้ิน 12,600 291,400 16,000 320,000 
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

และคาเปาหมาย 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและประเมินผล 

1) จํานวนผูบริหาร ครูผูสอน ผูดูแล
เด็กปฐมวัยและผูเก่ียวของท่ีไดรับ
การพัฒนาใหมีศักยภาพในการ   
จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและพัฒนา        
เด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการสมวัย   
ไมนอยกวา 100 คน 

1) การเขารวมกิจกรรมโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในจังหวัด
กาญจนบรุี 

1) บัญชีลายมือชื่อการเขารวม
กิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
2) ภาพถายกิจกรรมของโครงการ
ขับเคลื่อนการ พัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

2) สถานศึกษา/สถานพัฒนา    
เด็กปฐมวัย ตามกลุมเปาหมาย     
ท่ีไดรับการนิเทศ ติดตาม สงเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานและยุทธศาสตร 
ไมต่ํากวา รอยละ 50 

1) การนิเทศ ติดตามการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
2) การประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

1) เครื่องมือนิเทศหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
2) เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

3) มีผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ
และแนวทางปฏิบัติท่ีดีสามารถ
นําไปขยายผล ตอยอดเพ่ือ
ประยุกตใชในหนวยงาน 
สถานศึกษาหรือสถานพัฒนา    
เด็กปฐมวัย อยางนอย จํานวน 1 ชิ้น 

1) จํานวนสถานศึกษา/สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
กลุมเปาหมายท่ีไดรวมกิจกรรม
ดานงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ
และแนวทางปฏิบัติท่ีดีและ
ประชุมสัมมนาการสรางการรับรู 
ความเขาใจและแลกเปลี่ยน
เรียนรู 
2) ผลงานวิจัย นวตักรรม รูปแบบ
และแนวทางปฏิบัติท่ีดี 

1) บัญชีลงเวลาการเขารวมกิจกรรม
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
2) ภาพถายกิจกรรมของโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการ 
จัดการศึกษาศึกษาปฐมวัย 
3) จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม 
รูปแบบและแนวทางปฏิบัติท่ีดี 
 

 

 8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 8.1 เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหมีพัฒนาการสมวัย มีความพรอม
สําหรับการเขาเรียนในระดับประถมศึกษา 
 8.2 การดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยของหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกสังกัดในจังหวัด
กาญจนบุรี เปนไปในทิศทางเดียวกัน มีการบูรณาการการทํางานรวมกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของชาต ิ
 8.3 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมท้ังท่ี
ไดรับการขยายผลการดําเนินงานมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

    แผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)  
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งาน/โครงการ            เพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษาของเด็กดอยโอกาส  เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหลน 
             ในรูปแบบท่ีเหมาะสม     
แผนงาน                  บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 
กลุมงานท่ีรับผิดชอบ   กลุมพัฒนาการศึกษา 
ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาววิไลรัตน  คันธาวัฒน นางสุธินันท  พูลสมบัติ นางอรศิมา  ศรีสําราญ  
                             นางสาววิยะดา นุมวัฒนะ และนางออมทรัพย  พุมเล็ก  
ลักษณะโครงการ        ใหม 
ระยะเวลาดําเนนิงาน   มกราคม – สิงหาคม 2562    

--------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

            ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  มาตรา  10  กําหนดวาการจัดการศึกษา       
ตอง   จัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดให
อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย  การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพรองทางรางกาย  
จิตใจ  สติปญญา  อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู  หรือมีรางกายพิการ  หรือทุพพลภาพ  หรือบุคคล
ซ่ึงไมสามารถพ่ึงตนเองได  หรือไมมีผูดูแล  หรือดอยโอกาส  ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนพิเศษ  การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลดังกลาวจึงตองจัดดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม     
โดยคํานึงถึงความจําเปนและศักยภาพของบุคคล  ซ่ึงเปนหนาท่ีของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดท่ีจะตอง
สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนไดเขารับการศึกษาดวยรูปแบบตาง ๆ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ       
มีนโยบายจัดการศึกษา 3 รูปแบบโรงเรียนทางเลือก คือ ในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
            เ พ่ือเปนการสนองนโยบายดังกลาวและสงเสริมใหเด็กมีโอกาส  มีทางเลือกทางการศึกษา               
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงจัดโครงการเพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษาของเด็กดอยโอกาส         
เด็กออกกลางคันและเด็กตกหลน  ในรูปแบบท่ีเหมาะสม  เพ่ือเปนทางเลือกสําหรับเด็กออกกลางคัน         และ
สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาสทุกประเภท  โดยการพัฒนาระบบการเขาถึงเด็กตกหลน       
การพัฒนาการเรียนรู  ดานวิชาชีพและการพ่ึงพาตนเอง  รวมท้ังการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนใหเปนบุคคล     
ท่ีสมบูรณ     
 

2. วัตถุประสงค    

 

           2.1 เพ่ือใหมีขอมูลเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหลนในจังหวัด สนับสนุนการบูรณาการ 
แกปญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคันในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
           2.2 เพ่ือใหเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหลน ไดรับโอกาสการเขาถึงการศึกษา        
ในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
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3. เปาหมาย 

   3.1 เชิงปริมาณ 

                  ประชากรวัยเรียน (อายุ 3-18 ป) ในจังหวัดกาญจนบุรีทุกคน ไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        
ในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

 3.2 เชิงคุณภาพ        
                 1) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีขอมูลเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหลน 
                 2) เด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหลน ไดรับโอกาสการเขาถึงการศึกษา ในรูปแบบ
ท่ีเหมาะสม 
 

4. กลุมเปาหมาย 
           1) นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     
           2) ประชากรวัยเรียนชวงอายุ 3 – 18 ป 
 3) หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 

5. วิธีดําเนินงาน/ระยะเวลาการดําเนินงาน  

ท่ี กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.
ค.

 6
1 

พ
.ย

. 6
1 

ธ.
ค.

 6
1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ

. 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ
.ค

. 6
2 

มิ.
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

1 แตงตั้งกรรมการ/คณะทํางานการเพ่ิม
โอกาสการเขาถึงการศึกษาของเด็ก 
ดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็ก
ตกหลน ในรูปแบบท่ีเหมาะสม ระดับ
จังหวัด 

            

2 ประชุมชี้แจงการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
จัดเก็บขอมูลเด็ก ดอยโอกาส            
เด็กออกกลางคัน เด็กตกหลน และ
ประชากรวัยเรียน ใหแกผูเก่ียวของ       
ในระดับจังหวัด 

            

3 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลตามโปรแกรม
สําเร็จรูปจัดเก็บขอมูลเด็กดอยโอกาส   
เด็กออกกลางคัน เด็กตกหลน 

            

4 การสํารวจหรือสอบทานขอมูลตาม
โปรแกรมสําเร็จรูปจัดเก็บขอมูลกลาง  
เพื่อหาสาเหตุและปญหา เด็กดอยโอกาส 
เด็กออกกลางคัน เด็กตกหลน และ
ประชากรวัยเรียน 
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ที่ กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.
ค.

 6
1 

พ
.ย

. 6
1 

ธ.
ค.

 6
1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ

. 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ
.ค

. 6
2 

มิ.
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

5 เสนอ (ราง) รูปแบบ/แนวทางการชวยเหลือ
เด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคันและ
เด็กตกหลน เขาสูระบบการศึกษาให
คณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษาจังหวัด อกศจ. และ 
กศจ. พิจารณาใหความเห็นชอบ 

            

6 ประชุมชี้แจงการนํารปูแบบ/          
แนวทางการชวยเหลือเด็กดอยโอกาส 
เด็กออกกลางคันและเด็กตกหลน      
เขาสูระบบการศึกษา ไปใช ใหแก
หนวยงานท่ีเก่ียวของในจังหวัด 

            

7 การดําเนินการชวยเหลือเด็กดอยโอกาส 
เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหลน   
ตามรูปแบบ/แนวทางท่ีกําหนด 

            

8 ติดตามผลการดําเนินงานการเพ่ิม 
โอกาสการเขาถึงการศึกษาของเด็ก 
ดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน และ 
เด็กตกหลน ในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
(รายไตรมาส) 

            

9 สรุปผลการดําเนินงานการเพ่ิมโอกาส
การเขาถึงการศึกษาของเด็กดอยโอกาส 
เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหลน     
ในรูปแบบท่ีเหมาะสมของจังหวัด 
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6.งบประมาณ :  งบรายจายอ่ืน จํานวน 240,000 บาท (สองแสนสี่หม่ืนบาทถวน)  รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. ประชุมชี้แจงการใชโปรแกรมสําเร็จรูปจัดเก็บขอมูล
เด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน เด็กตกหลน และ
ประชากร วัยเรียน ใหแกผูเก่ียวของในระดับจังหวัด  
(จํานวน 18 คน 1 วัน) 
   1) คาอาหารกลางวัน (18 คน x 1 ม้ือ x 120 บาท) 
   2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (18 คน x 2 ม้ือ x 35 บาท) 
   3) คาวัสดุประกอบการประชุม   
   4) คาถายเอกสาร  

 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

2,160 
1,260 

- 
1,480 

 
 
 
 

- 
- 

1,500 
- 

 
 
 
 

2,160 
1,260 
1,500 
1,480 

2. ประชุมปฏิบัติการ วิเคราะหขอมูล และจัดทํา                 
(ราง) รูปแบบ/แนวทาง การชวยเหลือเด็กดอยโอกาส            
เด็กออกกลางคันและเด็กตกหลน เขาสูระบบการศึกษา  
(คณะทํางานระดับจังหวัด 18 คน 3 วัน) 
   1) คาอาหารกลางวัน (18 คน x 3 ม้ือ x 120 บาท)  
   2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (18 คน x 6 ม้ือ x 35 บาท) 
   3) คาพาหนะ 
   4) คาวัสดุประกอบการประชุม   
   5) คาถายเอกสาร  

 
 
 

 
       - 

- 
- 
- 
- 

 
 
 

 
6,480 
3,780 
8,640 

- 
2,000 

 
 

 
 

- 
- 
- 

2,000 
- 

 
 

 
 

6,480 
3,780 
8,640 
2,000 
2,000 

3. ประชุมชี้แจงการนํารูปแบบ/แนวทางการชวยเหลือ      
เด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหลน           
เขาสูระบบการศึกษา ไปใช ใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ     
ในจังหวัด (จํานวน 18 คน 1 วัน) 
   1) คาอาหารกลางวัน (18 คน x 1 ม้ือ x 120 บาท)  
   2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (18 คน x 2 ม้ือ x 35 บาท) 
   3) คาวัสดุประกอบการประชุม   
   4) คาถายเอกสาร  

 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

2,160 
1,260 

- 
1,000 

 
 
 
 

- 
- 

2,000 
- 

 
 
 
 

2,160 
1,260 
2,000 
1,000 

4. การดําเนินการชวยเหลือเด็กดอยโอกาส เด็กออก
กลางคัน และเด็กตกหลน ตามรูปแบบ/แนวทางท่ีกําหนด  
   1) คาเบี้ยเลี้ยง (10 ครั้ง x 5 คน x 3 วัน x 240 บาท) 
   2) คาใชจายในการสนับสนุนชวยเหลือเด็ก ตาม
รูปแบบ/แนวทางท่ีกําหนด    
   3) คาท่ีพัก (10 ครั้ง x 5 คน x 3 คืน x 800 บาท) 
   4) คาน้ํามันเชื้อเพลิง (10 ครั้ง x 2,000 บาท)  

 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
 

36,000 
20,580 

 
120,000 
20,000 

 
 

- 
- 
 

- 
- 

 
 

36.000 
20,580 

 
120,000 
20,000 

 

      แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)  
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

5. สรุปผลการดําเนินงานการเพ่ิมโอกาสการเขาถึง
การศึกษาของเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน และ
เด็กตกหลน ในรูปแบบ ท่ีเหมาะสมของจังหวัด  

1) คาอาหารกลางวัน (10 คน x 3  ม้ือ x 120 บาท)
2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (10 คน x 6 ม้ือ x 35 บาท)
3) คาวัสดุประกอบการประชุม
4) คาถายเอกสาร

- 
- 
- 
- 

3,600 
2,100 

- 
1,000     

- 
- 

1,000 
- 

3,600 
2,100 
1,000 
1,000 

รวมท้ังส้ิน   - 233,500 6,500  240,000 

7. การประเมินผล

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

และคาเปาหมาย 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและ

ประเมินผล 

1) ระดับความสําเร็จในการจัดเก็บและบันทึก
ขอมูลกลางของเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน
และเด็กตกหลน และประชากรวัยเรียนในจังหวัด 
(ระดับ 5) 
2) รอยละ 80 ของเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน
และเด็กตกหลนท่ีไดรับการชวยเหลือในรูปแบบตาง ๆ 
ท่ีเหมาะสม 

1) สํารวจจัดเก็บขอมูล
2) สัมภาษณ
3) วิเคราะห สรุปผล
ทําสถิติเปรียบเทียบ 

1) แบบสํารวจขอมูล
2) แบบติดตาม
3) โปรแกรมสําเร็จรูป

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

        8.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีขอมูลเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหลน 
สนับสนุนการบูรณาการแกปญหาเด็กนอกระบบการศึกษา และเด็กออกกลางคันในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในพ้ืนท่ี 

     8.2 เด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหลน ไดรับโอกาสการเขาถึงการศึกษาในรูปแบบ    
ท่ีเหมาะสม 

   แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
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งาน/โครงการ    พัฒนาการจัดประสบการณการเรียนการสอนปฐมวัย  
แผนงาน      บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 
กลุมงานท่ีรับผิดชอบ  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางพิชญาภัค อารีรอบ, นายชาลี สํารองทรัพย และคณะ 
ลักษณะโครงการ    ตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนนิงาน  มกราคม 2562 ถึง มิถุนายน 2562 

--------------------------------- 

1.หลักการและเหตุผล 

 

  กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพ่ือเปนหลักสูตร
สําหรับสถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปใชเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานตามจุดหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 ท่ีกําหนดเปาหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคมและ
สติปญญาท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล เปนการเตรียมความพรอมท่ีจะ
เรียนรูและสรางรากฐานชีวิตใหพัฒนาเด็กปฐมวัยไปสูความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ 
และมีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ท้ังนี้การนําหลักสูตรสถานศึกษาไปสู
การปฏิบัติ จําเปนตองใชแผนการจัดประสบการณ ซ่ึงเปนการวางแผนการสอนรายวันท่ีครอบคลุมพัฒนาการ
ท้ัง 4 ดานของเด็กปฐมวัย ผานการกําหนดกิจกรรมประจําวัน เพ่ือใหเด็กปฏิบัติและไดรับประสบการณ อันจะนําไปสู
การบรรลุวัตถุประสงคการศึกษาท้ังดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัยซ่ึงครูตองสามารถตอบคําถาม
พ้ืนฐานไดคือ วางแผนการจัดประสบการณสําหรับใคร ตองการใหเด็กเรียนรูอะไร เด็กจะเรียนรูเรื่องท่ีตองการ
ใหเรียนรูไดดีท่ีสุดไดอยางไร และรูไดอยางไรวาเด็กเกิดการเรียนรูหรือไมมากนอยเพียงใด 
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เห็นความสําคัญจึงจัดทําโครงการพัฒนาการจัด
ประสบการณการเรียนการสอนปฐมวัย ปงบประมาณ 2562 ข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค 
  2.1 เพ่ือสงเสริมใหโรงเรียนเอกชนสามารถจัดการเรียนการสอนปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ ผูเรียนไดรับ
การสงเสริมพัฒนาการอยางเต็มศักยภาพ 
  2.2 เพ่ือใหศึกษานิเทศก บุคลากรท่ีทําหนาท่ีสงเสริมการศึกษา ผูบริหารโรงเรียนและครูปฐมวัย       
มีความรู ความเขาใจองคความรูการศึกษาปฐมวัยท่ีทันสมัย 

3. เปาหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

     ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาท่ีเปดสอนระดับปฐมวัยในจังหวัด
กาญจนบรุี จํานวน 24 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม 48 คน ระยะเวลา 3 วัน 
 

  3.2 เชิงคุณภาพ 

        โรงเรียนเอกชนท่ีเปดสอนระดับปฐมวัย กลุมเปาหมายสามารถจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย    
ไดอยางมีคุณภาพตามหลักสูตรปฐมวัยทุกโรงเรียน 
 

    แผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)  
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4. วิธีดําเนินงาน/ระยะเวลาการดําเนินงาน  

ท่ี กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.
ค.

 6
1 

พ
.ย

. 6
1 

ธ.
ค.

 6
1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ

. 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ
.ค

. 6
2 

มิ.
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

1 จัดทําโครงการและแตงตั้งคณะกรรมการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 

            

2 อบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนเอกชน 
จํานวน 24 โรงเรียน เพ่ือเสริมสราง
พัฒนาการผูเรียน ตามหลักสูตร ดังนี ้

            

 1) การเขียนแผนการจัดประสบการณ             

 2) การจัดประสบการณและรูปแบบ      
การจัดกิจกรรมประจําวัน 

            

 3) การเชื่อมตอของการศึกษาระดับ
ปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปท่ี 1 

            

4 นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย 
จํานวน 5 โรงเรียน 

            

5 รายงานผลการดําเนินงาน             
 

5.งบประมาณ งบรายจายอ่ืน จํานวน 49,400 บาท (สี่หม่ืนเกาพันสี่รอยบาทถวน) รายละเอียด ดังนี ้
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน  
(จํานวน 10 คน 1 วัน) 

    

1)  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (35 บาท x 2 ม้ือ x 10 คน) - 700 - 700 
2)  คาอาหารกลางวัน (120 บาท x 10 คน x 1 วัน) - 1,200 - 1,200 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการฯ ตามหลักสูตร (จํานวน 48 คน 3 วัน)     
1) คาตอบแทนวิทยากร (6 ชม. X 3 วัน x 600 บาท) 10,800 - - 10,800 
2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (35 บาท x 6 ม้ือ x 48 คน) - 10,080 - 10,080 
3) คาอาหารกลางวัน (120 บาท x 48 คน x 3 วัน) - 17,280 - 17,280 
4) คาท่ีพัก (2 หอง x 1,200 บาท x 3 คืน) - 2,400 - 2,400 

   5) คาเอกสารประกอบการอบรมฯ (48 เลม x 50 บาท) - - 2,400 2,400 
3. นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย จํานวน 5 โรงเรียน 
    1) คาพาหนะ คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง 
    2) คาเบี้ยเลี้ยง (120 บาท x 2 คน x 5 วัน) 

 
- 
- 

 
3,340 
1,200 

 
- 
- 

 
3,340 
1,200 

รวมท้ังส้ิน 10,800 36,200 2,400 49,400 
 

    แผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)  
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัด 

และประเมินผล 

1) รอยละ 100 ของโรงเรียนเอกชนท่ี
ไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

1) จํานวนโรงเรียนเอกชนท่ีเขารับ 
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัย ตามโครงการ
พัฒนาการจัดประสบการณเรียน
การสอนปฐมวัย ปงบประมาณ 
2562 

1) ตารางลงเวลาของครู บุคลากร
ของสถานศึกษาในการเขารับการ
พัฒนาตามโครงการพัฒนาการจัด
ประสบการณการเรียนการสอน
ปฐมวัย ปงบประมาณ 2562 

2) รอยละ 85 ของโรงเรียนเอกชนท่ี
เปดสอนระดับปฐมวัยกลุมเปาหมาย 
(2 โรงเรียน) สามารถจดัการเรียนรู
สําหรับเด็กปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

1) การนิเทศ ติดตาม ศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษาและแผน 
การจัดประสบการณ 
2) การนิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 

1) หลักสูตรสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย 
2) แผนการจัดประสบการณ 
3) แบบบันทึกการสังเกต 
4) แบบสอบถามความรูและ 
ความพึงพอใจ 

3) รอยละ 50 ของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัด 
กาญจนบุรีท่ีทําหนาท่ีสงเสริมการศึกษา
ระดับปฐมวยั ผูบริหารโรงเรียนและครู
ปฐมวัยมีความเขาใจหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

การสัมภาษณ การสอบถาม 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 

แบบสัมภาษณ/แบบสอบถาม 
เรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 

4) รอยละ 50 ของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
จังหวัดกาญจนบุรี รวมท้ังผูบริหาร
โรงเรียนและครูปฐมวัยมีความเขาใจ
การเชื่อมตอของการศึกษาระดับ
ปฐมวัย กับระดับประถมศึกษาปท่ี 1 

การสัมภาษณ การสอบถาม 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา
เด็กปฐมวัย จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง
ความเขาใจการเชื่อมตอของ
การศึกษาระดับปฐมวัย กับ
ระดับประถมศึกษาปท่ี 1 

แบบสัมภาษณ/แบบสอบถาม 
เรื่องความเขาใจการเชื่อมตอ       
ของการศึกษาระดับปฐมวัย         
กับระดับประถมศึกษาปท่ี 1 

 7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  7.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัยอยางสมดุลทุกดาน 

  7.2 บุคลากรท่ีทําหนาท่ีสงเสริมการศึกษาและครูผูสอนระดับปฐมวัย มีความรู ความเขาใจ หลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และสามารถนําสูการปฏิบัติได 

  7.3 โรงเรียนมีความเขมแข็งทางวิชาการ ในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 
 
 

    แผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)  
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งาน/โครงการ    ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)  
แผนงาน  บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 
กลุมงานท่ีรับผิดชอบ  นิเทศ ติดตามและประเมินผล  
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางเมตตา  สุกใส นางพูลทรัพย  หินออน และนายชาลี  สํารองทรัพย  
ลักษณะโครงการ   ใหม 
ระยะเวลาดําเนนิงาน  ธันวาคม 2561 – กันยายน 2562  

--------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ขอ 2.3.4 คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูของ  
คนไทยยังอยูในระดับคอนขางต่ํา เม่ือพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ในป 2558 พบวามีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 ตามเปาหมายท่ี 2 ตัวชี้วัดท่ี 2.2 สัดสวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทุกระดับชั้นผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 มีจํานวนเพ่ิมข้ึน และความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหวาง
พ้ืนท่ี และภูมิภาคลดลง  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579ตามยุทธศาสตรท่ี 3 ขอ 3.2 คนทุกชวงวัย   
มีทักษะ ความรูความสามารถ นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน และกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษา เพ่ือใหผูเรียนไดรับการสงเสริมใหมีศักยภาพสูงสูมาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาต ิ
และไดดําเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ซ่ึงเนนในการยกระดับคุณภาพผูเรียน  
ใหเต็มศักยภาพ กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริม
ความสามารถดานเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรูคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ท่ีสองไดกําหนดเปาหมายใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ (O–NET) มีคะแนน
เฉลี่ยมากกวา รอยละ 50 และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน
โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาปท่ี 6 และระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในปการศึกษา 2560 ในภาพรวมของ
จังหวัดกาญจนบุรี ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 45.50 (ระดับประเทศ 39.79) และ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 35.40 (ระดับประเทศ 34.33)  
        สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเรงดวนดําเนินการชวยเหลือสถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจัดทําโครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรีใหสูงข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนใหสูงข้ึน 
 

3. เปาหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

                โรงเรียนเอกชนจํานวน 23 โรง ไดรับการสงเสริมและพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
                 รอยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) โรงเรียนเอกชน จํานวน 23 
โรงเรียน มีคาเปาหมายสูงข้ึน รอยละ 3 
  

    แผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)  
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4. วิธีดําเนินงาน/ระยะเวลาการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.
ค.

 6
1 

พ
.ย

. 6
1 

ธ.
ค.

 6
1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ

. 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ
.ค

. 6
2 

มิ.
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

1 สงเสริมการนําผลสอบ O-NET ไปพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1) ประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การนําผล
สอบ O-NET ไปสูการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 
2) นิเทศติดตามการจัดการเรียน 
การสอนตามเปาหมายในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน 

       
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   

2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัด 
และประเมินผล 
1) ประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การวัดและ
ประเมินผล 
2) นิเทศติดตามผลการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

       
 
 

  
 
 
 
 
 

   

3 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู 
รายกลุมสาระ 
1) อบรมครูผูสอนรายกลุมสาระ 
2) นิเทศติดตามการจัดการเรียน     
การสอนของครูในโรงเรียนท่ีไดรับ   
การฝกอบรม 

        
 
 

 
 
 
 

   

4 ประชุมเครือขายยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับจังหวัด (ปสกช.) 

            

5 สรุปรายงานผลโครงการ             
 
 
 
 
 
 

    แผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)  
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5.งบประมาณ งบรายจายอ่ืน จํานวน 335,880 บาท (สามแสนสามหม่ืนหาพันแปดรอยแปดสิบบาทถวน)  
รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. ประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การนําผลสอบ O-NET          
ไปสูการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จํานวน 55 คน      
(23 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน /คณะกรรมการ 9 คน) 
  1) คาอาหารกลางวัน (55 คน x 200 บาท x 2 ม้ือ) 
  2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (55 คน x 50 บาท x 4 ม้ือ)  
  3) จัดจางทําเอกสารอบรมและทํารูปเลม  
      (50 เลม x 100 บาท)    
  4) คาตอบแทนวิทยากร (12 ชม. x 1,200 บาท) 
  5) คาท่ีพัก 
  6) คาพาหนะ 

 
 
 
 

- 
- 
- 

 
     14,400 

- 
- 

 
 
 
 

22,000 
11,000 
5,000 

  
- 

10,800 
31,500 

 
 
 
 

- 
- 
- 
 

        - 
- 
- 

 
 
 
 

 22,000 
11,000 
  5,000 

 
 14,400 
10,800 
31,500 

2. ประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การวัดและประเมินผล จํานวน 55 คน (23 โรงเรียน ๆ ละ  
2 คน /คณะกรรมการ 9 คน) 
  1) คาอาหารจํานวน (55 คน x 200 บาท x 1 ม้ือ) 
  2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (55 คน x 50บาท x 2 ม้ือ) 
  3) คาจางทําเอกสารอบรม         
  4) คาตอบแทนวิทยากร (6 ชม. x 600 บาท) 
  5) คาพาหนะ 

 
 
 

- 
- 
- 

3,600 
- 

 
 
 

11,000 
5,500 
3,000 

- 
3,000 

 
 
 

- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

11,000 
5,500 
3,000 
3,600 
3,000 

3. ประชุมปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการสอนท่ีเนนกระบวนการ
คิดวิเคราะหและการแกปญหา 
  1) คาอาหาร จํานวน (120 คน x 200 บาท x 3 ม้ือ) 
  2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (120 คน x 50 บาท x 6 ม้ือ) 
  3) คาจางทําเอกสารอบรมและทํารูปเลม (120 เลม x 100 บาท) 
  4) คาตอบแทนวิทยากร (18 ชม. x 1,200 บาท) 
  5) คาท่ีพัก 
  6) คาพาหนะ 

 
 

- 
- 
- 

21,600 
- 
- 

 
 

72,000 
36,000 
12,000 

- 
19,800 
  4,000 

 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

72,000 
36,000 
12,000 
21,600 
19,800 
  4,000 

4. ประชุมเครือขายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับจังหวัด (ปสกช.) 

- 10,000 - 10,000 

 
 
 
 
 

    แผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)  
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

5. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนตามเปาหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

- 35,000 - 35,000 

6. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน - 4,680 - 4,680 

รวมท้ังส้ิน 39,600 296,280 - 335,880 

6. การประเมินผล

ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและประเมินผล 

ผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
สูงข้ึน รอยละ 3 

1) การนิเทศติดตามการจัด
การเรียนการสอน 
2) สอบถามความตองการ
3) ประเมินความพึงพอใจ
4) ผลการทดสอบ O-NET

1) แบบนิเทศติดตามการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอน 
2) แบบสอบถาม
3) แบบประเมินความพึงพอใจ
4) ขอสอบ O-NET ป2561

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

           การบูรณาการดานการจัดการเรียนรู ในการพัฒนาคนใหพรอมเขาสูสังคมคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 
เปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายท่ีเก่ียวของไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรูตามสมรรถนะของผูเรียนเพ่ิมข้ึน 

 แผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
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งาน/โครงการ    พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
แผนงาน   บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ 
กลุมงานท่ีรับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล    
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวศศิพิมพ แพทยวงษ นางวารินทร  สุขกุล และนางรุงอรุณ หัสชู 
ลักษณะโครงการ       ใหม 
ระยะเวลาดําเนนิงาน มกราคม – กันยายน 2562 

--------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล

      พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ มาตรา 47 วรรคสอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไวดังนี้ 
ใหยกเลิกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ในกฎกระทรวงนี้ 
การประกันคุณภาพการศึกษาหมายถึงการประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหาร
คุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีความเก่ียวของและ
สาธารณชนวาสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุ
เปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล และใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบ 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมท้ัง
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตาม
แผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผล 
การดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมิน
ตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป เพ่ือใหการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล
สถานศึกษามีหนาท่ีในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความม่ันใจตอผูปกครอง ชุมชน สังคม วาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีคุณภาพ  ดังนั้น สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบการ
ประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษาข้ึน 

2. วัตถุประสงค

  2.1 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนเอกชนใหมีระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม 
ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 

 2.2 เพ่ือสรางคลังขอมูลสารสนเทศดานการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

 แผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 



146 
  

3. เปาหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

               จัดอบรมครู ผูรับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ
ศึกษาในจังหวัด โรงเรียนละ 2 คน จํานวน 24 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 48 คน ระยะเวลา 2 วัน 
           3.2 เชิงคุณภาพ 

                ครูผูรับผิดชอบ ระบบการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญ
ศึกษา มีความรูความเขาใจเชื่อม่ันในแนวทางการปฏิบัติระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวใหมตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

4. วิธีดําเนินงาน/ระยะเวลาการดําเนินงาน  

ท่ี กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
ต.

ค.
 6

1 

พ
.ย

. 6
1 

ธ.
ค.

 6
1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ

. 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ
.ค

. 6
2 

มิ.
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

1 สรางความรูความเขาใจในการประเมิน
มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาเอกชน 
ประเภทสามัญศึกษา 
2) รายงานผลการดําเนินงาน 

            

2 ขับเคลื่อนการสงเสริมการประเมิน

มาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษาในโรงเรียนเอกชนตนแบบ 

1) นิเทศโรงเรียนเอกชนท่ีเขารวมเปน

โรงเรียนตนแบบการประเมินมาตรฐาน

และการประกันคุณภาพการศึกษา 

2) รายงานผลการนิเทศ 
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ท่ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.
ค.

 6
1 

พ
.ย

. 6
1 

ธ.
ค.

 6
1 

ม.
ค.

 6
2 

ก.
พ

. 6
2 

มี.
ค.

 6
2 

เม
.ย

. 6
2 

พ
.ค

. 6
2 

มิ.
ย.

 6
2 

ก.
ค.

 6
2 

ส.
ค.

 6
2 

ก.
ย.

 6
2 

3 การวิเคราะหการดําเนินงานดานการ
ประเมินมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
1) รวบรวมขอมูลการประเมินดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) 
2) จัดประชุมเพ่ือวิเคราะหรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(SAR) ของโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษา ปการศึกษา 2561 และ
สรุปผล 
3) รายงานผลการวิเคราะห (SAR) 

 
 
 
 

 

           

4 รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการฯ             
 
5.งบประมาณ  งบรายจายอ่ืน จํานวน 55,030 บาท  (หาหม่ืนหาพันสามสิบบาท) รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จํานวน    
60 คน (ผูเขาประชุมฯ 48 คน และคณะทํางานฯ 12 คน) 2 วนั 
    1) คาอาหารกลางวัน (200 บาท x 2 ม้ือ x 60 คน) 
    2) อาหารวางและเครื่องดื่ม (50 บาท x 4 ม้ือ x 60 คน) 
    3) คาเอกสารประกอบการประชุม (80 บาท x 48 ชุด) 
    4) คาเอกสารรายงานผลการดําเนนิงาน (150 บาท x 3 เลม) 
    5) คาวัสด ุ

 
 
 

- 
- 
- 
- 
- 

 
 

 
24,000 
12,000 
3,840 

450 
- 

 
 
 

- 
- 
- 
- 

4,260 

 
 

 
24,000 
12,000 
3,840 

450 
4,260 

2. นิเทศ ติดตามโรงเรียนเอกชนท่ีเขารวมเปนโรงเรียนตนแบบ
การประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
จํานวน 3 โรงเรียน 5 คน 3 วนั 
    1) คาเบี้ยเลี้ยง คณะกรรมการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเอกชน  
(120 บาทx 5 คน x 3 วัน) 
    2) คาชดเชยน้ํามันเดินทางไปราชการ  
    3) คารายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเอกชนท่ีเขารวม
เปนโรงเรียนตนแบบ (150 บาท x 3 เลม) 

 
 

 
- 
 

- 
- 

 
 
 

1,800 
 

2,580 
450 

 
 

 
- 
 

- 
- 
 

 
 

 
1,800 

 
2,580 

450 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

3. การประชุมเพ่ือวิเคราะหรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (SAR) ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา 
ปการศึกษา 2561 และสรุปผล 24 โรงเรียน (จํานวน 8 คน) 
    1) คาอาหารกลางวัน (200 บาท x 1 ม้ือ x 8 คน) 
    2) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (50 บาท x 2 ม้ือ x 8 คน) 
    3) คาชดเชยน้ํามันใชเดินทางไปราชการ  
    4) คาเอกสารรายงานผลการวิเคราะห (SAR) (250 บาท x 3 เลม) 

 
 

 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

1,600 
800 

2,800 
450 

 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 

 
1,600 

800 
2,800 

450 

รวมท้ังส้ิน - 54,070 960 55,030 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จและคาเปาหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัดและประเมินผล 

1) รอยละ 100 ของโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดท่ีไดรับ 
การพัฒนาศักยภาพการประเมินและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
รองรอยการเขารวมประชุม 

เอกสารลงลายมือชื่อเขารวม
ประชุม 

2) รอยละ 90 ของผูเขารับการอบรมมี  
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

สังเกต แบบสอบถาม แบบทดสอบ 
Pre-test – Post-test 

3) รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (SAR) ของโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา ปการศึกษา 2561  

วิเคราะหการดําเนินงานดาน
การประเมินมาตรฐานและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

แบบรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา (SAR) 

 7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

            7.1. โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  7.2 โรงเรียนมีคลังขอมูลสารสนเทศดานการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 7.3 บุคลากรและผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 7.4 ชุมชนมีความเชื่อถือศรัทธาตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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งบพัฒนำจังหวดั 

แผนงำนบูรณำกำร 

ส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร 
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/(1.3) ความเรงดวน... 

แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย)          (1 ชุด ตอ 1 โครงการ) 
 

ช่ือโครงการ  พัฒนาเครือขายขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาสูชุมชน 

                จังหวัดกาญจนบุรี      วงเงิน   170,000 บาท 

หนวยงานเจาภาพรับผิดชอบ  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

ผูรับผิดชอบ   นายอนันต   กัลปะ   ตําแหนง    ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

หมายเลขโทรศัพท 08 9913 8659 

เจาหนาท่ีผูประสานงาน  นางวราภรณ   เนาวราช ตําแหนง  ศึกษานเิทศก 

หมายเลขโทรศัพท 06 3912 4124 
 

 (1) หลักการและเหตุผล 

      (1.1) ท่ีมา :  

      สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลท่ี 9 
ทรงหวงใยการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของไทย โดยเฉพาะโรงเรียนและนักเรียนในทองถ่ินชนบทหางไกลตามชายขอบของ
ประเทศและท่ีดอยโอกาส  ดังนั้นเม่ือ พ.ศ.2555 จึงพระราชทานเงินสวนพระองคให พลเอกเปรม  ติณสูลานนท 
ประธานองคมนตรี และคณะองคมนตรีใหไปดําเนินงาน “โครงการกองทุนการศึกษา” เพ่ือชวยเหลือโรงเรียน
สามัญศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนท่ีอยูหางไกลและขาดแคลนปจจัยท่ีจําเปน            
ในการพัฒนาการเรียนการสอน  รวมท้ังพระราชทานทุนการศึกษาแกนักเรียนท่ีเปนคนดีมีคุณธรรมใหไดรับ
การศึกษาตอจนสุดความสามารถของนักเรียน พรอมนี้ ทรงพระราชทานแนวทางการดําเนินงานโครงการนี้ให
ทําแบบ “ปดทองหลังพระ” มีอาสาสมัครมาชวยงาน  ดําเนินการใหเร็วโดยไมยึดรูปแบบราชการมากนัก แตให
โปรงใสและตรวจสอบได  เปาหมายสําคัญของโครงการนี้คือ “เพ่ือสรางคนดีใหกับบานเมือง” 
       จังหวัดกาญจนบุรี เปนจังหวัดหนึ่งท่ีไดรับการคัดเลือกใหอยูในโครงการนี้  ปจจุบันมีโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา 11 โรงเรียน และมีโรงเรียนเครือขายอีก 3 โรงเรียน รวม 14 โรงเรียน โดยเริ่ม
ดําเนินการมาตั้งแตปการศึกษา 2555 
       (1.2) สภาพปญหา/ความตองการ :  
       จังหวัดกาญจนบุรี  มีโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการกองทุนการศึกษาดังกลาว จํานวน 11 โรงเรียน
และโรงเรียนเครือขายโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 3 โรงเรียน ซ่ึงไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแนวทาง
ท่ีโครงการกองทุนการศึกษาไดวางรูปแบบไวแลวทุกประการ แตเนื่องจากการดําเนินโครงการกองทุนการศึกษา 
เปนท่ีรับรูกันในแวดวงการศึกษาเทานั้น สวนราชการอ่ืนๆ หนวยงานภายนอก หรือแมแตองคกรปกครอง                    
สวนทองถ่ิน ประชาชน ในทองถ่ินท่ีโรงเรียนเหลานั้นตั้งอยูไมไดมีสวนรวมในการรับรับรูการดําเนินงาน 
กิจกรรมตางๆ หรือแมแตกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนท่ีจัดข้ึนเลย ชุมชนรอบขางโรงเรียนก็ไมมีสวนรวม รับรู
รับทราบแตอยางใด 
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       (1.3) ความเรงดวน :        

      เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาท่ัวประเทศ
เปนไปในทิศทางท่ีประสบผลสําเร็จรวดเร็วข้ึน ตลอดจนมีแนวทางในการพัฒนาใหกับโรงเรียนอ่ืนๆ  จึงได                 
มีการนํารองโครงการเครือขายขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในข้ันแรก                      
เพ่ือหวังผลเลิศ จํานวน 3 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม โรงเรียนบานหนองสาหราย และ
โรงเรียนบานหวยหวาย อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ข้ึน โดยจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เหลานี้คือ 

       1.นอมนําศาสตรพระราชา มาใชวางแผนการขับเคลื่อนและออกแบบกิจกรรมท้ังหมด ซ่ึง
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ท่ีนํามาใช คือ “ระเบิดจากขางใน” ซ่ึงเปนการสราง
ความเขมแข็งใหคนในชุมชนท่ีเราเขาไปพัฒนาใหมีสภาพพรอมท่ีจะรับการพัฒนาเสียกอน แลวจึงคอยออกมาสู
สังคมภายนอก มิใชการนําเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเขาไปหาชุมชนหมูบานท่ียังไมทันไดมี
โอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว และยังนอมนําหลักการทรงงานอ่ืน มาใชเปนแนวทางในการวางแผนขับเคลื่อน ไดแก 
1.ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ 2.ระเบิดจากขางใน 3.แกปญหาท่ีจุดเล็ก 4.ทําตามลําดับข้ัน 5.ภูมิสังคม 6.องครวม 
7.ไมติดตํารา 8.ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด 9.ทําใหงาย  10.การมีสวนรวม  11.ประโยชนสวนรวม 
12.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมหลักการทรงงานท่ีนํามาใชเปนแนวทางขับเคลื่อน จํานวน 12 หลักการ 

      2. นําเทคนิคการสรางชุมชนแหงการมีสวนรวม (Community of Participation) หรือ COP    
มาใชในการพัฒนาชุมชน และนําเทคนิคการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning  
Community :PLC) มาใชในการพัฒนาโรงเรียน โดยนําเทคนิคท้ังสองมาใชในการขับเคลื่อนโครงการและ
กิจกรรมสงเสริมความดี 

       3. กระบวนการขับเคลื่อนโครงการดังกลาว ใชกระบวนการ 4 สราง ประกอบดวย 
          1) สรางการมีสวนรวม (รวมคิด รวมนํา รวมทํา รวมทบทวน รวมพัฒนา)   
          2) สรางความเปนเจาของ (คนหาคุณธรรมเปาหมาย กําหนดพฤติกรรมบงชี้เชิงบวก สราง

กิจกรรมสงเสริมความดี)   
          3) สรางการเปนแบบอยาง (การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีทุกระดับ ทุกภาคสวน)   
          4) สรางใหเปนวิถีชีวติ (ปฏิบัติอยางตอเนื่อง ทบทวนอยางสมํ่าเสมอ) 

หมายเหตุ  กระบวนการขับเคลื่อน ท้ัง 4 ประการ จะแทรกอยูในกระบวนการขับเคลื่อน ในกิจกรรมสงเสริม
ความดีตลอดโครงการ 
 (2) ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

 (2.1) วัตถุประสงคของโครงการ :  

     1. เพ่ือพัฒนาศูนยการเรียนรูโรงเรียนคุณธรรมในโครงการกองทุนการศึกษาใหเปน                 
แหลงกลางในการชวยกันสรางคนดี ใหบานเมือง และเปนแหลงกลางในการขยายผลองคความรู                               
ดวยกระบวนการขับเคลื่อนท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ การมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง การมีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคงใน
คุณธรรม การมีความรูความสามารถท่ีจะประกอบอาชีพได และการเปนพลเมืองดีของชาต ิ
     2. เพ่ือพัฒนาชุมชนรอบขางโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาใหเปนชุมชนท่ีชวยกัน
สรางคนดีใหบานเมือง โดยมีองคประกอบดังนี้ ชุมชนการเรียนรู ชุมชนมีสวนรวม ชุมชนจิตอาสา ชุมชนคุณธรรม 
 

 

 /(2.2) ความสอดคลอง... 
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 (2.2) ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด :  
        ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางสังคมเปนสุขและสังคมแหงการเรียนรู 
            กลยุทธ  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกลุมเปาหมาย 

 (2.3) ลักษณะโครงการ :   
        การพัฒนาดานเศรษฐกิจ   การพัฒนาดานสังคม 
        การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
        ดานการรักษาความม่ันคงและความสงบ  ดานการบริหารจัดการ  

 (2.4) สถานภาพของโครงการ :  
        โครงการเดิม  โครงการใหม 

 (2.5) ประเภทของโครงการ :  
        พัฒนา   ดําเนินการปกติ 

 (2.6) ระยะเวลาดําเนินโครงการ : 1 ป เริ่มตนป พ.ศ.2562 สิ้นสุดป พ.ศ.2562 

 (2.7) สถานท่ีดําเนินโครงการ :  
       สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 

 (3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 
 (3.1) กลุมเปาหมาย :  
       ผูบริหาร ครู นักเรียน และชุมชน เขามามีสวนรวมกับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
จํานวน ๓ โรงเรียน ไดแก โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม โรงเรียนบานหนองสาหราย และโรงเรียนบานหวยหวาย 
         (3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย :  
        ผูบริหาร คร ูนักเรียน นักเรียนทุน และชุมชน เขามามีสวนรวมกับโรงเรียนในโครงการกองทุน 
การศึกษา 
 (4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
 (4.1) เปาหมายโครงการ  

 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ ป..(กอนหนา).. 
แผน (ผล) 

* ถามี 

ป 
2562 
แผน 

ป 
2563 
แผน 

ป 
2564 
แผน 

ป 
2565 
แผน 

1.ผูบริหาร ครู และชุมชน มีความเขาใจใน
กระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียน
ในโครงการกองทุนการศึกษา 

คน - 80 80 80 80 

2.โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเปน
ศูนยการเรียนรูโรงเรียนคุณธรรม 

โรงเรียน - 3 4 5 2 

3.ชุมชนรอบขางโรงเรียนในโครงการกองทุน 
การศึกษาเปนชุมชนท่ีชวยกันสรางคนดีให
บานเมือง 

ชุมชน - 3 4 5 2 

/(4.2) ผลลัพธ... 
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 (4.2) ผลลัพธ : 
 1) โรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการประชุม โดยมีขอตกลงรวมกันในการพัฒนา
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการปลูกจิตสํานึกพลเมืองดี 
 2) โรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมสงเสริมความดี เปนฐานการเรียนรู
ในการพัฒนาตนเอง โรงเรียน และชุมชน 
 3) โรงเรียนและชุมชนไดรับการนิเทศการขับเคลื่อนโครงการอยางตอเนื่อง จากคณะทํางานฯ 
อาสาสมัครประจําพ้ืนท่ี อาสาสมัครสวนกลาง  
 4) โรงเรียนเปนศูนยการเรียนรูของชุมชน เปนท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการพัฒนา
พลเมืองดีของชุมชน 
 5) โรงเรียนไดรับการดูแลจากชุมชนและเปนศูนยกลางในการพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือ
ตอการปลูกจิตสํานึกพลเมืองด ี

 (4.3) ผลกระทบ : 
 1) นักเรียน และนักเรียนทุน เปนพลเมืองดีของโรงเรียนและชุมชน ตั้งใจทําประโยชนเพ่ือ
สวนรวม สํานึกรักบานเกิด ตอบแทนบุญคุณแผนดิน 
 2) ชุมชนเปนชุมชนคุณธรรมตามมาตรฐานท่ีชุมชนกําหนด เชน ชุมชนเมืองสะอาด ชุมชน
สุขภาพดี ชุมชนรักษสิ่งแวดลอม ชุมชนปลอดยาเสพติด ชุมชนปลอดอบายมุข ชุมชนปลอดขยะ ฯลฯ 
 เชิงบวก : ผูบริหาร ครู นักเรียน นักเรียนทุน และตัวแทนชุมชนในหมูบานท่ีเปนพ้ืนท่ี
บริการของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ไดรับรูรับทราบวัตถุประสงคของโรงเรียนในโครงการการสราง
เครือขายใหมีการประสานการรวมมือกันกับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพ้ืนท่ี การสรางความรวมมือ
กันของทุกภาคสวน 
 เชิงลบ : ชุมชนอาจมองวาเปนการสรางภาระท่ีจะใหชุมชนรับผิดชอบโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา ซ่ึงในเรื่องนี้จะตองสรางความเขาใจท่ีดี ถองแทและตองมีความเขาใจท่ีตรงกัน    
เพ่ือเปนการปองกันการเขาใจผิด หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไวนั่นเอง 
 (5) แนวทางการดําเนินงาน (กรณีมีหลายกิจกรรม กรุณาระบุรายละเอียดข้ันตอนกิจกรรมท่ีจะทํา

ภายใตโครงการ) 

  กิจกรรมท่ี 1 ขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู 

  กิจกรรมท่ี 2 ขับเคลื่อนชุมชนมีสวนรวม 

  กิจกรรมท่ี 3 ขับเคลื่อนชุมชนจิตอาสา 

  กิจกรรมท่ี 4 ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

/กิจกรรมท่ี 1... 
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/กิจกรรมท่ี 2... 

กิจกรรมท่ี 1 ขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู งบประมาณ        51,000    บาท 
หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

หมายเลขโทรศัพท 0 3456 4002 

ผูประสานงาน นางวราภรณ  เนาวราช 

หมายเลขโทรศัพท 06 3912 4124 

 

ข้ันตอนการดําเนินงาน หวงเวลาในการดําเนินงาน  
 

ข้ันตอนดําเนินการ วัน/เดือน/ป  
ท่ีจะดําเนินการ 

กลุมเปาหมายคือใคร 
/จํานวน 

พ้ืนท่ีดําเนินการ  
หมูบาน/ตําบล/อําเภอ 

คาใชจาย 

1.ประชุมสถานศึกษา
และชุมชน จํานวน 3 
ครั้ง 

ธ.ค.61 – ก.พ.62 -คณะทํางานขับเคลื่อนฯ 
4 คน 
-บุคลากรหลักโรงเรียนละ 
7 คน รวม 21 คน 

โรงเรียนหนองปรือ
พิทยาคม/โรงเรยีน
บานหนองสาหราย/
โรงเรียนบานหวยหวาย 

13,000 
บาท 

2.กิจกรรมสงเสริม
ความดี จํานวน 6 
ครั้ง 

ธ.ค.61 – ก.พ.62 -คณะทํางานขับเคลื่อนฯ 
4 คน 
-บุคลากรหลักโรงเรียนละ 
7 คน รวม 21 คน 

โรงเรียนหนองปรือ
พิทยาคม/โรงเรยีน
บานหนองสาหราย/
โรงเรียนบานหวยหวาย 

25,000 
บาท 

3.นิเทศการขับเคลื่อน 
จํานวน 3 ครั้ง 

ธ.ค.61 – ก.พ.62 -บุคลากรหลักในโรงเรียน
และชุมชน 30 คน  

โรงเรียนหนองปรือ
พิทยาคม/โรงเรยีน
บานหนองสาหราย/
โรงเรียนบานหวยหวาย 

13,000 
บาท 
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กิจกรรมท่ี 2 ขับเคลื่อนชุมชนมีสวนรวม งบประมาณ        51,000    บาท 
หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
หมายเลขโทรศัพท 0 3456 4002 
ผูประสานงาน นางวราภรณ  เนาวราช 
หมายเลขโทรศัพท 06 3912 4124 
ข้ันตอนการดําเนินงาน หวงเวลาในการดําเนินงาน  
 

ข้ันตอนดําเนินการ วัน/เดือน/ป ท่ี 
จะดําเนินการ 

กลุมเปาหมายคือ
ใคร/จํานวน 

พ้ืนท่ีดําเนินการ  
หมูบาน/ตําบล/

อําเภอ 

คาใชจาย 

1.ประชุมสถานศึกษา
และชุมชน จํานวน 3 
ครั้ง 

ธ.ค.61 – ก.พ.62 -คณะทํางาน
ขับเคลื่อนฯ 4 คน 
-บุคลากรหลัก
โรงเรียนละ 7 คน 
รวม 21 คน 

โรงเรียนหนองปรือ
พิทยาคม/โรงเรยีน
บานหนองสาหราย/
โรงเรียนบานหวยหวาย 

13,000 
บาท 

2.กิจกรรมสงเสริม
ความดี จํานวน 6 ครั้ง 

ธ.ค.61 – ก.พ.62 -คณะทํางาน
ขับเคลื่อนฯ 4 คน 
-บุคลากรหลัก
โรงเรียนละ 7 คน 
รวม 21 คน 

โรงเรียนหนองปรือ
พิทยาคม/โรงเรยีน
บานหนองสาหราย/
โรงเรียนบานหวยหวาย 

25,000 
บาท 

3.นิเทศการขับเคลื่อน 
จํานวน 3 ครั้ง 

ธ.ค.61 – ก.พ.62 -บุคลากรหลักใน
โรงเรียนและชุมชน 
30 คน  

โรงเรียนหนองปรือ
พิทยาคม/โรงเรยีน
บานหนองสาหราย/
โรงเรียนบานหวยหวาย 

13,000 
บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/กิจกรรมท่ี 3... 
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/กิจกรรมท่ี 4... 

 

กิจกรรมท่ี 3 ขับเคลื่อนชุมชนจิตอาสา งบประมาณ        51,000    บาท 

หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

หมายเลขโทรศัพท 0 3456 4002 
ผูประสานงาน นางวราภรณ  เนาวราช 
หมายเลขโทรศัพท 06 3912 4124 
ข้ันตอนการดําเนินงาน หวงเวลาในการดําเนินงาน  
 

ข้ันตอนดําเนินการ วัน/เดือน/ป  
ท่ีจะดําเนินการ 

กลุมเปาหมายคือ
ใคร/จํานวน 

พ้ืนท่ีดําเนินการ  
หมูบาน/ตําบล/

อําเภอ 

คาใชจาย 

1.ประชุมสถานศึกษาและ
ชุมชน จํานวน 3 ครั้ง 

ธ.ค.61 – ก.พ.62 -คณะทํางาน
ขับเคลื่อนฯ 4 คน 
-บุคลากรหลัก
โรงเรียนละ 7 คน 
รวม 21 คน 

โรงเรียนหนองปรือ
พิทยาคม/โรงเรยีน
บานหนองสาหราย/
โรงเรียนบานหวย
หวาย 

13,000 บาท 

2.กิจกรรมสงเสริมความดี 
จํานวน 6 ครั้ง 

ธ.ค.61 – ก.พ.62 -คณะทํางาน
ขับเคลื่อนฯ 4 คน 
-บุคลากรหลัก
โรงเรียนละ 7 คน 
รวม 21 คน 

โรงเรียนหนองปรือ
พิทยาคม/โรงเรยีน
บานหนองสาหราย/
โรงเรียนบานหวย
หวาย 

25,000 บาท 

3.นิเทศการขับเคลื่อน 
จํานวน 3 ครั้ง 

ธ.ค.61 – ก.พ.62 -บุคลากรหลักใน
โรงเรียนและ
ชุมชน 30 คน  

โรงเรียนหนองปรือ
พิทยาคม/โรงเรยีน
บานหนองสาหราย/
โรงเรียนบานหวย
หวาย 

13,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
 



156 
 

/(8) วงเงิน... 

 

กิจกรรมท่ี 4 ขับเคล่ือนชุมชนคุณธรรม งบประมาณ        17,000    บาท 

หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

หมายเลขโทรศัพท 0 3456 4002 
ผูประสานงาน นางวราภรณ  เนาวราช 
หมายเลขโทรศัพท 06 3912 4124 
ข้ันตอนการดําเนินงาน หวงเวลาในการดําเนินงาน  
 

ข้ันตอนดําเนินการ วัน/เดือน/ป  
ท่ีจะดําเนินการ 

กลุมเปาหมายคือ
ใคร/จํานวน 

พ้ืนท่ีดําเนินการ  
หมูบาน/ตําบล/

อําเภอ 

คาใชจาย 

1.ประชุมสถานศึกษาและ
ชุมชน จํานวน 1 ครั้ง 

ก.ย.62 -คณะทํางาน
ขับเคลื่อนฯ 4 คน 
-บุคลากรหลัก
โรงเรียนละ 7 คน 
รวม 21 คน 

โรงเรียนหนองปรือ
พิทยาคม/โรงเรยีน
บานหนองสาหราย/
โรงเรียนบานหวย
หวาย 

5,000 บาท 

2.กิจกรรมสงเสริมความดี 
จํานวน 2 ครั้ง 

ก.ย.62 -คณะทํางาน
ขับเคลื่อนฯ 4 คน 
-บุคลากรหลัก
โรงเรียนละ 7 คน 
รวม 21 คน 

โรงเรียนหนองปรือ
พิทยาคม/โรงเรยีน
บานหนองสาหราย/
โรงเรียนบานหวย
หวาย 

8,000 บาท 

3.นิเทศการขับเคลื่อน 
จํานวน 1 ครั้ง 

ก.ย.62 -บุคลากรหลักใน
โรงเรียนและ
ชุมชน 30 คน  

โรงเรียนหนองปรือ
พิทยาคม/โรงเรยีน
บานหนองสาหราย/
โรงเรียนบานหวย
หวาย 

4,000 บาท 

 

 (6) วิธีการดําเนินงาน    ดําเนินการเอง   จางเหมา 

 (7) วงเงินของโครงการ 

  งบประมาณแผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดและกลุมจังหวัด
แบบบรูณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  
           หนวย : บาท 

ปงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 
ป พ.ศ.2562 170,000 - 170,000 
รวมท้ังสิ้น 170,000 - 170,000 
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/รายละเอียดวงเงิน... 

 

 (8) วงเงินของโครงการจําแนกตามงบรายจาย 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
รวมท้ังส้ิน 170,000.- - 

1 งบดําเนินการ - - 
1.1 คาตอบแทน - - 
1.2 คาใชสอย 160,000.- - 
1.3 คาวัสด ุ 10,000.- - 
1.4 คาสาธารณูปโภค - - 

2 งบลงทุน - - 
2.1 คาครุภัณฑ - - 
2.2 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - 

3 เงินอุดหนุน - - 
4 รายจายอ่ืน - - 

 

 

รายละเอียดวงเงินกิจกรรมท่ี 1 ขับเคล่ือนชุมชนการเรียนรู 

หนวย : บาท 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
รวมท้ังส้ิน 51,000.- - 

1 งบดําเนินการ - - 
1.1 คาตอบแทน - - 
1.2 คาใชสอย 48,000.- - 
1.3 คาวัสด ุ 3,000.- - 
1.4 คาสาธารณูปโภค - - 

2 งบลงทุน - - 
2.1 คาครุภัณฑ - - 
2.2 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - 

3 เงินอุดหนุน - - 
4 รายจายอ่ืน - - 
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/รายละเอียดวงเงิน... 

 

รายละเอียดวงเงินกิจกรรมท่ี 2 ขับเคล่ือนชุมชนมีสวนรวม 

หนวย : บาท 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
รวมท้ังส้ิน 51,000.- - 

1 งบดําเนินการ - - 
1.1 คาตอบแทน - - 
1.2 คาใชสอย 48,000.- - 
1.3 คาวัสด ุ 3,000.- - 
1.4 คาสาธารณูปโภค - - 

2 งบลงทุน - - 
2.1 คาครุภัณฑ - - 
2.2 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - 

3 เงินอุดหนุน - - 
4 รายจายอ่ืน - - 

 

รายละเอียดวงเงินกิจกรรมท่ี 3 ขับเคล่ือนชุมชนจิตอาสา 

หนวย : บาท 

รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
รวมท้ังส้ิน 51,000.- - 

1 งบดําเนินการ - - 
1.1 คาตอบแทน - - 
1.2 คาใชสอย 48,000.- - 
1.3 คาวัสด ุ 3,000.- - 
1.4 คาสาธารณูปโภค - - 

2 งบลงทุน - - 
2.1 คาครุภัณฑ - - 
2.2 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - 

3 เงินอุดหนุน - - 
4 รายจายอ่ืน - - 
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รายละเอียดวงเงินกิจกรรมท่ี 4 ขับเคล่ือนชุมชนคุณธรรม 

หนวย : บาท 
รายการ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

รวมท้ังส้ิน 17,000.- - 
1 งบดําเนินการ - - 

1.1 คาตอบแทน - - 
1.2 คาใชสอย 16,000.- - 
1.3 คาวัสด ุ 1,000.- - 
1.4 คาสาธารณูปโภค - - 

2 งบลงทุน - - 
2.1 คาครุภัณฑ - - 
2.2 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - 

3 เงินอุดหนุน - - 
4 รายจายอ่ืน - - 

 (9) ความพรอมของโครงการ 
  (9.1) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 

  ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสม และกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือ
ไดรับอนุญาตตามกฎหมายแลว และสามารถดําเนินการไดทันที 
  อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสม และกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ
แลวอยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ีหรือกําลังแกไขปญหา/อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
  อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
  (9.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน 

  มี และสมบูรณ (แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
      ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
  มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช).............................. 
  ไมมี 
 (9.3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 

  บุคลากรมีประสบการณ   ท้ังหมด 
        บางสวน 
        ไมมีประสบการณ 
  เครื่องมือดําเนินการ    มีพรอมดําเนินการไดทันที 
        มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
        ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 
  เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณสูง 
        มีประสบการณปานกลาง 

 แผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
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/(9.4) ความพรอม... 
        ไมมีประสบการณ 

 (9.4) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
  ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 

  อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา 

 (9.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 

  ไมตองทํารายงานการศึกษา 

  ตองทํารายงานการศึกษา 

 (9.6) ผลตอบแทน 

  มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 

  ไมมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 

 (10) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการเสร็จแลว เพ่ือใหเกิดความย่ังยืน
ของโครงการ : 
 เม่ือดําเนินโครงการเสร็จแลว  ทรัพยสินท่ีไดจากการดําเนินโครงการดังกลาว ขอโอนสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เปนผูควบคุม ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยสิน ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ตอไป จะเปนผูรายงานผลการดําเนินโครงการ  
 (11) ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด : การกํากับติดตามเปาหมายของโครงการ ทําไดไมบอยครั้ง 
เนื่องจากชุมชนในพ้ืนท่ีตั้งของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เปนชุมชนเกิดใหม  การประกอบอาชีพ
เลี้ยงปากเลี้ยงทองของชุมชนเปนเรื่องสําคัญและใกลตัวกวา บางครั้งตองรอเวลาและจังหวะท่ีเหมาะสม จึงจะ
สามารถดําเนินการไดตออยางมีคุณภาพ 
 (12) แนวทางแกไข : ตองดําเนินกิจกรรมการสรางความรับรู สรางเครือขายโรงเรียนโครงการกอง
ทุนการศึกษาอยางตอเนื่องในทุกๆป เพ่ือใหเกิดความเปนเจาของ การมีสวนรวมในความรับผิดชอบของชุมชน 
สรางเครือขายชุมชนคุณธรรมใหเกิดข้ึน ใหสามารถเปนแบบอยางท่ีดีแกตนเองและสังคมรอบดานไดและ      
จะกอใหเกิดจิตสํานึกในเรื่องของการรักถ่ินฐานบานเกิดของตนเองตอไปในอนาคต 
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สวนท่ี 5 
การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 

 

 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี  จําเปนตองอาศัยปจจัยสนับสนุนและแนวทางการดําเนินการท่ีชัดเจน การดําเนินงาน
โครงการตาง ๆ ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปฯ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาประสงค จําเปนอยางยิ่งท่ี
จะตองมีการระดมสรรพกําลังท้ังในดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีตาง ๆ ตลอดจน      
การสรางความตระหนักในการมีสวนรวมเปนเจาของ และการสื่อสารระหวางองคกร มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง ดังนี้ 

      1. การนําแผนไปสูการปฏิบัติ 

 1.1 สรางเครือขายความรวมมือของหนวยงานทางการศึกษา และทุกภาคสวนในจังหวัด     
ในการดําเนินการขับเคลื่อนนโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม  
 1.2 ผูบริหารและบุคลากรของหนวยงาน ตองใหความสําคัญและใชแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน
บริหารจัดการศึกษา โดยบูรณาการการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคสวน 
 1.3 ดําเนินการ ชี้แจงเพ่ือสรางความรู ความเขาใจในสาระสําคัญและทิศทางตามแผนปฏิบัติการ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ใหบุคลากรในหนวยงาน 
ไดรับทราบอยางชัดเจนและเขาใจตรงกัน เพ่ือการมีสวนรวมและสนับสนุนใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 1.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหนวยงานใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดวยเทคนิค วิธีการ และนวัตกรรมใหม ๆ อยางตอเนื่อง รวมท้ังสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และ
ยกยองชมเชย ใหรางวัลเม่ือสามารถดําเนินการไดประสบผลสําเร็จ 
  1.5 ประสานความรวมมือจากหนวยงานสวนกลาง จังหวัด และทุกภาคสวน เพ่ือรับการสนับสนุน
ทรัพยากรการศึกษาอยางเพียงพอในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ                  
พ.ศ.2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

 

 2. การบริหารงบประมาณในโครงการ/กิจกรรม 

 2.1 ผูรับผิดชอบโครงการควบคุมและตรวจสอบการใชจายงบประมาณในแตละกิจกรรมให
เปนไปตามตัวชี้วัดของโครงการ และรายงานผลการใชเงินงบประมาณเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ 
 2.2 การใชจายงบประมาณ ใหใชตามโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด
และเม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นแลว หามนํางบประมาณสวนท่ีเหลือไปใชในกิจกรรมอ่ืน 
 
 
 

    แผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) 
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 2.3 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม กลุมนโยบายและแผน จะดําเนินการ
ติดตามความกาวหนา/ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติราชการฯ ซ่ึงกําหนดให
มีการรายงาน 3 รูปแบบ ไดแก 
 1) การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจายประจําป โดยใชแบบรายงาน สงป. 301, 302 
เปนการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 
 2) การรายงานตามแบบรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายไตรมาส) เปนการรายงานผลความกาวหนา/ผลการดําเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
งาน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติราชการฯ พรอมท้ังปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน เปนรายไตรมาส  
            ท้ังนี้ การรายงานในขอ 1) และขอ 2) กําหนดใหรายงานเปนรายไตรมาสรวม 4 ไตรมาส/ป  
และใหมีการรายงานตามกําหนดระยะเวลา ดังนี้ 
 ไตรมาสท่ี 1  ผลการดําเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปงบประมาณ 
     รายงานภายในวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 
 ไตรมาสท่ี 2  ผลการดําเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปงบประมาณ 
    รายงานภายในวันท่ี 2 เมษายน 2562 
 ไตรมาสท่ี 3  ผลการดําเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปงบประมาณ 
    รายงานภายในวันท่ี 2 กรกฎาคม 2562 
  ไตรมาสท่ี 4   ผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปงบประมาณ 
    รายงานภายในวันท่ี 2 ตุลาคม 2562 
 3) การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) เม่ือสิ้นสุด
แผนปฏิบัติราชการฯ  
 2.4 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มอบใหกลุมนโยบายและแผน สรุปและนําเสนอตอผูบริหาร
หนวยงาน  หนวยงานตนสังกัด และเผยแพรประชาสัมพันธตอสาธารณชน 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

รายการครุภัณฑ์ 

ที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายการครุภัณฑท่ีไดรับจัดสรรปงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน  
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

ท่ี รายการ 
หนวย
นับ 

จํานวน 
ราคาตอ
หนวย 

งบลงทุน 

แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ผลผลิตนโยบายและแผนดานการศึกษา 
กิจกรรม : การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในสวนภูมิภาค 
 1. ครุภัณฑ     1,263,500 
 1.1 ครุภัณฑสํานักงาน      1,075,800 
1 โตะ-เกาอ้ี ผูบริหาร ชุด 2 35,000 70,000 
2 โตะ-เกาอ้ี เจาหนาท่ี ชุด 30 10,000 300,000 
3 โตะ-เกาอ้ี หองประชุมสัมมนา สําหรับผูเขาประชุม 30 คน ชุด 1 200,000 200,000 
4 โตะ อเนกประสงค ตัว 2 5,000 10,000 
5 โตะหมูบูชา ชุด 1 8,500 8,500 
6 ตูเอกสารบานเลื่อน ตู 3 5,000 15,000 
7 ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก ตู 2 7,900 15,800 
8 ตูเหล็กเก็บแบบฟอรม 15 ลิ้นชัก ตู 3 4,300 12,900 
9 เครื่องพิมพสําเนาดิจิตอล ความละเอียด  

300x600 จุดตอตารางนิ้ว 
เครื่อง 1 180,000 180,000 

10 เครื่องโทรศัพท นอกเหนือจากตูสาขา เครื่อง 2 1,800 3,600 
11 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพ้ืนหรือ 

ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู 
เครื่อง 5 47,000 235,000 

12 ตูเซฟ น้ําหนัก 100 กิโลกรัมข้ึนไป ใบ 1 13,000 13,000 
13 พัดลม 18 นิ้ว เครื่อง 10 1,200 12,000 
 1.2 ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร    187,700 
14 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA  

ขนาด 4,000 ANSI Lumens 
เครื่อง 1 42,500 42,500 

15 จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา ฃนาดเสนทแยงมุม 180 
นิ้ว 

จอ 1 32,000 32,000 

16 เครื่องเสียง (เครื่องฃยายเสียง เครื่องเลน DVD  
ไมคประชุม) 

ชุด 1 90,000 90,000 

17 โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 
1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 

เครื่อง 1 23,200 23,200 

รวมเปนเงิน 1,263,500 
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รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีไดรับการจัดสรรปงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ท่ี รายการ หนวย
นับ 

จํานวน ราคาตอ
หนวย 

งบลงทุน 

แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ผลผลิตหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไดรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
กิจกรรม : การสรางและพัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.3 ครุภณัฑคอมพิวเตอร    793,700 

1 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  เครื่อง 33 16,000 528,000 

2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (PC + Notebook) เครื่อง 35 3,800 133,000 

3 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานสํานักงาน เครื่อง 2 16,000 32,000 

4 เครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดําชนิด Network แบบท่ี 2 เครื่อง 5 15,000 75,000 

5 สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดบัศูนยบริการแบบท่ี 1  เครือ่ง 1 18,000 18,000 

6 เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) เครื่อง 1 7,700 7,700 

 



 

 

 

 

 

 

 

ค ำสั่งแต่งตัง้คณะท ำงำนจัดท ำแผน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
ที ่ 729/2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) 

............................................. 

ด้วยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จะด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรร) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร 
และบริบทของพ้ืนที ่

           เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกำญจนบุรี จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ดังนี้ 
          1. นำยอนันต์ กัลปะ             ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี               ประธำนคณะท ำงำน  
 2. นำยโอภำส ต้นทอง           รองศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี           รองประธำนคณะท ำงำน 
          3. นำยชำลี ส ำรองทรัพย์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล     คณะท ำงำน 

4. นำงพรทิพย์ สันทัด   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร   คณะท ำงำน 
5. นำงสำวปิยนำถ สืบเนียม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   คณะท ำงำน   

 6. นำงสำววิไลรัตน์ คันธำวัฒน์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ   คณะท ำงำน 
          7. นำงภิญญดำ รัตนพนังสกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน คณะท ำงำน 
 8. นำงพรพิช์ชำ ปรกแก้ว           ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน คณะท ำงำน 
 9. นำงสำวศรัณย์รัช เดชอุ่ม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน   คณะท ำงำน 
           10. นำยนิวัตน์ โชติสวัสดิ์          ศึกษำนิเทศก์                                   คณะท ำงำน  
          11. นำงพูลทรัพย์  หินอ่อน ศึกษำนิเทศก์ คณะท ำงำน  
          12. นำงพิชญำภัค  อำรีรอบ     ศึกษำนิเทศก์            คณะท ำงำน  
          13. นำงสำวถวิล หวังกุ่ม         ศึกษำนิเทศก์                                      คณะท ำงำน  
          14. นำงเมตตำ สุกใส            ศึกษำนิเทศก์                                      คณะท ำงำน  

15. นำงสำวศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์  ศึกษำนิเทศก์                                       คณะท ำงำน  
 16. นำงรุ่งอรุณ หัสชู             ศึกษำนิเทศก์                                 คณะท ำงำน  
        17. นำยชัยวัตร ทองบ่อ       ศึกษำนิเทศก์                                  คณะท ำงำน  
         18. นำงสำวสัทธำ สืบดำ       ศึกษำนิเทศก์                                   คณะท ำงำน        
 19. นำงวรำภรณ์ เนำวรำช        ศึกษำนิเทศก์                                  คณะท ำงำน      
           20. นำงสำลินี อุดมผล        ครู ปฏิบัติหน้ำที่ศึกษำนิเทศก์                    คณะท ำงำน  
         21. นำงทัศนวรรณ ศักดิ์กำญจนเดช  ครู ปฏิบัติหน้ำที่ศึกษำนิเทศก์               คณะท ำงำน 

                                                                                            

     /22. นำงสำวภณิตำ...... 
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        22. นำงสำวภณิตำ  สบือำสำ นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
          23. นำงชัฏชรี มริภัณณฏี          นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร        คณะท ำงำน  
 24. นำงอำภำ  เวชสุนทร นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร        คณะท ำงำน 
 25. นำงสำวปรำณี ทองสุทธำ     นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร      คณะท ำงำน 
        26. นำงอรศิมำ ศรีส ำรำญ         นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร     คณะท ำงำน 
 27. นำงสุธินันท์  พูลสมบัติ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร     คณะท ำงำน 
        28. นำยอังกูร จินจำรักษ์   นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร                คณะท ำงำน 
        29. นำงสำวศรัณย์ยมล  จินจำรักษ์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร                คณะท ำงำน 
 30. นำงสำวสำวิณี สุริยำวงษ์ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร              คณะท ำงำน   
 31. นำงสำวนันทญำพร ลำภมูล   นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร      คณะท ำงำน 
        32. นำงสำววิยะดำ นุ่มวัฒนะ      นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร   คณะท ำงำน 
 33. นำยเจริญพงศ์ แสนโสม นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
 34. นำงสำวสะใบแพร สอนโสม นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร คณะท ำงำน  
 35. นำงสำวอรอุมำ พันแสงทอง   นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร    คณะท ำงำน 
        36. นำงปำนไพลิน  แม้นพรหม       นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร คณะท ำงำน 
        37. นำงออมทรัพย์  พุ่มเล็ก เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน คณะท ำงำน 
 38. นำงวันทนีย์ ขำวผ่อง   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน               คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
 39. นำงจิตติมำ ธนะรัตน์           นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำนและผู้ช่วยฯ 
 40. นำงสำวพรทิพำ โพธิ์พำนิช   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร      คณะท ำงำนและผู้ช่วยฯ 
 41. นำงอังคณำ วิสุทธำกร  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร      คณะท ำงำนและผู้ช่วยฯ 
        42. นำงสำวอิสรียำ หมั่นดี   นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร          คณะท ำงำนและผู้ช่วยฯ  

          ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

              สั่ง  ณ  วันที่  19  ธันวำคม  พ.ศ.2561 

                                                                                      
 

 
 
 
 
 



      ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
https://www.kanpeo.go.th 

โทรศัพท์ : 034-564005 แฟกซ์ 034-564006 

https://www.kanpeo.go.th/



