


ค ำน ำ 
 

     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  เป็นหน่วยงำนสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
มีภำรกิจในกำรส่งเสริม สนับสนุนและก ำกับดูแลกำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท ก ำหนดนโยบำย แผน และ
มำตรฐำนกำรศึกษำ สนับสนุนทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ ส่งเสริมและประสำนงำน กำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม 
และกำรกีฬำเพื่อกำรศึกษำ รวมทั้งติดตำม ตรวจสอบ และประเมินกำรจัดกำรศึกษำภำยในจังหวัด ทั้งนี้ เพ่ือให้
นักเรียน นักศึกษำ และประชำชน ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึง และประกอบอำชีพได้ โดยในส่วน
ของกำรศึกษำในพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดกำญจนบุรี ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ได้เล็งเห็นถึง
ควำมส ำคัญของพ้ืนที่ดังกล่ำวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ส ำคัญของกำรพัฒนำประเทศ และเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหำต่ำง ๆ      
ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพประชำกรของจังหวัด อำทิ กำรอ่ำนเขียนภำษำไทยไม่คล่อง ควำมหลำกหลำย     
ทำงชำติพันธุ์  และควำมยำกจน ประกอบกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ซึ่งมีวิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง      
มั่ งคั่ ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ” และ
กระทรวงศึกษำธิกำรได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือเป็นกรอบแนวทำง   
ในกำรด ำเนินงำนพัฒนำกำรศึกษำใน พ้ืนที่ชำยแดนของจังหวัดให้มีประสิทธิภำพ เกิดผลเป็นรูปธรรม            
ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนในพื้นท่ีชำยแดนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี 

     ดั งนั้น   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  ซึ่ งมี ภำรกิจในกำรส่งเสริม สนับสนุน               
กำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ชำยแดนติดต่อกับสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ จึงได้
จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
(ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) ฉบับนี้ขึ้น  โดยได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ 
ในจังหวัดกำญจนบุรี และผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดท ำขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของ
หน่วยงำนทุกระดับให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ   

  
 

                                            ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
                                            มิถุนำยน  2563 

 



หน้า
ค าน า

สารบัญ 

บทท่ี 1 บทน า

ความเป็นมา 1

บริบทท่ีเก่ียวข้อง

สภาพท่ัวไปของจังหวัดกาญจนบุรี 4

ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการศึกษา 19

บทท่ี 2  ทิศทางการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
36

พันธกิจ 36

เป้าประสงค์ 36

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนท่ีชายแดน 37

39

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 40

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม เช่ือมโยง “Thailand 4.0”    41

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 42

44

45

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนท่ีชายแดน 46

52

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 59

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม เช่ือมโยง “Thailand 4.0”    63

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 66

สรุปโครงการ  งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

                      ในการแข่งขันของประเทศ

สารบัญ

วิสัยทัศน์  

บทท่ี 3 โครงการ กิจกรรมและงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

                      ในการแข่งขันของประเทศ



หน้า

การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 67

68

69

สารบัญ

และคณะท างานจัดท า ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนฯ

    ภาคผนวก
อักษรย่อของหน่วยงาน

ค าส่ังจังหวัดกาญจนบุรี ท่ี  785/2563 เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการอ านวยการ 

บทท่ี 4 กการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน



 

 

 

 

บทที่ 1 
บทน ำ 

 



 

 

แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 

บทที่  1 
                                                   บทน ำ 

 

1. ควำมเป็นมำ 

                 การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมผ่านการถ่ายทอด             
การฝึกอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ และการสร้างองค์ความรู้ที่เกิดจาก
การจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และปัจจัยต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้บุคคลได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง              
ตลอดชีวิต ซึ่งการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย              
ในการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  โดยรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของ         
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ และมีคุณธรรมควบคู่กัน โดยปฏิรูป
การศึกษาให้คนไทยสามารถเรียนรู้ตามศักยภาพตนเอง มีคุณธรรม ทักษะอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนา
ก าลังคนให้เหมาะสมกับความต้องการของพ้ืนที่ (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557) 

      ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) มีวิสัยทัศน์ให้ประเทศมีความมั่นคง มั่ งคั่ง ยั่งยืน         
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยยุทธศาสตร์       
ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน        
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร             
กับสิ่งแวดล้อม ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ          
ได้ก าหนดจุดเน้นเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี     

      แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มุ่งพัฒนาให้คนไทย      
ทุกช่วงวัยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะและมีความสุข     
โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ ความสามารถและพัฒนาตนเองได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยรับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสให้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมมทั้งชุมชน                
มีความเข้มแข็งพ่ึงพอตัวเองได้ 

      นอกจากนี้แล้ว นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) ได้มุ่งเสริมสร้างความมั่นคง                   
ของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข               
โดยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านการศึกษา           
ทั้งในระบบและนอกระบบ และการสร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชาติ 
ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ให้คน ชุมชน มีภูมิคุ้มกัน 
และพ้ืนที่มีความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคง รวมทั้งสามารถพัฒนาร่วมกับประเทศรอบบ้าน
อย่างยั่งยืน โดยการเสริมสร้างให้คนและชุมชนมีจิตส านึกด้านความมั่นคงและมีภูมิคุ้มกั นอย่างยั่งยืน           
การผนึกก าลังจัดระบบป้องกันชายแดน การน าวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชนและการจัดการโดยสันติวิธี การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้มาสนับสนุนงานความมั่นคง รวมทั้ งการเสริมสร้าง  พัฒนาความร่ว มมือ
กับประเทศเพื ่อนบ้าน  และการบริหารจ ัดการที ่ม ีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้
กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้คนและชุมชนในพ้ืนที่ชายแดนสามารถอ่านและเขียนภาษาไทย และภาษา
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ท้องถิ่น ส่งเสริมเวทีและประชาคมการเรียนรู้การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีและกระบวนการยุติธรรม
ชุมชน ทั้งในสถาบันการศึกษาและนอกสถาบันการศึกษา ส่งเสริมการธ ารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับประชาชน พัฒนาและส่งเสริ ม      
การศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง รวมทั้งสนับสนุนการรวมกลุ่ม      
และสร้างเครือข่ายความมั่นคง และสร้างช่องทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความมั่นคงสู่ เวทีชุมชน          
ผ่านการศึกษาและองค์กรทางศาสนา (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2556) 

     จากดัชนีความก้าวหน้าของคน ประจ าปี 2562 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบว่า จ านวน
ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป อยู่ในช่วง 5.56 -8.46 ปี คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อยู่ในช่วง 29.64-38.91% และอัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา        
ตอนปลายและอาชีวศึกษา อยู่ในช่วง 48.58- 92.71% (เฉพาะ 27 จังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน) 
และจากการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ที่ติดต่อกับชายแดน พบว่า นักเรียนขาดทักษะการใช้
ภาษาไทย หลักสูตรการศึกษาไม่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่ การจัดการเรียนการสอน     
ไม่ครบ 8 กลุ่มสาระ มีครูไม่ครบชั้น ครูและผู้บริหารสถานศึกษาย้ายบ่อย นักเรียนอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง 
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย             
ไม่มีคุณภาพ และไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงงบประมาณท่ีได้รับไม่สอดคล้องกับสภาพการด าเนินงานจริง  

     นอกจากปัญหาการจัดการศึกษาข้างต้นแล้ว ยังมีปัญหาอ่ืน ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพ อาทิ ความยากจนของประชาชนในพ้ืนที่ชายแดน การขาดความเข้าใจในวัฒนธรรมระหว่าง     
กลุ่มชาติพันธุ์และประเทศเพ่ือนบ้าน การย้ายถิ่นของประชาชน ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ปัญหาความไม่สะดวก
ในการคมนาคม ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ การขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค และการบุกรุกท าลายป่า              
รวมถึงขั้นตอนในการด าเนินการเข้าประเทศมีข้อจ ากัดที่ท าให้การน าบุคลากรไปจัดการเรียนการสอน                  
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเทศเพ่ือนบ้านมีความล่าช้า  

      ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศโดยการ
ส่งเสริมและก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทและการอาชีวศึกษา แต่ไม่รวมถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ก าหนด
นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการจัดการศึกษา ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นของการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน จึงได้มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด     
ที่มีพ้ืนที่ชายแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน จ านวน 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรกัมพูชา จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน         
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในด าเนินงานพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนให้มีคุณภาพ อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ประเทศต่อไป 
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วัตถุประสงค์        

   1.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ   
   2. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนให้มีทักษะอาชีพ มีงานท า สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ

พัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน 
   3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันในสังคม             

พหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 

 

พื้นที่เป้ำหมำย 

     พื้นที่เป้ำหมำย หมายถงึ พ้ืนที่ชายแดนของจังหวัดกาญจนบุรี ทีม่ีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งมจี านวน 5 อ าเภอ ดังนี้ 1) อ าเภอเมืองกาญจนบุรี                       
2) อ าเภอด่านมะขามเตี้ย  3) อ าเภอไทรโยค  4) อ าเภอทองผาภูมิ  และ 5) อ าเภอสังขละบุรี  
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บริบทท่ีเกี่ยวข้อง 

        สภาพทั่วไปของจังหวัดกาญจนบุรี 

         1) ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดกาญจนบุรี 

                    จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่ ละติจูด : 14 01N ลองจิจูด : 99 32E  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร   
129 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ
รองจากจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่การปกครองข้างเคียง ดังภาพ 

 

               ทิศเหนือ        ติดต่อ   จังหวัดตาก  จังหวัดอุทัยธานี  
               ทิศใต้            ติดต่อ   จังหวัดราชบุรี 

          ทิศตะวันออก  ติดต่อ   จังหวัดสุพรรณบุรี  จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี 
               ทิศตะวันตก    ติดต่อ   สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีเทือกเขา 
                                             ตะนาวศรีเป็นแนวเขตแดนระหว่างประเทศ 
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              2) ลักษณะภูมิประเทศ 

                  ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่ามีทั้งป่าโปร่ง และป่าดงดิบ มีแม่น้้าส้าคัญสองสาย คื อ แม่น้้า              
แควใหญ่ และแม่น้้าแควน้อย ซึ่งไหลมาบรรจบรวมกันเป็นแม่น้้าแม่กลอง ที่บริเวณอ้าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย ทิวเขา หุบเขา และที่ราบลุ่มแม่น้้า พ้ืนที่ทางด้านทิศเหนือ และทิศตะวันตก
เป็นเทือกเขาแล้วค่อย ๆ ลาดลงมาทางด้านทิศใต้ติดกับทิศตะวันออกทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเป็นป่าไม้
และภูเขา ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและบางส่วนทางทิศเหนือเป็นที่ราบกว้างใหญ่สลับกับเนินเขาเตี้ย ๆ                
แต่แห้งแล้ง ทิศตะวันออกเฉียงใต้และตอนกลางของจังหวัดเป็นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้้า มีความอุดมสมบูรณ์  
แบ่งออกได้เป็น 3 เขต 
                        เขตภูเขาและที่สูง  ได้แก่ พ้ืนที่ทางด้านทิศเหนือของจังหวัด มีเทือกเขาต่อเนื่องจาก
เทือกเขาถนนธงชัย ถัดลงไปทางด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย 
กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทอดยาวลงไปทางทิศใต้ และถือว่าเป็นแหล่งก้าเนิดต้นน้้าล้าธารของ
จังหวัด บริเวณอ้าเภอทองผาภูมิ อ้าเภอสังขละบุรี อ้าเภอศรีสวัสดิ์ และอ้าเภอไทรโยค 
                        เขตที่ราบลูกฟูก  ได้แก่ พ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ซึ่งลักษณะเป็น            
ที่ราบเชิงเขาสลับเนินเตี้ย ๆ บริเวณอ้าเภอเลาขวัญ อ้าเภอบ่อพลอย อ้าเภอหนองปรือ  อ้าเภอห้วยกระเจา 
และบางส่วนของอ้าเภอพนมทวน 
                        เขตท่ีราบลุ่มแม่น้้า  ได้แก่  พ้ืนที่ทางด้านทิศใต้มีลักษณะเป็นที่ราบ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
บริเวณอ้าเภอท่าม่วง  อ้าเภอท่ามะกา  อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี  และบางส่วนของอ้าเภอพนมทวน             

              3) ลักษณะภูมิอากาศ  

                   สภาพพ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตก  มีลักษณะเป็นป่ าไม้   และภู เขา พ้ืนที่ทาง            
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและบางส่วนทางทิศเหนือเป็นที่ราบกว้างใหญ่สลับกับเนินเขาเตี้ย ๆ แต่แห้งแล้ง                  
พ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  และตอนกลางของจังหวัดเป็นบริเวณที่ราบมีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจาก
จังหวัดกาญจนบุรีมีสภาพท้องที่กว้างขวางมาก  ลักษณะของภูมิอากาศจึงแตกต่างกันไป  บริเวณที่ราบ                     
จะมีสภาพภูมิอากาศคล้ายคลึงกับจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันตก  ส่วนบริเวณที่เป็นป่าและภูเขา                
จะแตกต่างไป คือในฤดูร้อนจะร้อนจัด ในฤดูหนาวจะหนาวจัด ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึง                  
เดือนตุลาคม 

               4) เขตการปกครอง  

           จังหวัดกาญจนบุรี  แบ่งเขตการปกครองออกเป็นอ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน และ                
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
                           อ้าเภอ  13  อ้าเภอ  ประกอบด้วย  อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี  อ้าเภอท่ามะกา       
อ้าเภอท่าม่วง  อ้าเภอด่านมะขามเตี้ย  อ้าเภอทองผาภูมิ  อ้าเภอไทรโยค  อ้าเภอสังขละบุรี  อ้าเภอศรีสวัสดิ์  
อ้าเภอบ่อพลอย  อ้าเภอพนมทวน  อ้าเภอเลาขวัญ อ้าเภอห้วยกระเจา และอ้าเภอหนองปรือ  
                           ต้าบล  98  ต้าบล   
                           หมู่บ้าน  959  หมู่บ้าน  

                 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  122 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด                
1  แห่ง  เทศบาลเมือง 2 แห่ง (เทศบาลเมืองกาญจนบุรีและเทศบาลท่าเรือพระแท่น) เทศบาลต้าบล 47 แห่ง  
และองค์การบริหารส่วนต้าบล  72  แห่ง  
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                5) ประชากร  

 

 ประชากร ณ ปี  พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 895,525 คน ชาย 450,262 คน หญิง 445,263 คน           
อ้าเภอที่มีประชากรมากที่สุดได้แก่ อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี มีจ้านวน 173,191 คน รองลงมาได้แก่ อ้าเภอท่ามะกา 
จ้านวน 136,220 คน และอ้าเภอท่าม่วง มีจ้านวน 108,217 คน 

 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนครัวเรือนจ าแนกตามอ าเภอ ปี พ.ศ. 2562 
 

       จังหวัด/อ าเภอ      ชาย หญิง รวม จ านวนครัวเรือน 

จังหวัดกาญจนบุรี 450,262 445,263 895,525 343,345 

อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี 91,056 82,135 173,191 78,231 
อ้าเภอไทรโยค 33,057 31,059 64,116 23,093 
อ้าเภอบ่อพลอย 28,737 28,882 57,619 21,701 
อ้าเภอศรีสวัสดิ์ 13,857 13,029 26,886 10,542 
อ้าเภอท่ามะกา 65,739 70,481 136,220 48,847 
อ้าเภอท่าม่วง 52,060 56,157 108,217 44,378 
อ้าเภอทองผาภูมิ 35,600 32,969 68,569 28,774 
อ้าเภอสังขละบุรี 25,094 23,600 48,694 14,597 
อ้าเภอพนมทวน 25,905 27,264 53,169 18,520 
อ้าเภอเลาขวัญ 29,078 29,319 58,397 20,016 
อ้าเภอด่านมะขามเตี้ย 17,284 17,255 34,539 12,061 
อ้าเภอหนองปรือ 15,940 15,616 31,556 11,066 
อ้าเภอห้วยกระเจา 16,855 17,497 34,352 11,519 

                                                           ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2562   
                                                               

               6) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  (GROSS PROVINCIAL PRODUCT:  GPP) 
   เศรษฐกจิภาพรวมของจังหวัด ในปี 2560 โดยสรุป ดังนี้ 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวม  97,294 ล้านบาท 
                                    รายได้เฉลี่ยต่อประชากรในจังหวัดกาญจนบุรี ในปี 2560 เท่ากับ 121,570 บาท      
เป็นล้าดับที่ 30 ของประเทศ  
 

 ในปี  2558 - 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ้าปี  ได้ เพ่ิมสูงขึ้นตามล้าดับ                
คือจาก 88,322 ล้านบาทในปี 2558 เพ่ิมขึ้นเป็น 97,294 ล้านบาทในปี 2560 ส้าหรับผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดต่อคน หรือรายได้ของประชากรต่อคนก็เพ่ิมสูงขึ้นตามล้าดับ คือจาก 110,179 บาท ในปี 2558         
เป็น 121,570 บาท ในปี 2560 
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    ตารางที่ 2 แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดกาญจนบุรี GPP) 19 สาขา (ณ ราคาประจ าปี)  
    ของจังหวัดกาญจนบุรี 

                                                                                                                               (หน่วย : ล้านบาท) 
สาขา 2558 2559 2560 

ภาคเกษตร 
1. เกษตรกรรม การปา่ไม ้และการประมง 
ภาคนอกเกษตร 
1. การท้าเหมืองแร่และเหมืองหิน 
2. การผลติ 
3. ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้้า และระบบปรบัอากาศ 
4. การจัดหาน้้า การจัดการ และบ้าบัดน้้าเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกลู 
5. การก่อสร้าง 
6. การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ ฯลฯ 
7. การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินคา้ 
8. ที่พักแรมและบริการดา้นอาหาร 
9. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 
10. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 
11. กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์  
12. กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 
13. กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 
14. การบริหารราชการ การป้องกนัประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ 
15. การศึกษา 
16. กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 
17. ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 
18. กิจกรรมบริการด้านอ่ืน ๆ 

21,812 
21,812 
66,510 

1,812 
20,959 
2,494 

368 
2,217 

10,185 
2,536 
2,165 

523 
3,670 
2,434 

73 
1,243 
7,291 
5,360 
2,284 

186 
711 

20,266 
20,266 
73,482 

2,124 
23,862 
2,501 

415 
2,530 

11,061 
2,416 
2,398 

413 
4,231 
3,003 

71 
2,056 
7,607 
5,444 
2,401 

231 
718 

20,974 
20,974 
76,320 

2,252 
24,006 
2,552 

474 
2,810 

11,895 
2,705 
2,833 

408 
4,105 
2,853 

77 
2,337 
7,964 
5,508 
2,539 

277 
725 

Gross Provincial Product (GPP) 88,322 93,749 97,294 
รายได้ประชากรต่อหัว (บาท) 110,179 117,008 121,570 
จ านวนประชากร (1,000 คน) 802 801 800 

                                                                                                           ที่มา : ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8 
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      7) การเกษตร  
   พ้ืนที่การเกษตรรวม 3,200,454 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกร 78,274 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจส้าคัญ     

5 ล้าดับแรก มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลการเกษตรปี พ.ศ. 2561 
 

ที ่ พืช จ านวนครัวเรือนเกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

จ านวนพื้นที่การเกษตร 
(ไร)่ 

จ านวนผลผลิต 
(ตัน/ไร)่ 

1 ข้าว 24,278 371,106.39 755 
2 อ้อยโรงงาน 24,220 786,764 10.6 
3 มันส้าปะหลัง 23,868 579,023 3.5 
4 สับปะรด 1,251 33,599 3.1 
5 ข้าวโพดอ่อน 3,968 86,251 1.5 

                                                                          ที่มา : ส้านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 2561 

      8) การปศุสัตว์  

          ในปี พ.ศ. 2562 เกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี มีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการบริโภคและการค้า 
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ๆ โดยสัตว์ที่นิยมเลี้ยงมากท่ีสุด 5 ล้าดับแรก ได้แก่ ไก่ เป็ด สุกร โค และ แพะ 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนปศุสัตว์เปรียบเทียบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2562 
 

ชนิด 
จ านวนปศุสัตว์ 

2560 2561 2562 
โค 242,446 259,321 265,647 

กระบือ 6,344 7,371 7,908 
สุกร 305,708 299,865 338,499 
แพะ 41,245 45,549 54,282 
ไก่ 27,360,534 28,640,430 29,723,040 
เป็ด 556,455 627,721 625,075 
รวม 28,512,732 29,880,257 31,014,451 

                                      (ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
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               9) การประมง 

  จากข้อมูลของส้านักงานประมงจังหวัดกาญจนุบรี ในปี 2560 พบว่า อ้าเภอเลาขวัญ มีจ้านวน
ฟาร์ม มากท่ีสุด จ้านวน 705 ราย รองลงมาได้แก่อ้าเภอหนองปรือ จ้านวน 472 ราย และอ้าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จ้านวน 400 ราย และอเภอศรีสวัสดิ์น้อยที่สุด จ้านวน 30 รายละเอียดตามตาราง 

  ตารางที่ 5 แสดงการประกอบการประมง จังหวัดกาญจนบุรี 
 

อ าเภอ จ านวนเกษตรกร (ราย) จ านวนฟาร์ม 

ด่านมะขามเตี้ย 389 188 

ทองผาภูมิ 115 115 

ท่าม่วง 318 320 

ท่ามะกา 163 161 

ไทรโยค 159 159 

บ่อพลอย 310 308 

พนมทวน 380 417 

เมืองกาญจนบุรี 400 707 

เลาขวัญ 705 892 

ศรีสวัสดิ์ 30 30 

สังขละบุรี 75 76 

หนองปรือ 472 467 

ห้วยกระเจา 197 197 

รวม 3,713 4,237 

                                                                                 (ท่ีมา : ส้านักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี เดือนภุมภาพันธ์ 2560) 
 

 
     10) การอุตสาหกรรม 

    

    จ้านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมจ้าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า ตั้งแต ่
ปี พ.ศ.2557 - 2558 สถานประกอบการได้เพ่ิมขึ้น ในปี พ.ศ. 2559  มีจ้านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม
ลดลง โดยรวมทั้งสิ้น 1,599 แห่ง และในจ้านวนนี้เป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรม ด้านการเกษตรมากท่ีสุด 
คือ 488 แห่ง รองลงมาคือ สถานประกอบการอุตสาหกรรมด้านอาหาร 128 แห่ง เคมี 122 แห่ง ไม้และ
ผลิตภัณฑ์จากไม ้ 111  แห่ง และด้านการขนส่ง 98 แห่ง ตามล้าดับ 
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ตารางที่ 6 แสดงจ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ าแนกตามประเภทปี พ.ศ. 2557 – 2559 

 
 

ประเภทอุตสาหกรรม 2557 2558 2559 
รวมยอด 1,549 1,607 1,599 

การเกษตร 477 485 488 
อาหาร 119 127 128 
เครื่องดื่ม 14 13 14 
สิ่งทอ 5 5 4 
เครื่องแต่งกาย 4 4 4 
เครื่องหนัง 8 9 9 
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 118 118 111 
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 28 28 23 
กระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 13 13 13 
สิ่งพิมพ์ 8 8 6 
เคมี 115 125 122 
ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ 8 8 9 
ยาง 41 41 39 
พลาสติก 13 15 19 
อโลหะ 87 96 102 
โลหะ 7 8 7 
ผลิตภัณฑ์โลหะ 71 73 76 
เครื่องจักรกล 70 72 70 
ไฟฟ้า 10 10 10 
ขนส่ง 106 102 98 
อ่ืน ๆ 227 247 247 

                                                                                                (ท่ีมา : ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี) 
     

       11)  การท่องเที่ยว  
            จังหวัดกาญจนบุรีเป็น “เมืองประวัติศาสตร์ ธรรมชาติอัศจรรย์ สวรรค์นักผจญภัย”             

มีศักยภาพในการท่องเที่ยวระดับสูง เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภูมิภาคตะวันตก อุดมด้วยทรัพยากร        
ทางการท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลาย ทั้งสถานที่ส้าคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณสถาน           
และแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ มีการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีสิ่งอ้านวยความสะดวก         
ส้าหรับการท่องเที่ยวที่ครบครัน การเดินทางสะดวกและรวดเร็วใช้ระยะเวลาเพียง 1-3 ชั่วโมงเท่านั้น                 
จากกรุงเทพมหานครทั้งทางรถยนต์และรถไฟ 
                        แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น น้้าตกเอราวัณ น้้าตกห้วยแม่ขมิ้น น้้าตกไทรโยคน้อย     
น้้าตกไทรโยคใหญ่ น้้าตกนางครวญ น้้าตกเกริงกระเวีย น้้าตกผาตาด ถ้้าธารลอด ถ้้าดาวดึงส์  ถ้้าพระธาตุ       
ถ้้าเสาหิน ถ้้าสวรรค์บันดาล น้้าพุร้อนหินดาด เขาช้างเผือก 
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                       แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น สะพานข้ามแม่น้้าแคว อุทยานประวัติศาสตร์     
เมืองสิงห์ สุสานทหารสัมพันธมิตร โบราณสถานเจดีย์ยุทธหัตถี โบราณสถานพงตึก อนุสรณ์สถานช่องเขาขาด 
                       แหล่งท่องเที่ ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น  เช่น สะพานอุตตมานุสรณ์  ด่านเจดีย์สามองค์                           
เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ 
                       แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านหนองขาว วัดถ้้าเสือ  วัดเขาน้อย  
วัดทิพย์สุคนธาราม  หอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร วัดวังก์วิเวการาม หมู่บ้านไทยทรงด้า และวัฒนธรรม
ชาวมอญ อ้าเภอสังขละบุรี 
                       โดยในปี 2561 จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรเดินทาง        
มาเยี่ยมเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 9,461,614 คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว        
จ้านวน 26,796.40 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 6.64 

ตารางท่ี 7 สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2558-2561 

นักท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2558 2559 2560 2561 
จ้านวนนักท่องเที่ยว (คน)    7,574,278 8,132,468 8,872,542 9,461,614 
      ไทย 
      ต่างชาติ 

7,170,721 
403,557 

7,709,075 
423,393 

8,408,753 
463,789 

8,973,388 
488,226 

รายได้จากนักท่องเที่ยว (ล้านบาท) 18,945.11 20,790 24,440.77 26,796.40 
      ไทย 
      ต่างชาติ 

17,373.22 
1,571.89 

19,110.67 
1,679.34 

22,416.07 
2,024.70 

24,586.80 
2,209.60 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/หัว) 1,636.37 1,692.87 1,811.37 1,895.70 
      ไทย 
      ต่างชาติ 

1,600.50 
2,108.99 

1,656.28 
2,176.76 

1,769.47 
2,455.00 

1,852.36 
2,562.77 

อัตราการเข้าพัก (%) 61.43 63.66 66.50 69.60 
                                       (ท่ีมา: รายงานสถิติการท่องเท่ียวประเทศไทย ประจ้าปี พ.ศ.2561 ส้านักงานปลัดกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา) 

 

              12) การค้าชายแดน 
    แนวชายแดนติดต่อประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระยะทางประมาณ               
370 กิโลเมตร มีช่องทางเข้า – ออก ตามแนวชายแดนประมาณ 43 จุด โดยมีจุดน้าเข้าก๊าซธรรมชาติ                  
บ้านอีต่อง  ต้าบลปิล๊อก อ้าเภอทองผาภูมิ  จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้้าร้อน ต้าบลบ้านเก่า อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี และจุดผ่อนปรนทางการค้าและการท่องเที่ยว 1 ช่องทาง คือ ด่านพระเจดีย์สามองค์
กาญจนบุรี  อ้าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
                    มูลค่าการค้าชายแดนไทย – เมียนมา ปี 2559 -2561 ของจังหวัดกาญจนบุรี 
                                                  (หน่วย : ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. 
มูลค่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมา  

รวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า 
2559 70,270.48 694.46 69,576.01 -68,881.55 
2560 64,447.71 503.56 63,9441.15 -63,440.59 
2561 75,825.56 620.44 75,204.12 -74,581.68 

(ท่ีมา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์) 
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 จากตารางมูลค่าชายแดนไทย – เมียนมา ปี 2559-2561 ของจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ในปี 2559 
ประเทศไทยขาดดุลการค้า 68,881.55 ล้านบาท ปี 2560 ขาดดุลการคา้ 63,440.59 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2560     
ขาดดุลการค้ามากท่ีสุด จ้านวน 74,581.68 ล้านบาท 

 

น าเข้าชายแดนไทย – พม่า ด้านจังหวัดกาญจนบุรี 
สินค้าส้าคัญที่ส่งออก ได้แก่ เบียร์  หมากแห้ง  น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  นม       

และเครื่องปรุงรส  
สินค้าส้าคัญท่ีน้าเข้า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ  โค-กระบือ  แร่พลวง  เมล็ดงา และข้ีเลื่อย 

ตารางที่ 8 แสดงมูลค่าน าเข้า – ส่งออก ที่ส าคัญ พ.ศ. 2560 – 2561 (ม.ค. – ธ.ค.) 

พ.ศ. มูลค้าสินค้าที่น าเข้า (บาท) มูลค้าสินค้าที่ส่งออก (บาท) 
2560 63,651,819,250.00 428,396,448.00 
2561 74,884,102,325.00 557,827,894.00 

                                                                                               (ท่ีมา : ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี) 
 

ตารางที่ 9 แสดงสินค้าน าเข้า – ส่งออก ที่ส าคัญ ปี 2561  (ม.ค.-ธ.ค.) 

ล าดับที่ รายการสินค้าน าเข้า มูลค่า (ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 

1 ก๊าซธรรมชาติ 6,677,409,461.00 16.31 
2 สัตว์มีชีวิตไม่ได้ท้าพันธุ์ 2,787,910.00 0.007 
3 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 752,000.00 0.002 
4 ผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งท่ีจากผัก ผลไม้ 404,059.00 0.001 
5 อ่ืน ๆ 34,249,234,245.00 83.68 

รวม 40,930,587,675.00 100.00 
 

 

ล าดับที่ รายการสินค้าส่งออก มูลค่า (ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 
1 เครื่องดื่ม 6,457,957.00 9.06 
2 ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสา้เร็จรูปอ่ืน ๆ 5,220,626.00 7.33 
3 ไขมันและน้้ามันจากพืชและสัตว์ 4,248,985.00 5.96 
4 น้้ามันส้าเร็จรูป 3,985,055.00 5.60 
5 สินค้าปศุสัตว์อ่ืน ๆ 3,859,900.00 5.41 
6 อ่ืน ๆ 47,472,487.00 66.64 

รวม 71,245,010.00 100.00 

                                                                                               (ท่ีมา : ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี) 
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       13) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
           13.1) ด้านการคมนาคม 

            (1) ทางบก 
            การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว กรุงเทพ - กาญจนบุรี เส้นทางถนนเพชรเกษม 

เส้นทางถนนบรมราชชนนีผ่านนครชัยศรี นครปฐม – บ้านโป่ง – ท่ามะกา ถึงจังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง       
123 กิโลเมตร และเส้นทางถนนสายกาญจนาภิเษก – สุพรรณบุรี – บางเลน – ก้าแพงแสน - กาญจนบุรี 

         การเดินทางโดยรถโดยสาร รถโดยสารธรรมดาออกจากสถานีกรุงเทพ (หมอชิต) 
ทุก 15 นาที ตั้งแต่เวลา 04.00 – 20.00 น. รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 ออกจากสถานีกรุงเทพ (สายใต้)            
ทุก 15 นาที ตั้งแต่เวลา 05.10 - 20.30 น.  

                ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มอเตอร์เวย์สายบางใหญ่  – กาญจนบุรี 
ระยะทาง 95 กิโลเมตร อยู่ระหว่างการด้าเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566 

                 การเดินทางโดยรถไฟ  รถไฟออกจากสถานีกรุงธนบุรีวันละ 2 เที่ ยว         
เวลา 07.50 น. และ 13.45 น. แวะจอดสถานีกาญจนบุรี สะพานข้ามแม่น้้าแคว ท่ากิเลน สุดปลายทาง         
ที่สถานีน้้าตก ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร วันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีรถไฟเที่ยวพิเศษ                 
น้าเที่ยวไป – กลับภายในวันเดียว   

             (2) ทางอากาศ  สนามบินกองพลทหารราบที่ 9 และสนามบินสังขละบุรี  

 

           13.2) ด้านสาธารณูปโภค 
       (1) ไฟฟ้า  จ้านวนผู้ใช้ไฟฟ้า หน่วยงานราชการ 2,739 ราย รัฐวิสาหกิจ 193 ราย 

เอกชนรายใหญ่ 443 ราย และ เอกชนรายย่อย 45,926 ราย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาญจนบุรี 2560) 
       (2) ประปา  จ้านวนผู้ใช้น้้าประปา 26,730 ราย ก้าลังการผลิตน้้าประปา 27,840 ลบ.ม./วัน 

ปริมาณน้้าที่ผลิต ปี 2560 9,064,634 ลบ.ม. (การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนบุรี 2560) 
                           (3) โทรศัพท์  จ้านวนเลขหมายที่มี 42,271 เลขหมาย จ้านวนเลขหมายที่มีผู้เช่า 
26,773 เลขหมาย ประกอบด้วย บ้าน 18,331 เลขหมาย ธุรกิจ 3,534 เลขหมาย ราชการ 2,676 เลขหมาย  
สาธารณะ 1,806 เลขหมาย และ บมจ.ทีโอท ี426 เลขหมาย (ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกาญจนบุรี  
บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) 2560) 
 

                            13.2 ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต  
                         1) การสาธารณสุข 

                      สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  ประกอบด้วย โรงพยาบาลของรัฐ 15 แห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 142 แห่ง (ถ่ายโอนไป อบต.วังศาลา 1 แห่ง) ส้านักงานสาธารณสุขชุมชน      
1 แห่ง (ส้านักงานสาธารณสุขชุมชนจะแก อ้าเภอสังขละบุรี) โรงพยาบาลเอกชน 4 แห่ง  โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงกลาโหม 1 แห่ง 

          สถานบริการสาธารณสุขเอกชน 4 แห่ง  คลินิกเวชกรรม 174 แห่ง คลินิกทันตกรรม              
42 แห่ง คลินิกพยาบาลและผดุงครรภ์ 96 แห่ง คลินิกแพทย์แผนไทย  19 แห่ง 

        ในปี พ.ศ. 2561 จ้านวนบุคลากรในส่วนของสาธารณสุขแบ่งเป็น แพทย์ 181 คน 
ทันตแพทย์ 68 คน พยาบาลทั้งสิ้น 1,459 คน  ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมา มีอัตราส่วนแพทย์ 1 คนต่อประชากร 
3,072 คน  
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ตารางที่ 10 แสดงจ านวนและอัตราตายจ าแนกตามกลุ่มสาเหตุการตาย  10 ล าดับแรก จังหวัดกาญจนบุรี 
ปีงบประมาณ 2558 – 2560  (อัตราต่อประชากร 100,000 คน) 

  ปี 2560 สาเหตุการตายอันดับหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี คือ กลุ่มโรคมะเร็ง พบอัตรา 103.46 
ต่อประชากร 100,000 คน รองลงมาคือ โรคระบบการไหลเวียนเลือด 92.19 และโรคระบบหายใจ 75.41  
อัตราต่อประชากร 100,000 คน 

ล าดับ สาเหตุการตาย 
2558 2559 2560 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
1 โรคมะเร็ง 848 102.42 824 99.53 826 103.46 
2 โรคระบบการไหลเวียนเลือด 774 93.49 736 88.90 736 92.19 
3 โรคระบบหายใจ 522 63.05 657 79.35 602 75.41 
4 โรคติดเชื้อและปรสิต 504 60.87 514 62.08 513 64.26 
5 สาเหตุภายนอกที่ทา้ให้เสียชีวิต 571 68.97 535 64.62 336 42.09 
6 โรคระบบการย่อยอาหาร 228 27.54 246 29.71 212 26.55 
7 โรคระบบทางเดินปัสสาวะ 233 28.14 257 31.04 200 25.05 
8 โรคระบบประสาทกลาง 152 18.36 107 12.92 135 16.91 
9 โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ        

และเมตะบอลิซึม 
135 16.31 106 12.80 75 9.39 

10 โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 34 3.26 29 3.50 26 4.11 

(ท่ีมา  :  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข) 
 

ตารางที่ 11 แสดงสาเหตุการตายตามกลุ่มอายุ จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2560 

กลุ่มอายุ ชาย หญิง 
ต่้ากว่า 1 ปี การติดเชื้อแบคทีเรียในทารกแรกเกิด รูปผิดปกติ

แต่ก้าเนิดของหัวใจ คลอดก่อนครบก้าหนด  
แบคทีเรียในทารกแรกเกิด  
รูปผิดปกติแต่ก้าเนิดของหัวใจ  
การติดเชื้อในกระแสเลือด 
คลอดก่อนครบก้าหนด 

1 – 4 ปี จมน้้า ปอดบวม จมน้้า ปอดบวม 
5 – 14 ปี จมน้้า การสัมผัสกระแสไฟฟ้า อุบัติเหตุขนส่ง อุบัติเหตุขนส่ง จมน้้า 
15 – 59 ปี ปอดบวม  อุบัติเหตุขนส่ง  ติดเชื้อในกระแสเลือด

มะเร็งตับ  โรคหลอดเลือดสมอง 
ปอดบวม การติดเชื้อในกระแสเลือด, 
อุบัติเหตุขนส่ง  มะเร็งเต้านม  มะเร็ง
ปากมดลูก 

60 ปีขึ้นไป ปอดบวม การติดเชื้อในกระแสเลือด มะเร็ง
หลอดลมและปอด โรคหัวใจขาดเลือด มะเร็งตับ 

ปอดบวม การติดเชื้อในกระแสเลือด            
โรคเสื่อมอ่ืนของระบบประสาท ชราภาพ 
โรคหัวใจขาดเลือด  

(ท่ีมา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข)  
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      2) ศาสนา 
              ศาสนาพุทธ วัด จ้านวน 577 แห่ง (พระอารามหลวง 3 แห่ง คือ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 

วัดเทวสังฆาราม และวัดพระแท่นดงรัง) วัดราษฎร์ 574 แห่ง พระภิกษ ุจ้านวน 5,635 รูป สามเณร 850 รูป 
             ศาสนาคริสต์ โบสถ์คริสต์ จ้านวน 39 แห่ง จ้าแนกเป็นนิกายโปรเตสแตนท์         

33 แห่ง และนิกายโรมันคาทอลิก 6 แห่ง 
           ศาสนาอิสลาม มัสยิด จ้านวน 6 แห่ง 

                          ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ 98.41 นับถือศาสนาพุทธ ส่วนที่เหลือ
กระจายการนับถือในศาสนาอื่น ๆ  
                     ที่มา : ส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี 2560 
                        : ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 2560  

             3) ด้านการศึกษา 

                             ในปีการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี มีสถาบัน/สถานศึกษาระดับประถมศึกษาถึง
ระดับอุดมศึกษา จ้านวน 526 แห่ง โดยมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จ้านวน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยรามค้าแหง สาขาวิทยบริการ      
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (สถาบันการศึกษาเอกชน) มีนักเรียน/นักศึกษา 
รวมทั้งสิ้นจ้านวน 173,827 คน  

                                จากการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการพัฒนาชนบท ปี 2561 พบว่า ประชากรของจังหวัด
กาญจนบุรี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 45.29 รองลงมา ได้แก่ จบชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ร้อยละ 16.89 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 12.41 และจบการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.44 รายละเอียดตามตาราง  

 
 

ตารางที่ 12 แสดงระดับการศึกษาของประชากรจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2561 

 

ระดับการศึกษา 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ไม่เคยศึกษา 11,331 2.34 15,392 3.19 26,723 5.53 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 7,153 1.48 6,725 1.39 13,878 2.87 
ต่้ากว่าชั้นประถมศึกษา 13,275 2.75 14,469 2.99 27,744 5.74 
ชั้นประถมศึกษา  106,759 22.09 112,148 23.20 218,907 45.29 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 43,047 8.91 38,604 7.99 81,651 16.89 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 30,746 6.36 29,225 6.05 59,971 12.41 
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 7,610 1.57 6,441 1.33 14,051 2.91 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 15,896 3.29 22,360 4.63 38,256 7.92 
สูงกว่าปริญญาตรี 829 0.17 1,296 0.27 2,125 0.44 

รวม 236,646 48.96 246,660 51.04 483,306 100.00 
               (ที่มา : รายงานคุณภาพชวีติประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ประจา้ปี 2561 จากข้อมูล จปฐ. ส้านกังานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี)  

 
              

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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                             13.3) ด้านความม่ันคง 

           จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดชายแดน มีอาณาเขตพ้ืนที่แนวชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวกั้นพรมแดนจากทิศเหนือลงมาตั้งแต่อ้าเภอสังขละบุรี                     
อ้าเภอทองผาภูมิ  อ้าเภอไทรโยค  อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี  และอ้าเภอด่านมะขามเตี้ย ระยะทางประมาณ    
370 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมสะดวกพ้ืนที่ชายแดนมีความมั่นคงปลอดภัยมีการควบคุมการเข้าออก            
แนวชายแดน  จัดระเบียบชนกลุ่มน้อยอย่างชัดเจนและรัดกุม เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิ ตและ
ทรัพย์สินของประชาชน  ทุกภาคส่วนมีการบูรณาการและประสานความร่วมมือในการท้างานร่วมกัน                   
มีจุดผ่านแดนช่องทางเข้า - ออก จ้านวน  43  ช่องทาง และมีช่องทางจุดผ่อนปรนทางการค้าพระเจดีย์สามองค์        
หมู่ที่  9  ต้าบลหนองลู  อ้าเภอสังขละบุรี  จ้านวน  1  แห่ง 

ตารางที่ 13 สรุปข้อมูลหมู่บ้าน ต าบลและช่องทางเข้า - ออกชายแดน 

ที ่ อ้าเภอชายแดน 

จ้านวนต้าบล 

ชายแดน 

จ้านวนหมู่บ้านใน
ต้าบล 

ชายแดน 

จ้านวนหมู่บ้าน 

ที่ติดชายแดน 

จ้านวน 

ช่องทาง 

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 ด่านมะขามเตี้ย 1 12 1 1 

รวม 12 99 32 43 
 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี 
  

 เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ เขตพ้ืนที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตามกฎหมายเพ่ือประโยชน์ต่อการส่งเสริม 
สนับสนุนและอ้านวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการในการด้าเนินกิจการต่าง ๆ  เช่น การ
อุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ 
รูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษมีหลายประเภท เช่น เขตการค้าเสรี เขตอุตสาหกรรมเสรี เขตปลอดภาษี เขตการค้า
ชายแดนเสรี และเขตพัฒนาการส่งออก (แปรรูป) ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการนโยบายพัฒนา           
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพน.) ได้ก้าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็น 2 ระยะ ดังนี้  
 ระยะที่ 1 ก้าหนดไว้ 5 จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดตาก 14 ต้าบล ใน 3 อ้าเภอ 2) จังหวัด
มุกดาหาร 11 ต้าบล ใน 3 อ้าเภอ 3) จังหวัดสระแก้ว 4 ต้าบล ใน 2 อ้าเภอ 4) จังหวัดตราด 3 ต้าบลในอ้าเภอ    
คลองใหญ่ 5) จังหวัดสงขลา 4 ต้าบล ในอ้าเภอสะเดา (ตามประกาศ กนพ. ที่ 1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558) 
 ระยะที่ 2 ก้าหนดไว้ 5 จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดเชียงราย 21 ต้าบล ใน 3 อ้าเภอ 2) จังหวัด
หนองคาย 13 ต้าบล ใน 2 อ้าเภอ 3) จังหวัดนครพนม 13 ต้าบล ใน 2 อ้าเภอ 4) จังหวัดนราธิวาส 5 ต้าบล   
ใน 5 อ้าเภอ และ 5) จังหวัดกาญจนบุรี 2 ต้าบล ได้แก่ ต้าบลบ้านเก่า และต้าบลแก่งเสี้ยน อ้าเภอเมือง
กาญจนบุรี (ตามประกาศ กนพ. ที่ 2/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558) 
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 โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพ่ื อเป็ นการดึ งดู ดการลงทุ น โดย ตรงจากต่ างประเทศ (FDI)                  
เพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้้า ยกระดับคุณภาพชีวิต     
ของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคง โดยใช้กลยุทธ์ส้าคัญ  4  ประการ ได้แก่ 
                1) สนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่   

    2) สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน    
     3) สนับสนุน SMEs และการลงทุนต่อเนื่อง และ 

                 4) จัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน 

                  ประโยชน์ที่ประเทศไทยในฐานะประเทศที่ถือเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค                
จะได้รับจากการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ การส่งเสริมการลงทุนในประเทศ  การส่งเสริมการส่งออก                
การส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตสินค้า เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าในภูมิภาค              
เกิดการจ้างงานเพ่ิมข้ึน ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของ
สินค้าไทยในตลาดภายในภูมิภาค  

                อย่างไรก็ตามเขตเศรษฐกิจพิเศษจะประสบความส้าเร็จได้จ้าเป็นต้องมีการพัฒนาด้านอื่น ๆ 
ควบคู่กันไป อาทิ การพัฒนาโครงข่ายพ้ืนฐานทางบก ทางน้้า ทางอากาศ และทางราง มีการปรับปรุงระบบ
ศุลกากร มีการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค อีกทั้งการบริหารจัดการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และที่ส้าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นกลไกในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างยั่งยืนได้นั้น       
คือ การพัฒนาคน โดยการให้ศึกษาและการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึงเหมาะสมกับศักยภาพ
ของพ้ืนทีส่อดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ  
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ศักยภาพและโอกาส 

 สามารถพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจโดยอาศัยที่ตั้งซึ่งอยู่บนแนวเชื่อมโยงระหว่างเขต 
เศรษฐกิจพิเศษทวาย (เมียนมา) พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ดังนั้น จึงสามารถ
ขนส่งสินค้าออกทางทะเลได้ทั้งทางท่าเรือทวายไปสู่ประเทศแถบมหาสมุทรอินเดียตะวันออกกลางและยุโรป 
และท่าเรือแหลมฉบังไปสู่ประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟิค 

 มีแผนที่จะก่อสร้างทางหลวงพิเศษเชื่อมโยงระหว่างบางใหญ่ (นนทบุรี) พ้ืนที่ชายแดน 
กาญจนบุรี เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีกับกรุงเทพฯ  และปริมณฑล 
นอกจากนั้นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์และยานยนต์ที่มีในพ้ืนที่ มีโอกาส             
ที่จะพัฒนาให้เกิดห่วงโซ่มูลค่าโดยอาศัยความได้เปรียบของประตูทางออกทางทะเลทั้งสองฝั่งมหาสมุทร และ
แรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

กิจกรรมที่มีศักยภาพ 
      นิคมอุตสาหกรรมซึ่งเชื่อมโยงกับทวาย (อุตสาหกรรมใช้แรงงานเข้มข้นอุตสาหกรรมสนับสนุน

อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และอุตสาหกรรมพลาสติก) 
นอกจากนี้  ยังมีกิจกรรมที่เหมาะสมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ได้แก่ 1) แหล่งท่องเที่ยว            
ทางประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 2) ศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเมืองทวาย      
ประเทศเมียนมา 3) เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน 4) ประตูการค้าผ่านแดน 
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2.2 ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 
 การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ         
แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบาย จุดเน้นการด าเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีหน่วยงานที่จัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่
ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และส านักงานต ารวจแห่งชาติ       
ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงและสถานการณ์ด้านการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 

 1. ด้านโอกาสทางการศึกษา 

ตารางท่ี 1  ข้อมูลจ านวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ห้องเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา       
    จ าแนกตามอ าเภอ และสังกัด ในเขตพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562 

อ าเภอ สังกัด สถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 219 82,400 5,896 

รวมอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 82 43,903 2,923 

เมืองกาญจนบุรี 

สพฐ. 57 16,576 1,254 
สช. 7 5,186 424 
สอศ. 4 6,067 392 
สกอ. 2 5,284 450 
กศน. 3 6,160 90 
อปท. 7 4,498 264 

พศ. 2 132 49 
รวมอ าเภอด่านมะขามเตี้ย 28 4,833 373 

ด่านมะขามเตี้ย 
สพฐ. 27 4,408 351 
กศน. 1 425 22 

รวมอ าเภอไทรโยค 50 10,758 1,078 

ไทรโยค 

สพฐ. 43 8,607 797 
สช. 1 234 15 
สกอ. 1 1,007 193 
กศน. 1 463 30 
สตร. 4 447 43 

รวมอ าเภอทองผาภูมิ 38 13,405 881 

ทองผาภูมิ 

สพฐ. 32 11,363 776 
สช. 1 119 15 
กศน. 1 1,117 34 
อปท. 1 401 28 
สตร. 3 405 28 

รวมอ าเภอสังขละบุรี 21 9,501 641 

สังขละบุรี 

สพฐ. 12 6,711 471 
สช. 3 1,349 99 
กศน. 1 428 21 
สตร. 5 1,013 50 

                                   (ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562, ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาญจนบุรี) 
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แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

ตารางท่ี 2  จ านวนนักเรียน นักศึกษาในเขตพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562            
จ าแนกรายอ าเภอ สังกัดและประเภทการศึกษา  

 

อ าเภอ 
สังกัด/

หน่วยงาน 

สายสามัญ สายอาชีพ 

ระดับ
ปริญญา 

 รวม  
ก่อน

ประถม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. 

รวมทั้งสิ้น 11,431 33,756 16,388 8,794 4,054 1,998 5,979 82,400 
รวมอ าเภอเมืองกาญจนบุร ี 4,861 13,198 8,488 6,332 4,054 1,998 4,972 43,903 

เมือง
กาญจนบุร ี

สพฐ. 2,427 6,927 4,490 2,732 - - - 16,576 

สช. 1,523 3,499 103 61 - - - 5,186 

สอศ. - - - - 4,054 1,998 15 6,067 

สกอ. - - 205 122 - - 4,957 5,284 

กศน. - 288 2,788 3,084 - - - 6,160 

อปท. 911 2,484 813 290 - - - 4,498 

พศ. - - 89 43 - - - 132 
รวมอ าเภอดา่นมะขามเตี้ย 777 2,279 1,249 528 - - - 4,833 

ด่านมะขาม
เตี้ย 

สพฐ. 777 2,251 1,026 354 - - - 4,408 
กศน. - 28 223 174 - - - 425 

รวมอ าเภอไทรโยค 1,904 5,177 2,361 309   1,007 10,758 

ไทรโยค 

สพฐ. 1,725 4,643 2,168 71 - - - 8,607 
สช. 67 167 - - - - - 234 
สกอ. - - - - - - 1,007 1,007 
กศน. - 32 193 238 - - - 463 
สตร. 112 335 - - - - - 447 

รวมอ าเภอทองผาภมูิ 2,177 6,975 2,934 1,319 - - - 13,405 

ทองผาภูม ิ

สพฐ. 1,902 6,172 2,464 825 - - - 11,363 
สช. 28 91 - - - - - 119 
กศน. - 153 470 494 - - - 1,117 
อปท. 138 263 - - - - - 401 
สตร. 109 296 - - - - - 405 

รวมอ าเภอสังขละบุร ี 1,712 6,127 1,356 306 - - - 9,501 

สังขละบุร ี

สพฐ. 1,188 4,423 978 122 - - - 6,711 
สช. 238 916 195 - - - - 1,349 
กศน. - 61 183 184 - - - 428 
สตร. 286 727 - - - - - 1,013 

                              (ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562, ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี) 
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แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

     

 
 
แผนภาพที่  1  แสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษาในเขตพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีปีการศึกษา 2562    
                   จ าแนกประเภทการศึกษา 
 

จากแผนภาพที่ 1 พบว่า ในปีการศึกษา 2562 จ านวนนักเรียน นักศึกษาทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่
ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี  มีจ านวนทั้งสิ้น 82,400 คน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผู้ เรียนสายสามัญ              
กับสายอาชีพ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น (ปวช.) พบว่า มีผู้เรียน
ในสายสามัญ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) มากกว่า สายอาชีพ (ปวช.) ซึ่งมีผู้เรียนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68 : 32 
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แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

ตารางท่ี 3  จ านวนนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี 
               ปีการศึกษา 2562 จ าแนกรายอ าเภอ สังกัดและประเภทการศึกษา 

 

อ าเภอ 
สังกัด/

หน่วยงาน 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งสิ้น 

จ านวนนักเรียนด้อยโอกาส 

รวม ร้อยละ 
สายสามัญ สายอาชีพ 

ก่อน
ประถม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. 

รวมทั้งสิ้น 81,393 5,084 18,651 7,697 2,407 - - 33,839 41.58 
รวมอ าเภอเมืองกาญจนบุร ี 43,903 763 3,300 1,996 467 - - 6,526 14.86 

เมือง
กาญจนบุร ี

สพฐ. 16,576 762 3,253 1,835 467 - - 6,317 38.11 
สช. 5,186 - 32 - - - - 32 0.62 
สอศ. 6,067 - - - - - - - 0 
สกอ. 5,284 - - - - - - - 0 
กศน. 6,160 - - - - - - - 0 
อปท. 4,498 1 15 161 - - - 177 3.94 
พศ. 132 - - - - - - - 0 

รวมอ าเภอดา่นมะขามเตี้ย 4,833 431 1,752 740 223 - - 3,146 65.09 

ด่านมะขามเตี้ย 
สพฐ. 4,408 431 1,752 740 223 - - 3,146 71.37 
กศน. 425 - - - - - - - 0 

รวมอ าเภอไทรโยค 9,751 1,308 4,101 2,040 636 - - 8,085 93.94 

ไทรโยค 

สพฐ. 8,607 1,225 3,840 2,040 636 - - 7,741 89.93 
สช. 234 - - - - - - - 0 
กศน. 463 - - - - - - - 0 
สตร. 447 83 261 - - - - 344 76.96 

รวมอ าเภอทองผาภมูิ 13,405 1,289 5,119 1,655 470 - - 8,533 63.66 

ทองผาภูม ิ

สพฐ. 11,363 1,202 4,884 1,655 470 - - 8,211 72.26 
สช. 119 - - - - - - - 0 
กศน. 1,117 - - - - - - - 0 
อปท. 401 - - - - - - - 0 
สตร. 405 87 235 - - - - 322 79.51 

รวมอ าเภอสังขละบุร ี 9,501 1,293 4,379 1,266 611 - - 7,549 79.45 

สังขละบุร ี

สพฐ. 6,711 959 3,366 1,266 611 - - 6,202 92.42 
สช. 1,349 83 440 - - - - 523 38.77 
กศน. 428 - - - - - - - 0 
สตร. 1,013 251 573 - - - - 824 81.34 

                                 (ที่มา : ข้อมลูสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562, ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี) 
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แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

            
แผนภาพที่  2  แสดงร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสทางศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี 
                    ปีการศึกษา 2562 จ าแนกรายอ าเภอ 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น 33,839 คน คิดเป็นร้อยละ 41.58 ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ชายแดน
จังหวัดกาญจนบุรีทั้งหมด เมื่อพิจารณานักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาจ าแนกตามอ าเภอ พบว่า มีนักเรียน
ด้อยโอกาสทางการศึกษาในอ าเภอทองผาภูมิมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.22 รองลงมาคือ อ าเภอไทรโยค                  
ร้อยละ 23.89 อ าเภอสังขละบุรี ร้อยละ 22.30 อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ร้อยละ 19.29 และอ าเภอด่านมะขามเตี้ย 
ร้อยละ 9.30 ตามล าดับ 

2. ด้านคุณภาพการศึกษา 
     2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational 
Test : O – NET)  
ตารางท่ี 4  แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
      จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ปีการศึกษา 2560 – 2561  

กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้หลัก 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
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ภาษาไทย 35.73 34.84 34.66 33.65 29.73 33.72 46.58 44.24 42.77 42.37 43.04 39.18 42.32 55.90 

คณิตศาสตร์ 35.87 33.33 32.91 31.30 28.56 32.39 37.12 35.50 35.96 31.80 32.41 27.42 32.61 37.50 

วิทยาศาสตร์ 38.20 36.47 35.76 35.60 32.11 35.63 39.12 37.96 38.15 37.56 37.50 35.91 37.41 39.93 

ภาษาอังกฤษ 33.07 28.80 27.14 28.43 27.64 29.02 36.34 39.95 31.75 30.47 31.37 32.41 33.19 39.24 

รวมเฉลี่ย 40.18 38.71 40.14 37.88 35.63 38.12 43.19 39.52 37.15 35.55 36.08 33.73 36.38 43.14 
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แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

แผนภาพที่   3   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 – 2561 ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ชายแดน และ 
  ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 

 จากแผนภาพที่ 3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ชายแดน ปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา 2561         ใน 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า มีผลคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ชายแดนกับระดับประเทศ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้     
มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 

ตารางท่ี 5  แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
               ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ชายแดน ปีการศึกษา 2560 – 2561  จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
 

กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้หลัก 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
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ภาษาไทย 44.63 41.02 44.69 44.28 41.17 43.16 48.29 49.71 45.69 51.09 50.10 47.89 49.09 54.42 

คณิตศาสตร์ 21.99 19.14 22.05 19.39 20.34 20.58 26.30 24.93 21.49 26.82 24.11 24.06 24.28 30.04 

วิทยาศาสตร์ 29.70 29.96 29.87 29.96 29.17 29.73 32.28 32.68 31.46 32.35 32.79 32.96 32.44 36.10 

ภาษาอังกฤษ 27.11 26.54 26.02 26.56 26.27 26.50 30.45 40.83 32.08 26.55 25.43 25.89 30.15 29.45 

รวมเฉลี่ย 30.86 29.17 30.66 30.05 29.24 29.99 34.33 37.03 32.68 34.20 33.35 32.70 33.99 37.50 

                                   (ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562, ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาญจนบุรี) 
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แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

แผนภาพที่  4   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 – 2561 ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ชายแดน  
  และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 

 จากแผนภาพที่ 4 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ชายแดน ปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา 2561           ใน 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า มีผลคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน ( O-NET) ระดับ                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ชายแดนกับระดับประเทศ พบว่า กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้       
ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

ตารางท่ี  6  แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
     ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ชายแดน ปีการศึกษา 2560 – 2561 จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 

 

กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้หลัก 
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ภาษาไทย 40.94 39.54 45.88 45.03 38.56 41.99 49.25 37.34 38.33 42.82 42.89 38.2 39.91 47.31 

คณิตศาสตร์ 17.77 17.21 17.84 18.68 16.14 17.53 24.53 21.74 21.22 21.38 21.41 20.42 21.23 30.72 

วิทยาศาสตร์ 23.79 23.68 25.34 25.54 23.46 24.36 29.37 25.34 26.60 27.28 26.55 26.59 26.47 30.51 

ภาษาอังกฤษ 23.14 20.86 23.35 21.47 21.40 22.04 28.31 24.95 23.42 24.86 22.85 22.66 23.74 31.41 

สังคมศึกษา 30.06 29.57 31.41 31.97 31.30 30.86 34.70 31.23 32.19 32.29 31.87 31.56 31.82 35.16 

รวมเฉลี่ย 27.14 26.17 28.76 28.54 26.17 27.36 33.23 28.12 28.35 29.72 29.11 27.88 28.63 35.02 

                                    (ที่มา : ขอ้มูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562, ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาญจนบุรี) 
 

 

 

แผนภาพที่  5   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ชายแดน ปีการศึกษา 2560 – 2561  
  และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 
 จากแผนภาพที่  5  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ชายแดน ปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา 2561                
ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า  มีผลคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง จ านวน 1 กลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 และเม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ชายแดนกับระดับประเทศ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้      
มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 
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แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National 
Educational Test : V-NET) 

ตารางท่ี 7   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V–NET) ระดับ 
               ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในเขตพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2560 – 2561  

สถานศึกษา อ าเภอ 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
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วิทยาลยัเทคนิคกาญจนบุร ี

เมือง
กาญจนบุร ี

38.86 29.99 50.78 35.95 38.89 42.06 32.38 51.06 41.40 41.70 
วิทยาลยัอาชวีศึกษากาญจนบุรี 44.42 32.06 56.07 40.87 43.37 43.96 32.86 53.82 44.97 43.94 
วิทยาลยัสารพัดช่างกาญจนบุรี 37.98 27.68 50.96 35.22 37.96 38.57 29.89 49.48 39.22 39.29 
วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี 39.32 31.62 55.41 39.86 41.55 38.09 31.58 48.62 39.08 39.34 
ร่มเกล้า ทองผาภูม ิ 52.92 38.67 61.58 46.17 49.83 49.01 30.72 54.08 42.83 44.16 

คะแนนเฉลี่ย 42.70 32.00 54.96 39.61 42.32 42.33 31.48 51.41 41.50 41.69 
คะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ 41.76 30.38 54.43 39.78 41.60 42.01 30.92 51.09 42.49 41.63 

                                   (ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562, ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาญจนบุรี) 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 6   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
                      (V–NET) ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560 – 2561 ในเขตพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี และ 
          ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 
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แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 จากแผนภาพที่ 6 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V–NET) 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในเขตพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2560        
กับปีการศึกษา 2561 ใน 4 รายวิชา พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 1 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาทักษะการจัดการอาชีพ 
ส่วนรายวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 3 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร วิชาทักษะการคิดและ
การแก้ปัญหา และรายวิชาทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 
 และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V–NET) ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2560 ในเขตพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีกับ
ระดับประเทศ พบว่า มีรายวิชาที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 1 รายวิชา ได้แก่ ทักษะการจัดการอาชีพ 
ส่วนรายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 3 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร 
รายวิชาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 
 
ตารางท่ี 8   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V–NET) ระดับ 
               ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในเขตพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2560 – 2561  

                              (ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562, ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาญจนบุรี) 

 

สถานศึกษา อ าเภอ 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
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เมือง
กาญจนบุร ี

32.43 28.82 45.66 29.54 34.11 39.41 30.51 50.09 33.99 38.49 
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 37.25 31.68 50.09 35.54 38.63 42.37 30.29 53.15 38.95 41.16 
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 34.93 29.74 47.39 30.75 35.70 37.27 30.70 48.66 32.82 37.36 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 30.36 29.38 48.66 30.71 34.78 36.80 28.83 46.56 35.31 36.88 
คะแนนเฉลี่ยระดบัจังหวดั   35.26 30.46 47.89 32.84 36.61 38.96 30.08 49.61 35.26 38.47 
คะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ   36.29 30.11 48.85 33.15 37.11 41.01 30.56 51.21 37.33 40.04 
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แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 
 
แผนภาพที่ 7   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
                     (V–NET) ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2560 – 2561 ในเขตพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี และ 
          ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 

 จากแผนภาพที่ 7 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V–NET)  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี  ปีการศึกษา 2560         
กับปีการศึกษา 2561 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร         
และทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต และทักษะการจัดการอาชีพ  ส่วนรายวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง            
1 รายวิชา ได้แก่ วิชาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา  
 และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V–NET) ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2561 ในเขตพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี 
กับระดับประเทศ พบว่า ทุกกลุ่มรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ  
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แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 
2.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal 

National Educational Test : N-NET) 

ตารางที่ 9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(N–NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2560 – 2561 
(ครั้งที่ 2) จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

อ าเภอ ปีการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ทัก
ษะ

กา
รเร

ียน
รู ้

คว
าม

รู้พื้
นฐ

าน
 

กา
รป

ระ
กอ

บอ
าช

ีพ 

ทัก
ษะ

กา
รด

 าเน
ินช

ีวิต
 

กา
รพั

ฒน
าส

ังค
ม 

รว
มเ

ฉล
ี่ย 

เมืองกาญจนบุรี 
ปีการศึกษา 2560 40.39 34.07 40.78 45.69 46.86 41.56 
ปีการศึกษา 2561 49.89 44.30 46.70 50.69 43.92 47.10 
 +เพ่ิม/-ลด 9.50 19.73 5.92 5.00 -2.94 5.54 

ด่านมะขามเต้ีย 
ปีการศึกษา 2560 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ปีการศึกษา 2561 43.89 41.18 37.50 46.11 41.11 41.96 
 +เพ่ิม/-ลด 43.89 41.18 37.50 46.11 41.11 41.96 

ไทรโยค 
ปีการศึกษา 2560 40.00 31.81 38.33 46.67 44.44 40.25 
ปีการศึกษา 2561 51.67 29.58 45.83 63.33 41.67 46.41 
 +เพ่ิม/-ลด 11.67 -2.23 7.5 16.66 -2.77 6.16 

ทองผาภูมิ 
ปีการศึกษา 2560 43.33 33.75 41.11 55.56 42.22 43.19 
ปีการศึกษา 2561 52.71 45.10 55.10 61.25 45.83 51.99 
 +เพ่ิม/-ลด 9.38 11.35 13.99 5.69 3.61 8.8 

สังขละบุร ี
ปีการศึกษา 2560 41.67 33.61 25.83 35.56 34.44 34.22 
ปีการศึกษา 2561 45.44 32.87 32.81 44.39 42.46 39.59 
 +เพ่ิม/-ลด 3.77 -0.74 6.98 8.83 8.02 5.37 

รวมเฉลี่ย 5 อ าเภอ 
ปีการศึกษา 2560 41.35 33.31 36.51 45.87 41.99 39.81 
ปีการศึกษา 2561 48.72 38.60 43.58 53.15 42.99 45.40 
 +เพ่ิม/-ลด 7.37 5.29 7.07 7.28 1.00 5.59 

ระดับประเทศ 
ปีการศึกษา 2560 38.65 35.45 40.08 47.20 42.15 40.71 
ปีการศึกษา 2561 43.16 35.98 39.5 49.15 43.27 42.21 
 +เพ่ิม/-ลด 4.51 0.53  -0.58 1.95 1.12 1.50 

                             (ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562, ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาญจนบุรี) 
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แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

 

แผนภาพที่ 8  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี  
ปีการศึกษา 2560 – 2561 (ครั้งที่ 2) และค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 

 จากแผนภาพที่ 8 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(N-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2560 
กับปีการศึกษา 2561 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า มีผลคะแนนเพ่ิมข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    
 และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ในเขตพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี กับระดับประเทศ      
ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 4 กลุ่มสาระ     การ
เรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ ความรู้พ้ืนฐาน การประกอบอาชีพ ทักษะการด าเนินชีวิต 
ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ การพัฒนาสังคม 
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แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 
ตารางท่ี 10 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

(N–NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี               
ปีการศึกษา 2560 – 2561 (ครั้งที่ 2) จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

อ าเภอ ปีการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ทัก
ษะ

กา
รเร

ียน
รู ้

คว
าม

รู้พื้
นฐ

าน
 

กา
รป

ระ
กอ

บอ
าช

ีพ 

ทัก
ษะ

กา
รด

 าเน
ินช

ีวิต
 

กา
รพั

ฒน
าส

ังค
ม 

รว
มเ

ฉล
ี่ย 

เมืองกาญจนบุรี 
ปีการศึกษา 2560 38.96 30.63 40.97 48.76 35.93 39.05 
ปีการศึกษา 2561 45.60 32.08 42.08 47.81 41.22 41.75 
 +เพ่ิม/-ลด 6.64 8.09 1.11 -0.95 5.29 2.70 

ด่านมะขามเต้ีย 
ปีการศึกษา 2560 34.80 30.15 36.87 44.67 36.13 36.52 
ปีการศึกษา 2561 42.67 15.00 39.11 49.33 40.00 37.22 
 +เพ่ิม/-ลด 7.87 -15.15 2.24 4.66 3.87 0.70 

ไทรโยค 
ปีการศึกษา 2560 36.86 30.68 39.08 46.73 32.82 37.23 
ปีการศึกษา 2561 45.87 26.00 39.04 46.40 36.03 38.66 
 +เพ่ิม/-ลด 9.01 -4.68 -0.04 -0.33 3.21 1.43 

ทองผาภูมิ 
ปีการศึกษา 2560 37.69 29.86 40.77 50.96 35.19 38.89 
ปีการศึกษา 2561 48.87 74.00 45.52 48.83 45.71 52.58 
 +เพ่ิม/-ลด 11.18 44.14 4.75 -2.13 10.52 13.69 

สังขละบุร ี
ปีการศึกษา 2560 36.94 29.97 40.69 47.78 35.56 38.19 
ปีการศึกษา 2561 42.76 32.73 41.26 48.28 39.43 40.89 
 +เพ่ิม/-ลด 19.48 2.76 0.57 0.50 3.87 2.70 

รวมเฉลี่ย 5 อ าเภอ 
ปีการศึกษา 2560 46.31 37.82 49.60 59.73 43.91 47.47 
ปีการศึกษา 2561 45.15 35.96 41.40 48.13 40.47 42.22 
 +เพ่ิม/-ลด -1.16 -1.86 -8.20 -11.60 -3.44 -5.25 

ระดับประเทศ 
ปีการศึกษา 2560 36.91 30.60 39.32 46.42 35.99 37.85 
ปีการศึกษา 2561 43.56 30.54 39.88 44.42 37.77 39.23 
 +เพ่ิม/-ลด 6.65 -0.06 0.56 -2.00 1.78 1.38 

                                    (ที่มา : ขอ้มูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562, ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาญจนบุรี) 
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แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

 
 
แผนภาพที่ 9  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)  
           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 – 2561 (ครั้งที่ 2) และค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
           ปีการศึกษา 2561 

 จากแผนภาพที่ 9 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(N-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2560       
กับปีการศึกษา 2561 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ในเขตพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี กับระดับประเทศ        
ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  พบว่า มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่ม             
สาระการเรียนรู้   
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แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

ตารางที่ 11 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ     
โรงเรียน (N–NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี                                           
ปีการศึกษา 2560 – 2561 (ครั้งที่ 2) จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

อ าเภอ ปีการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ทัก
ษะ

กา
รเร

ียน
รู ้

คว
าม

รู้พื้
นฐ

าน
 

กา
รป

ระ
กอ

บอ
าช

ีพ 

ทัก
ษะ

กา
รด

 าเน
ินช

ีวิต
 

กา
รพั

ฒน
าส

ังค
ม 

รว
มเ

ฉล
ี่ย 

เมืองกาญจนบุรี 
ปีการศึกษา 2560 37.69 27.42 43.02 39.67 23.62 34.28 
ปีการศึกษา 2561 43.98 26.28 39.38 37.80 31.79 35.84 
 +เพ่ิม/-ลด 6.29 -1.14 -3.64 -1.87 8.17 1.56 

ด่านมะขามเต้ีย 
ปีการศึกษา 2560 35.28 25.92 42.08 40.83 20.56 32.93 
ปีการศึกษา 2561 45.48 27.38 43.10 42.14 34.29 38.47 
 +เพ่ิม/-ลด 10.20 1.46 1.02 1.31 13.73 5.54 

ไทรโยค 
ปีการศึกษา 2560 33.28 26.79 35.26 35.29 23.22 30.77 
ปีการศึกษา 2561 48.21 26.99 42.99 41.11 30.00 37.86 
 +เพ่ิม/-ลด 14.93 0.20 7.73 5.82 6.78 7.09 

ทองผาภูมิ 
ปีการศึกษา 2560 36.24 26.94 41.32 42.70 23.44 34.13 
ปีการศึกษา 2561 52.27 30.72 45.33 45.64 32.22 41.23 
 +เพ่ิม/-ลด 16.03 3.78 4.01 2.94 8.78 7.17 

สังขละบุร ี
ปีการศึกษา 2560 36.30 25.95 35.19 39.07 23.89 32.08 
ปีการศึกษา 2561 44.75 29.32 35.15 38.59 32.02 35.96 
 +เพ่ิม/-ลด 8.45 3.37 -0.04 -0.48 8.13 3.88 

รวมเฉลี่ย 5 
อ าเภอ 

ปีการศึกษา 2560 35.76 26.60 39.37 39.51 22.95 32.84 
ปีการศึกษา 2561 46.93 28.13 41.19 41.05 32.06 37.87 
 +เพ่ิม/-ลด 11.17 1.53 1.82 1.54 9.11 5.03 

ระดับประเทศ 
ปีการศึกษา 2560 35.34 27.49 40.05 40.08 23.55 33.30 
ปีการศึกษา 2561 43.60 27.09 38.69 37.89 28.98 35.25 
 +เพ่ิม/-ลด 8.26 -0.40 -1.36 -2.19 3.24 1.95 

                                   (ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562, ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาญจนบุรี) 
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แผนภาพที่  10 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)  
           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ชายแดน ปีการศึกษา 2560 – 2561  
                     (ครั้งที่ 2) และค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
           ปีการศึกษา 2561 

  จากแผนภาพที่ 10 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษา        
นอกระบบโรงเรียน (N-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี      
ปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา 2561 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นทุกกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้  
  และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(N-NET) ระดับชั้นมั ธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2561  ในเขตพ้ืนที่ ชายแดนจั งหวัดกาญจนบุรี                       
กับระดับประเทศ ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ     
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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บทที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

พื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี 
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บทท่ี 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี 

 
    จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาของจังหวัด ซึ่งมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ให้มีศักยภาพ มีภูมิคุ้มกันพร้อมเผชิญปัญหา จึงได้ก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด /ค่าเป้ าหมาย การพัฒนาการศึกษาของพ้ืนที่ชายแดน 
ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“สร้างคนดี  มีคุณภาพ ด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานความพอเพียง 
อย่างยั่งยืนและม่ันคง” 
 

พันธกิจ (Mission)  

              1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยู่ร่วมกันในสังคม           
พหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
              2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยน้อมน าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติ 

    3. จัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ                 
    4. สร้างเครือข่ายและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์รวม (Goal)      

    1. ประชากรมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข              
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 

    2. ประชากรมีทักษะอาชีพ มีงานท า สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของจังหวัดและพ้ืนที่ชายแดน 

    3. ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
    4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้  

อย่างมีประสิทธิภาพ 
    5. หนว่ยงานทางการศึกษาทุกแห่ง ทุกระดับ มีมาตรฐานจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล และ  

บูรณาการการท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์(Strategies)  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน  
                                 ของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
             ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม เชื่อมโยง “Thailand 4.0”      
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ปี 2563 ที่รับผิดชอบ 

1.ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการ    
ธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่น           
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ิมข้ึน 

85 สพป.กจ.1 

สพป.กจ.3 

สพม.8 

สช. 
กศน.กจ. 
อศจ.กจ. 
ม.รภ.กจ. 

2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีความภาค
ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย                  

95 สพป.กจ.1 

สพป.กจ.3 

สพม.8 

สช. 
กศน.กจ. 
อศจ.กจ. 
ม.รภ.กจ. 

3.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม
การมีพฤติกรรม/ลักษณะนิสัยและวัฒนธรรมการ
ท างานที่พึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญ 
ของคนในสังคมไทย 

90 สพป.กจ.1 
สพป.กจ.3 
สพม.8 
อศจ.กจ. 
กศน.กจ. 
ม.รภ.กจ. 
สช. 

4.ร้อยละของนักเรียนก่อนวัยเสี่ยง ระดับ ชั้น     
ป.1-6 ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 

100 สพป.กจ.1 

สพป.กจ.3 

สพม.8  
สช. 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ปี 2563 ที่รับผิดชอบ 

5.ร้อยละของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษา   
ทั้งรัฐและเอกชน มีการป้องกันและแก้ไขปัญหา   
ยาเสพติด              

100 สพป.กจ.1 

สพป.กจ.3 

สพม.8 

สช. 
กศน.กจ. 
อศจ.กจ. 
ม.รภ.กจ. 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะ
ชีวิต และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

100 สพป.กจ.1 

สพป.กจ.3 

สพม.8 

สช. 
กศน.กจ. 
อศจ.กจ. 
ม.รภ.กจ. 

แนวทางการด าเนินงาน 

 1. สร้างจิตส านึกให้ผู้เรียนมีความจงรักภักดีและธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ  ได้แก่  ชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
 2. ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  ความสามัคคี  สมานฉันท์  และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3. ให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม  และส านึกในความเป็นไทย 
 4. ให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และปัญหาอื่นๆ ทางสังคม 
 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชนผ่านสถาบันการศึกษาและระบบ
การศึกษา 
               6. ส่งเสริมการปลูกฝัง  บ่มเพาะ  และกล่อมเกลาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์  (พ่ึงพาตนเอง  
ซื่อสัตย์  มีวินัย มีคุณธรรม  จริยธรรม)  ของครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรหลาน  โดยใช้กิจกรรมที่เป็น           
วิถีชีวิตประจ าวัน 
 7. จัดกิจกรรมหล่อหลอมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะ      
ที่ส าคัญของคนในสังคมไทย อาทิ การตรงต่อเวลา การเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง การท างานเป็นกลุ่มคณะ 

                            8. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ปี 2563 ที่รับผิดชอบ 

1.ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรพัฒนา 
ทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท าสอดคล้องกับ 
บริบทและความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน 

95 สพป.กจ.1 
สพป.กจ.3 
สพม.8 
กศน.กจ. 
อศจ.กจ. 
ม.รภ.กจ. 

2.ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอาชีพ/การพัฒนา 
ทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถน าความรู้                       
ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน 

75 สพม.8 
กศน.กจ. 
อศจ.กจ. 
ม.รภ.กจ. 

3.จ านวนหน่วยงานภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การฝึกอาชีพ/การพัฒนา ทักษะอาชีพระยะสั้น 

75 กศน.กจ. 
อศจ.กจ. 
ม.รภ.กจ. 

4. ร้อยละของงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง      
องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

75 สพป.กจ.1 
สพป.กจ.3 
สพม.8 
สช. 
กศน.กจ. 
อศจ.กจ. 
ม.รภ.กจ. 

 
แนวทางการด าเนินงาน  
     1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับพ้ืนที่และความต้องการพัฒนาของพ้ืนที่ชายแดน  เพื่อให้

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีทักษะอาชีพและมีงานท า 
     2. พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
     3. สร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะอาชีพกับหน่วยงานภายนอก 
     4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ปี 2563 ที่รับผิดชอบ 

1. อัตราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดชายแดนลดลง 

3.5 สพป.กจ.1 
สพป.กจ.3 
สพม.8 
สช. 
กศน.กจ. 
ม.รภ.กจ. 

2. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน   
ที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ 
 

95 สพป.กจ.1 
สพป.กจ.3 
สพม.8 
อศจ.กจ. 
กศน.กจ. 
ม.รภ.กจ. สช. 

3. ร้อยละของนักเรียนในระดับการศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐานที่มีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

85 สพป.กจ.1 
สพป.กจ.3 
สช. 

4.ร้อยละของนักเรียนในระบบต่อประชากรวัยเรียน
ระดับการศึกษาภาคบังคับ 

100 สพป.กจ.1 
สพป.กจ.3 
สพม.8 
สช. 

5.ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย O-Net, N-Net  และ 
V-Net เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

3  

    5.1 ผลการทดสอบ O-NET  
(ปี กศ. 2561) 

 สพป.กจ.1 

          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 53.51 สพป.กจ.3 
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 45.21 สพม.8 
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6              44.16 สช. 
    2.2 ผลการทดสอบ (N –NET)  
(ปี กศ. 2561) 

 
กศน. 

          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 48.87  
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 48.81  
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 43.37  
    2.3 ผลการทดสอบ (V –NET) (ปี กศ. 2561)  อศจ.กจ. 
          ระดับชั้น ปวช. 52.70  
          ระดับชั้น ปวส. 50.99  
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แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ปี 2563 ที่รับผิดชอบ 

6. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน    
ที่ได้รับบริการทางการศึกษา 

95 สพป.กจ.1 
สพป.กจ.3 
สพม.8 
สช. 
กศน.กจ. 
อศจ.กจ. 
ม.รภ.กจ. 

แนวทางการด าเนินงาน                 
 1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และการใช้ภาษาแม่ของ
ผู้เรียน   
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนทุกคน ทุกระดับและประเภท
การศึกษา 
 3. ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน  ผ่านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน     
และหลากหลาย  อาทิ  พิพิธภัณฑ์  ห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้ชุมชน ฯลฯ  สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิต
ของผู้รับบริการแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
 4. ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนทุกคนทุกระดับ และประเภท
การศึกษา 
 5. ให้ความรู้และเสริมสร้างการมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
 6. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 7. ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษา  การให้บริการทางการศึกษา  ส าหรับผู้เรียนทุกคน        
ทุกระดับและประเภทการศึกษา 
 8. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและจัดให้มีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และการศึกษาทางไกล
ระบบต่าง ๆ อาทิ  DLIT,  DLTV,  ETV 
 9. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้เรียนทุกวัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม เชื่อมโยง “Thailand 4.0”     

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ปี 2563 ที่รับผิดชอบ 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

85 สพป.กจ.1 
สพป.กจ.3 
สพม.8 
สช. 
กศน.กจ. 
อศจ.กจ. 
ม.รภ.กจ. 
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แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ปี 2563 ที่รับผิดชอบ 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงพัฒนา  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ส าหรับ
การเสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

85 สพป.กจ.1 
สพป.กจ.3 
สพม.8 
สช. 
กศน.กจ. 
อศจ.กจ. 
ม.รภ.กจ. 

           แนวทางการด าเนินงาน 
 1.ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.ปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ส าหรับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 3.พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน 
ปี 2563 ที่รับผิดชอบ 

1.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

10 สพป.กจ.1 
สพป.กจ.3 
สพม.8 
สช. 
กศน.กจ. 
อศจ.กจ. 
ม.รภ.กจ. 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีเครือข่ายในการส่งเสริม
การจัดการศึกษา 

85 สพป.กจ.1 
สพป.กจ.3 
สพม.8 
สช. 
กศน.กจ. 
อศจ.กจ. 
ม.รภ.กจ. 

3.ร้อยละของสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือ
และพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ในพ้ืนที่ชายแดน   
ที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ 

100 สพป.กจ.1 
สพป.กจ.3 
สพม.8 
สช. 
อศจ.กจ. 
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แนวทางการด าเนินงาน 
 1. เร่งพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานการจัดการศึกษาท่ีทัดเทียมหรือใกล้เคียงกัน 
 2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและ      
สถานศึกษาให้เป็นระบบครบวงจร 
 3. พัฒนาระบบการบริการและการจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ให้มีจ านวนและ          
ศักยภาพเพียงพอ 
 4. จัดตั้งกลุ่มโรงเรียนที่จัดการศึกษาโรงเรียนจังหวัดชายแดน ให้เป็นการจัดการศึกษาเฉพาะ 
 5. ปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ วิทยาฐานะ การด าเนินการด้านครุภัณฑ์และอาคาร
ประกอบให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ 
 6. ก าหนดมาตรการและแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทางการศึกษา 
 



 
 

 

 

 

    บทที่ 3  
  โครงการ กิจกรรมและงบประมาณ 

 
 



 
 

 

 

 

 

สรุปโครงการ งบประมาณ  

หน่วยงานรับผิดชอบ 
     

 

 
 



ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดน

20 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของ ศธ.

(ปรับปรุง พ.ศ. 2561-2564)

1 ป้องกันภัยคุกคาม ภัยยาเสพติด ภัยพิบัติในสถานศึกษา 70,000 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 1 1
2 พัฒนาการศึกษาตามแนวพระราชด าริ 80,000 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 1 1
3 พระราชด าริโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 700,000 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 1 1
4 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 69,000 ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ" 1 1
5 จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 128,500 ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ" 1 1
6 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 128,500 ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ" 1 1

1 พัฒนาเพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ
และการมีงานท า

30,000 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 2 2

2 ให้บริการด้านวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและชุมชน
กิจกรรม อบรมวิชาชีพแก่ครูและนักเรียนในโรงเรียน ตชด. 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี

200,000 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 2 2

3 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 656,000 ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ" 2 2
4 พัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านอาชีพบริเวณชายแดน 200,000 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 2 2

5 อาชีวะสร้างช่างฝีมือ 1,207,800 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 2 2

6 ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านอาชีพ
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

50,000 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 2 2

7 บริการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะส้ันนักเรียน
โรงเรียน ตชด.ภาค 1 (ศนอ) ในพระราชด าริ

  200,000 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 2 2

สรุปโครงการแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)

สอดคล้อง

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ จ านวนเงิน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนท่ีชายแดน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ



ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดน

20 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของ ศธ.

(ปรับปรุง พ.ศ. 2561-2564)

สอดคล้อง

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ จ านวนเงิน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

1 จัดการศึกษาต่อเน่ือง (กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ) 971,300 ส านักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี 4 4

2 ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและ
การวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1,275,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 3 3

3 จัดการศึกษาเพ่ือชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) 76,750 ส านักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี 4 4

4 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ : โครงการ
พัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ

255,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 4 4

1 บูรณาการจัดการขยะท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม ไม่ใช้งบประมาณ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 5 5

1 บูรณาการจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดกาญจนบุรี 47,000 ศธจ.กาญจนบุรี 6 6

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน (พ.ศ. 2561-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ
1. ด้านความม่ันคง (ปรับปรุง พ.ศ. 2561-2564)
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของพ้ืนท่ีชายแดน
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมทักษะอาชีพและ
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม    การมีงานท าในพ้ืนท่ีชายแดน และสร้างชีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 3. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในพ้ืนท่ีชายแดน
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาในพ้ืนท่ีชายแดน

5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีชายแดน
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการในพ้ืนท่ีชายแดน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม เช่ือมโยง “Thailand 4.0”  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล



 
 
 
 
 

รายละเอียด 
โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ 

จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
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โครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / 

ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน    

ที่รับผิดชอบ 
1 ป้องกันภัยคุกคาม ภัยยาเสพติด  

ภัยพิบัติในสถานศึกษา 
กิจกรรม 
1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบ    
ต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด     
ความรุนแรง ฯลฯ ตลอดจนวิธี
ป้องกันให้มีในสถานศึกษาทุกแห่ง 
2) ก าหนดมาตรการและแนวทาง
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา   
และชุมชน 
3) ก ากับ ติดตาม และรายงานผล
การด าเนินงาน 
 
 
 
 

1) ส่งเสริม สนับสนุนให้
โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรม
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ  
ให้ผู้เรียนมีความพร้อม
สามารถรับมือกับ            
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
2) สร้างมาตรการและ
แนวทางป้องกันยาเสพติด    
ในสถานศึกษาและชุมชน 
 

1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563 

กลุ่มเป้าหมาย 
โรงเรียนในสังกัด         
สพป.กาญจนบุรี   
เขต 3       
พื้นที่เป้าหมาย 
เขต อ.ไทรโยค  
อ.ทองผาภูมิ  
และ อ.สังขละบุรี 

1) โรงเรียน จ านวน   
81 โรงเรียนมี       
แนวทางการ           
จัดกิจกรรมเพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ   
ให้ผู้เรียนมีความพร้อม
สามารถรับมือกับ     
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
2) ทุกโรงเรียนมี
มาตรการและแนวทาง
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาและชุมชน 

70,000 สพป.
กาญจนบุรี 
เขต 3 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

2 พัฒนาการศึกษาตาม  
แนวพระราชด าริ 
กิจกรรม 
1) กิจกรรมสอนอบรมวิชาชีพ       
แก่เด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง       
ในเขตพ้ืนที่ของโรงเรียนต ารวจ     
ตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ าน้อย                  
2) กิจกรรมสอนอบรมวิชาชีพ       
แก่เด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง      
ในเขตพ้ืนที่ของโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพ่ืออบรมวิชาชีพแก่     
เด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง                                       
2) เพ่ือให้ประชากรมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน    

1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563 

กลุ่มเป้าหมาย                    
เด็ก เยาวชนและ
ผู้ปกครอง               
พื้นที่เป้าหมาย             
1) เขตพ้ืนที่ของ
โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน  
บ้านแม่น้ าน้อย                 
2) เขตพ้ืนที่ของ
โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน  
บ้านไกรเกรียง    
 
 
 
 
 

1) อบรมวิชาชีพ      
แก่เด็ก เยาวชนและ
ผู้ปกครอง 4 รายวิชา  
วิชาละ 80 คน                    
2) ประชากรมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน    

    80,000  วิทยาลัย    
การอาชีพ
พนมทวน 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

3. พระราชด าริโรงเรียน             
ต ารวจตระเวนชายแดน 
กิจกรรม 
ฝึกอบรมวิชาชีพ ให้แก่นักเรียน     
ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
ผลิตวัตถุดิบทางพืชและสัตว์        
การประกอบอาหารกลางวัน        
การแปรรูป วัตถุดิบที่สามารถ        
ผลิตได้ในชุมชน 
 

1) เพ่ือน าศาสตร์พระราชา
เผยแพร่ให้แก่นักเรียน
โรงเรียนโรงเรียนใน       
โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน  
2) เพ่ือน าหลักการท างาน  
ของในหลวงรัชกาลที่ 9      
มาเป็นแนวทางในการ       
ด าเนินโครงการ  
3) เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนเป็น
คนดีฝึกปฏิบัติจริงจนสามารถ
น าไปผลิตเพื่อใช้ประกอบ
อาหารกลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563 

กลุ่มเป้าหมาย  
นักเรียน ครู ใน
โรงเรียน ตชด.      
ในจังหวัดกาญจนบุรี 
และผู้ปกครอง
นักเรียน  
พื้นที่เป้าหมาย   
โรงเรียน ตชด.       
ในพ้ืนที่จังหวัด
กาญจนบุรี 

1) นักเรียนในโรงเรียน
ต ารวจตระเวน
ชายแดนในพ้ืนที่
จังหวัดกาญจนบุรี     
ไม่น้อยกว่า 100 คน  
2) ผู้ปกครองและครู  
ในโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน      
ไม่น้อยกว่า 100 คน 
 
 
 

700,000 วิทยาลัย
เกษตรและ
เทคโนโลยี
กาญจนบุรี 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

4 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา      
ทักษะชีวิต 
กิจกรรม 
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม      
และชุมชนโดยใช้หลักสูตรและ     
การจัดกระบวนการเรียนรู้         
แบบบูรณาการในรูปแบบของ      
การฝึกอบรม 

1) เพ่ือให้ประชาชน         
รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน สร้างกระบวนการ              
จิตสาธารณะ ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในการพัฒนาสังคม
และชุมชนอย่างยั่งยืน                                   
2) เพ่ือเสริมสร้างและ    
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ความเป็นพลเมืองที่สอดคล้อง    
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอันน าไปสู่การ
ยกระดับคุณภาพชีวิต       
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน เพื่อพัฒนา         
ไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน       
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
และสิ่งแวดล้อม 
 
 

1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนตาม    
พ้ืนที่ชายแดน     
และประชาชนทั่วไป 
พื้นที่เป้าหมาย                     
1) พ้ืนที่บริเวณ
ชายแดนจังหวัด
กาญจนบุรี 
2) โรงเรียน ตชด.               
3) ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
จังหวัดกาญจนบุรี 
"สามสงฆ์ทรง
พระคุณ" 

1) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามเป้าหมาย     
จ านวน 820 คน                      
2) ร้อยละ 80 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
สามารถน าความรู้      
ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้                         
3) ร้อยละ 80  
ของผู้รับบริการ         
มีความพึงพอใจ       
ในการเข้าร่วม 
กิจกรรม                  

69,000 ศูนย์ฝึก
วิชาชีพ  
จังหวัด
กาญจนบุรี 
"สามสงฆ ์  
ทรงพระคุณ" 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

5 จัดการเรียนรู้ตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม  
จัดกระบวนการเรียนรู้ตาม         
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
ผ่านกระบวนการเรียนรู้        
รูปแบบต่าง ๆ ให้กับประชาชน 

เพ่ือให้ความรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สามารถ
ยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง     
และมรการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
ตามทิศทางการพัฒนา
ประเทศสู่ความสมดุล       
และยั่งยืน 

1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนตาม    
พ้ืนที่ชายแดน     
และประชาชนทั่วไป 
พื้นที่เป้าหมาย                     
1) พ้ืนที่บริเวณ
ชายแดน จังหวัด
กาญจนบุรี 
2) โรงเรียน ตชด. 
3) พ้ืนที่โครงการ    
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ             
4.ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
จังหวัดกาญจนบุรี 
"สามสงฆ์ทรง
พระคุณ" 

1) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามเป้าหมาย     
จ านวน 320  คน   
 2) ร้อยละ 80 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม      
มีความรู้ความเข้าใจ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและมี
ภูมิคุ้มกัน สามารถ   
ยืนหยัดอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
อย่างเหมาะสม      
ตามทิศทางการพัฒนา
ประเทศสู่ความสมดุล
และยั่งยืน                  
3. ร้อยละ 80         
ของผู้รับบริการมี  
ความพึงพอใจใน     
การเข้าร่วมกิจกรรม   
       
          

128,000 ศูนย์ฝึก
วิชาชีพ  
จังหวัด
กาญจนบุรี 
"สามสงฆ ์  
ทรงพระคุณ" 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน    
ที่รับผิดชอบ 

6 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม      
และชุมชน 
กิจกรรม 
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม       
และชุมชนโดยใช้หลักสูตรและ     
การจัดกระบวนการเรียนรู้         
แบบบูรณาการในรูปแบบ           
ของการฝึกอบรม 

1) เพ่ือให้ประชาชนรวมกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
สร้างกระบวนการจิต
สาธารณะ ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในการพัฒนาสังคม
และชุมชนอย่างยั่งยืน                                   
2) เพ่ือเสริมสร้างและปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ความ  
เป็นพลเมืองที่สอดคล้อง      
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอันน าไปสู่การ
ยกระดับคุณภาพชีวิต       
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่   
ความมั่นคงและยั่งยืน    
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนตาม    
พ้ืนที่ชายแดน     
และประชาชนทั่วไป 
พื้นที่เป้าหมาย                     
1) พ้ืนที่บริเวณ
ชายแดน จังหวัด
กาญจนบุรี 
2) โรงเรียน ตชด. 
3) พ้ืนที่โครงการ   
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ                     
4) ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
จังหวัดกาญจนบุรี 
"สามสงฆ์ทรง
พระคุณ" 

1) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามเป้าหมาย    
จ านวน 320  คน     
2) ร้อยละ 80 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
สามารถน าความรู้   
และมีจิตส านึกสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน 
เพ่ือพัฒนาไปสู่     
ความมั่นคงและยั่งยืน
ทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์       
และสิ่งแวดล้อม                
3. ร้อยละ 80        
ของผู้รับบริการ         
มี ความพึงพอใจ      
ในการเข้าร่วมกิจกรรม                  

128,000 ศูนย์ฝึก
วิชาชีพ  
จังหวัด
กาญจนบุรี 
"สามสงฆ ์  
ทรงพระคุณ" 
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โครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / 

ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 พัฒนาเพื่อสร้างทักษะพ้ืนฐาน        
ที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ        
และการมีงานท า 
กิจกรรม 
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการครู        
ผู้สอน ด้านทักษะวิชาชีพ 
2) นิเทศ ติดตาม การพัฒนาทักษะ
การสอนโครงงานเพ่ือเชื่อมโยง       
สู่การสร้างอาชีพ และการมีงานท า 
3) ประกวดโครงงานเพ่ือค้นหา
รูปแบบโครงงานการสร้างอาชีพ   
และการมีงานท าที่เหมาะสม       
กับบริบทพ้ืนที่ 
4) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์   
โครงงาน (ต้นแบบ)  
5) สรุปผล รายงานผลการ        
ด าเนินโครงการ 
 

1) พัฒนาครูผู้สอนด้าน   
ทักษะการสอนโครงการ    
เพ่ือเชื่อมโยงสู่การ         
สร้างอาชีพและการมีงานท า 
2) คัดเลือกต้นแบบโครงงาน
การสร้างอาชีพและการมี   
งานท าที่เหมาะสมกับบริบท
พ้ืนที่ 

1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563 

กลุ่มเป้าหมาย   
ตัวแทนครูผู้สอน
ทักษะการสอน
โครงงานเพ่ือ
เชื่อมโยงสู่          
การสร้างอาชีพ    
และการมีงานท า 
พื้นที่เป้าหมาย 
ทุกโรงเรียนใน    
สังกัด จ านวน       
79 (1) โรงเรียน  
 
 

1) ครูผู้สอน           
ทุกโรงเรียนในสังกัด
จ านวน 80 คน      
ได้รับการพัฒนาทักษะ
การสอนโครงการเพ่ือ
เชื่อมโยงสู่การสร้าง
อาชีพและการมีงานท า 
2) มี Best Practice 
โครงงานการสร้าง
อาชีพและการมีงานท า
จ านวน 3 ผลงาน 

30,000 สพป.
กาญจนบุรี 
เขต 3 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / 

ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2 ให้บริการด้านวิชาการและวิชาชีพ
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและชุมชนกิจกรรม 
อบรมวิชาชีพแก่ครูและนักเรียน      
ในโรงเรียน ตชด. ในพ้ืนที่จังหวัด
กาญจนบุรี 
กิจกรรม 
1) ฝึกอบรมวิชาชีพให้กับ 
ประชาชนที่ไม่มีงานท า 
2) ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ียังไม่มีงานท า 
3) ประชาชนที่สนใจแนวทาง
ประกอบอาชีพใหม่ 

1) เพื่อสนองนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการ-     
การอาชีวศึกษา 
2) เรื่องสนองนโยบาย      
ของส านักงานมาตรฐาน
สถานศึกษา 
3) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
กลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้และ
ทักษะในการประกอบอาชีพ 
4) เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะ
ความช านาญในการประกอบ
ธุรกิจตามรายอาชีพ 
5) เพ่ือฝึกอบรมวิชาชีพให้กับ
ประชาชนที่ไม่มีงานท า 
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงาน
ท าและประชาชนที่มีแนวทาง
ประกอบอาชีพใหม่ 

1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563 

กลุ่มเป้าหมาย  
นักเรียนนักศึกษา 
ประชาชนทั่วไป     
ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ 
พื้นที่เป้าหมาย   
1) โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน    
จังหวัดกาญจนบุรี 
2) โรงเรียนใน    
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
หมู่บ้าน ชุมชน ใน
จังหวัดกาญจนบุรี 
 

1) ผู้ผ่านการฝึกอบรม
ได้รับความรู้ เพ่ิมเติม 
เพ่ือน าไปประกอบ
อาชีพผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมมีทักษะใน
การประกอบอาชีพใหม่ 
2) ครูและนักศึกษา    
มีทักษะในการในด้าน
การเป็นวิทยากรการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผ่านการฝึกอบรมมี
ความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพ
เพ่ิมข้ึน 
4) ผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมีความรู้    
และทักษะในการ
ด าเนินธุรกิจ         
จ านวน 300 คน 
 
 

200,000                             
 

วิทยาลัย
เกษตรและ
เทคโนโลยี
กาญจนบุรี 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / 

ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
กิจกรรม 
จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า
อย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของผู้เรียน ความต้องการและ
ศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ 

1) เพ่ือจัดการศึกษาอาชีพ
และการมีงานท าอย่างยั่งยืน
บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  
2) เพ่ือพัฒนาอาชีพของ
ประชาชนให้มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิต   
ที่ดีข้ึน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 กันยายน 2562- 
30 กันยายน 2563 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนตาม    
พ้ืนที่ชายแดนและ
ประชาชนทั่วไป 
พื้นที่เป้าหมาย                     
1) พ้ืนที่บริเวณ
ชายแดน จังหวัด
กาญจนบุรี 
2) โรงเรียน ตชด. 
3) พ้ืนที่โครงการ    
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ                     
4) ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
จังหวัดกาญจนบุรี 
"สามสงฆ์ทรง
พระคุณ" 
 
 
 
 
 
 

1) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามเป้าหมาย     
จ านวน 600 คน    
2) ร้อยละ 80 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
สามารถน าความรู้     
ไปปรับใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้           
3) ร้อยละ 80        
ของผู้รับบริการมี      
ความพึงพอใจใน     
การเข้าร่วมกิจกรรม                  
 

656,000 ศูนย์ฝึก
วิชาชีพจังหวัด
กาญจนบุรี 
"สามสงฆ ์   
ทรงพระคุณ" 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / 

ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4 พัฒนาศักยภาพก าลังคน           
ด้านอาชีพบริเวณชายแดน 
กิจกรรม 
ฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหนมาย    
ตามความต้องการของพ้ืนที่บริเวณ
ชายแดน ตลอดจนพื้นที่เขตพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ ทักษะ ภาษาและ
วิชาชีพ มีความสามารถ      
ในการแข่งขัน การสร้าง
นวัตกรรม และการเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่   
2) เพ่ือสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยน ครู นักเรียน 
นักศึกษา พัฒนาทักษะ      
ทางวิชาชีพ และฝึกอบรม  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 กรกฎาคม -     
30 กันยายน 2563 

กลุ่มเป้าหมาย  
ครู เจ้าหน้าที่ 
นักเรียน นักศึกษา  
 

ระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ
และหน่วยงานในพ้ืนที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษและชายแดน 

200,000 วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
กาญจนบุรี 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / 

ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 5 อาชีวะสร้างช่างฝีมือ 
กิจกรรม 
1) ฝึกทักษะวิชาชีพทางช่าง        
และทางด้านการเกษตร  
รวม 9 ฐาน ให้กับผู้เรียน 
2) ฝึกปฏิบัติตามหลักการ 
ปฏิบัติที่ดีของโรงเรียน 
พระดาบส 
 

1) เพ่ือสนองนโยบายของ
รัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 
2) เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียน   
การฝึกวิชาชีพและเป็น
สถานศึกษาต้นแบบใน      
การจัดการศึกษาวิชาชีพ      
ที่เน้นการฝึกทักษะวิชาชีพ
ควบคู่กับการปลูกฝัง  
คุณธรรมจริยธรรม 
3) เพื่อจัดการศึกษาอบรม
ด้านวิชาชีพอาชีพให้แก่
ประชาชนที่ด้อยโอกาส     
ทางการศึกษาเพ่ือให้สามารถ
กลับไปท างานในท้องถิ่น    
ของตนเองและมีอาชีพติดตัว
เพ่ือหาเลี้ยงครอบครัวได้ 
 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย     
1) ประชาชน         
ที่ด้อยโอกาส       
ทางการศึกษา        
ที่ได้รับการศึกษา     
ต่ ากว่ามัธยมศึกษา   
ปีที่ 3 ช่วงอายุ      
17-30 ปี                                
2) นักศึกษาที ่       
ไม่ผ่านการประเมิน
ในระดับชั้น ปวช.   
พื้นที่เป้าหมาย  
1) ชุมชนในพ้ืนที่
จังหวัดกาญจนบุรี  
2) อาคารปฏิบัติการ
โครงการอาชีวะ  
สร้างช่างฝีมือ 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกาญจนบุรี  
                 
 

มีเด็กและเยาวชน     
ในพ้ืนที่ห่างไกล
ชายแดนที่ขาดแคลน
โอกาสทางการศึกษา
หรือว่างงานเข้ารับการ
ฝึกอบรมในโครงการ  
ไม่น้อยกว่า 30 คน 
 

1,207,800 วิทยาลัย
เกษตรและ
เทคโนโลยี
กาญจนบุรี 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / 

ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

6 ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา    
เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านอาชีพของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
กิจกรรม 
จัดการอบรมสัมมนาหลักสูตร 
จ านวน 2 หลักสูตร (2 วัน      
จ านวน 12 ชม./1หลักสูตร)        
ตามความต้องการของ 
กลุ่มเป้าหมาย 
 

1) เพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของจังหวัด
กาญจนบุร ี
2) เพื่อขยายโอกาสให้เยาวชน
และบุคคลทีส่นใจเข้าถึงการ
อาชีพศึกษาที่มีมาตรฐาน     
ได้รับการพัฒนาทักษาทาง
วิชาการทีส่ามารถเทียบเคียง
มาตรฐานวิชาชีพของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
3) เพื่อส่งเสริมการจัดการ
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชพี
ที่สอดคล้องกับ ความต้องการ
ของผู้ประกอบการในพื้นที่
บริเวณรอยต่อระหว่างประเทศ
และประเทศเพื่อนบา้น 
ตลอดจนพื้นที่ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
 

พฤษภาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย     
ครู นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชน 
และผู้ว่างงานใน   
พ้ืนที่บริเวณรอยต่อ
พ้ืนที่ชายแดน 
พื้นที่เป้าหมาย  
บริเวณพ้ืนที่ชายแดน
ในจังหวัดกาญจนบุรี  
                 
 

ร้อยละ 80 ของ        
ผู้ผ่านการฝึกอาชีพ   
ด้านวิชาชีพ สามารถ
น าความรู้ไปปรับใช้ใน
ครัวเรือน ลดค่าใช้จ่าย
หรือประกอบอาชีพ
หรือสร้างอาชีพให้
ตนเองหรือครอบครัว
ได้ 
 

50,000 วิทยาลัย    
การอาชีพ
กาญจนบุรี 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / 

ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

7 บริการฝึกอบรมและพัฒนา      
วิชาชีพระยะสั้นนักเรียน        
โรงเรียน ตชด.ภาค 1 (ศนอ)         
ในพระราชด าริ 
กิจกรรม 
ฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้าน     
วิชาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียน
โรงเรียน ตชด. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถของ      
นักเรียนโรงเรียน ตชด. 
2) สร้างความเข้าใจให้กับ  
นักเรียนโรงเรียน ตชด.   

1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนโรงเรียน 
ตชด. ทุกคน 
พื้นที่เป้าหมาย 
โรงเรียน ตชด.      
ทุกโรงเรียน 

นักเรียนในโรงเรียน 
ตชด.ผ่านการอบรม 
และสามารถน าความรู้
ที่ได้จากการอบรมไป
ปฏิบัติได้จริง 

200,000 วิทยาลัย 
เทคนิค
กาญจนบุรี 
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โครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / 

ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 จัดการศึกษาต่อเนื่อง  
(กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ) 
กิจกรรม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา         
เพ่ือส่งเสริมการรู้หนังสื 

1) เพ่ือสร้างกิจกรรม       
การเรียนรู้และฝึกทักษะ   
การใช้ภาษาไทย 
2) เพ่ือจัดการเรียนการสอน   
ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย     
ผู้ไม่รู้หนังสือได้มีความรู้  
อ่านออก เขียนได้ 
3) เพ่ือจัดหาสื่อและอุปกรณ์
ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนผู้ไม่รู้หนังสือ 
 
 
 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชน          
กลุ่มชาติพันธุ์          
ที่ไม่รู้หนังสือ  
จ านวน 1,766 คน 
พื้นที่เป้าหมาย 
กศน.อ าเภอ 
13 แห่ง 

1) ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 ได้เรียนรู้
ตามหลักสูตรผู้ไม่รู้
หนังสือ 
2) ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย       
ร้อยละ 60 สามารถ
อ่านออก เขียนได้และ
จบหลักสูตรตามเกณฑ์ 

971,300 ส านักงาน 
กศน. จังหวัด
กาญจนบุรี 

 



60 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / 

ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2 
 

ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้        
ด้านการอ่านการเขียนและ         
การวิเคราะห์ของนักเรียน            
ในระดับการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
กิจกรรม 
1) กิจกรรมการยกระดับคุณภาพ    
การเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน 
และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน                             
2) กิจกรรมการอ่านออกเขียนได้   
ง่ายนิดเดียว ในเขตพ้ืนที่ต าบลไล่โว ่
อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี                         
3) กิจกรรมการบริหารจัดการ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้าน
การศึกษา (ประชุมเครือข่าย      
ความร่วมมือ-การติดตาม-สรุปผล 
และรายงานผลการด าเนินงาน) 

1) เพ่ือพัฒนานักเรียนให้
สามารถอ่านออกเขียนได้และ
มีทักษะการอ่านเขียนเพ่ิมข้ึน 
ผ่านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมที่
มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
2) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชา
ภาษาไทยของนักเรียน         
ให้สูงขึ้น 
3) เพ่ือเสริมขีดสมรรถนะครู
และบุคลากรทางการศึกษา  
ในการจัดการเรียนสอน     
ด้วยระบบ Professional 
Learning Community : 
PLC 
4) เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
อย่างจริงจังระหว่างครู 
ผู้ปกครอง และอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏในการ
พัฒนานักเรียนให้สามารถ
อ่านออกเขียนได้และมีทักษะ
การอ่านเขียนเพ่ิมข้ึน 

1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรทางการ
ศึกษา นักศึกษาครู 
สาขาวิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 
พื้นที่เป้าหมาย                    
1) โรงเรียนใน      
เขตพ้ืนที่ต าบลไล่โว่ 
อ าเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี 
2) โรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพ      
การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษา        
กลุ่มแควน้อย      
และกลุ่มเมืองสิงห์ 
3) ส านักงานเขต
พ้ืนที่การประถม 
ศึกษากาญจนบุรี  
เขต 1 และเขต 3 

1) นวัตกรรมในการ
ยกระดับการเรียนรู้
ด้านการอ่านออกเขียน
ได้หรือการวิเคราะห์ได้ 
(5 สื่อ) 
2) จ านวนโรงเรียน     
ที่เข้าร่วมโครงการ   
(20 โรงเรียน) 
3) ค่าคะแนนเฉลี่ย    
ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ   
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) 
วิชาภาษาไทยของ
โรงเรียนที่เข้าร่วม    
ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่    
(ร้อยละ 50)   
4) นักศึกษาสาขาวิชา
การสอนภาษาไทย     
ที่เข้าร่วมโครงการ  
อ่านออกเขียนได้    
เพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะ
ส าหรับนักเรียน     
(ร้อยละ 40) 

1,275,000 
 

มหาวิทยาลัย
ราชภฏั
กาญจนบุรี 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / 

ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3 จัดการศึกษาเพ่ือชุมชน               
ในเขตภูเขา (ศศช.) 
กิจกรรม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา         
เพ่ือชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.)  
ตามหลักสูตรผู้ไม่รู้หนังสือ 

1) เพ่ือสร้างกิจกรรม        
การเรียนรู้และฝึกทักษะ    
การใช้ภาษาไทย 
2) เพ่ือจัดการเรียนการสอน
ให้กับประชาชนกลุ่ม 
เป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ         
ได้มีความรู้ อ่านออก เขียนได้ 
3) เพ่ือจัดหาสื่อและอุปกรณ์
ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนผู้ไม่รู้หนังสือ 
 

1 กันยายน 2562- 
30 กันยายน 2563 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ไม่รู้หนังสือ  
จ านวน 614 คน 
พื้นที่เป้าหมาย   
อ าเภอไทรโยค 
อ าเภอทองผาภูมิ 
อ าเภอสังขละบุรี 
และอ าเภอศรีสวัสดิ์ 

1) ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย        
ร้อยละ 80 ได้เรียนรู้
ตามหลักสูตรผู้ไม่รู้
หนังสือ 
2) ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย        
ร้อยละ 60 สามารถ
อ่านออก เขียนได้และ
จบหลักสูตรตามเกณฑ์
การจบหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76,750 ส านักงาน 
กศน. จังหวัด
กาญจนบุรี 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / 

ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ด้าน     
การอ่านออกเขียนได้ : โครงการ
พัฒนาชุมชนในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ 
กิจกรรม 
1) ประชุมเพ่ือวางแผน และจัดท า
หลักสูตรการฝึกอบรม ร่วมกับ
ครูผู้สอนในชุมชนท้องถิ่น  
2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ       
พัฒนาความสามารถในการ        
อ่านออกเขียนได้   
3) การอบรมเชิงปฏิบัติการ       
พัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 
4) กิจกรรมสรุป วิเคราะห์ 
ประเมินผล และเผยแพร่ผล        
การด าเนินงาน 

เพ่ือยกระดับคุณภาพการอ่าน
ออกเขียนได้ให้กับนักเรียน       
ในพ้ืนที่ต าบลไล่โว่ อ าเภอ   
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 
 
 
 

1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย     
1) ประชาชนใน   
พ้ืนที่ต าบลไล่โว่       
มีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาไทย
ในชีวิตประจ าวันได้ 
2) นักเรียนในพ้ืนที่
ต าบลไล่โว่               
มีความสามารถใน   
การอ่านออกเขียนได้ 
ส่งผลให้นักเรียน     
มีคะแนนเฉลี่ย      
ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากขึ้น 
พื้นที่เป้าหมาย 
ต าบลไล่โว่ อ าเภอ   
สังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี          
 

1) ประชาชนใน      
พ้ืนที่ต าบลไล่โว่         
มีความสามารถ        
ในการสื่อสาร
ภาษาไทยใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
2) นักเรียนใน        
พ้ืนที่ต าบลไล่โว่         
มีความสามารถในการ
อ่านออกเขียนได้    
ส่งผลให้นักเรียน       
มีคะแนนเฉลี่ย         
ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ   
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากขึ้น 
 

255,000 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ
กาญจนบุรี 
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โครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม เชื่อมโยง “Thailand 4.0”   

 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / 

ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 บูรณาการจัดการขยะที่เป็นมิตร    
กับสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
กิจกรรม 
1) สนับสนุนกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ บูรณาการเรื่องการจัดการ
ขยะแบบมีส่วนร่วม และการ        
น าขยะมาใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้         
ที่เก่ียวข้องในทุกสถานศึกษา 
2) สนับสนุน การน าสื่อ นวัตกรรม 
มาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน สร้างส านึก
ด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

1) เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม   
การจัดการเรียนรุ้ บูรณาการ
เรื่องการจักการขยะ         
แบบมีส่วนร่วมและการ      
น าขยะมาใช้ในทุกสถานศึกษา 
2) เพ่ือสนับสนุนการน าสื่อ 
นวัตกรรมด้านการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มาประยุกต์       
ใช้ในโรงเรียน 

1 ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและเด็กนักเรียน
ในสังกัด 
พื้นที่เป้าหมาย 
ทุกโรงเรียนใน    
สังกัด สพป.
กาญจนบุรี เขต 3 

1) ทุกโรงเรียนมี
กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ การจัดการขยะ 
การน าขยะมาใช้
ประโยชน์  
2) มีการน า สื่อ 
นวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ใน    
โรงเรียน สร้างส านึก
ด้านการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
กับบริบทของพ้ืนที่ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

สพป.
กาญจนบุรี 
เขต 3 
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โครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / 

ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 บูรณาการจัดท าแผนบริหาร     
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก        
จังหวัดกาญจนบุรี 
กิจกรรม 
1) จัดประชุมคณะท างานบูรณาการ
จัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กระดับจังหวัดกาญจนบุรี 

1) 2) เข้าร่วมประชุมคณะท างานบรูณาการ
จัดท าแผนบรหิารจดัการโรงเรียน    
ขนาดเล็กระดับอ าเภอในเขตพ้ืนที่
จังหวัดกาญจนบุร ี 

1) 3) จัดประชุมคณะท างานจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานตาม     
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
จังหวัดกาญจนบุรี  

2)  
 
 

1) เพ่ือจัดท าแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1,2,3 และ 4 
โดยมีการก าหนดเป้าหมาย 
ระยะเวลา และแนวทาง     
การด าเนินงานที่ชัดเจน  
2) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับ ติดตาม และเร่งรัดการ
ด าเนินงานจัดท าแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และคณะท างานระดับอ าเภอ 

1 ตุลาคม 2562- 
30 กันยายน 2563 

เชิงปริมาณ 
1) จัดประชุมคณะท างาน
บูรณาการจัดท าแผน
บริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเลก็ระดับจังหวัด
กาญจนบุรีและ
คณะท างาน จ านวน    
55 คน 4 คร้ัง                
2) เข้าร่วมประชุม
คณะท างานบูรณาการ
จัดท าแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเลก็ระดับ
อ าเภอของจังหวัด 10 
อ าเภอ อ าเภอละ 2 คร้ัง 
จ านวน 5 คน 
3) จัดประชุมคณะท างาน
จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน
บริหารจัดการโรงเรียน 
ขนาดเลก็จังหวัด
กาญจนบุรี จ านวน  
10 คน 1 คร้ัง 

1) มีแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     
ในเขตพื้นท่ีจังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งมกีาร
ก าหนดเป้าหมาย 
ระยะเวลา และแนวทาง
การด าเนินงานท่ีชัดเจน 
2) คณะท างาน 
บูรณาการจัดท าแผน
บริหารโรงเรยีน 
ขนาดเล็กจังหวดั
กาญจนบุรสีามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ 
ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานบรูณาการ
จัดท าแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กฯ ได้       
อย่างมีประสิทธิภาพ 

47,000 ศธจ.
กาญจนบุรี 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / 

ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    เชิงปริมาณ 
1) มีแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัด
กาญจนบุรี โดยมีการ
ก าหนดเป้าหมาย 
ระยะเวลา และแนวทาง
การด าเนินงานท่ีชัดเจน 
สามารถน าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามนโยบาย
ขอกระทรวงศึกษาธิการ
และส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) คณะท างาน 
บูรณาการจัดท าแผน
บริหารจดัการโรงเรียน
ขนาดเล็กจังหวดั
กาญจนบุรสีามารถ  
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / 

ค่าเป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับ ติดตามและ 
ประเมินผลการ
ด าเนินงานบูรณาการ
จัดท าแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
จังหวัดกาญจนบรุีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
3) สามารถสรุปผล   
การด าเนินงาน  
รวบรวมสภาพปญัหา 
และข้อเสนอแนะ      
ในการขับเคลื่อน
นโยบายบริหารจดัการ
โรงเรียนขนาดเล็ก     
โดยใช้ต าบลเป็นฐาน  
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล   
ในการด าเนินงาน   
ต่อไปในอนาคต 
 
 

   



 
 
 

 
 

บทที่ 4 
การติดตามและ 

รายงานผลการด าเนินงาน 
 
 

 



 

 

แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 

บทท่ี 4 
การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 

                  
      การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 

 

                   การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่
ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)      
มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
                  1 ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลส าเร็จและผลกระทบ        
ของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและผลการพัฒนาการศึกษาภาพรวม 
                   2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณ     
ที่ได้รับจัดสรร)  
    3 จัดท าเค ร่ืองมือติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการพัฒนาการศึกษา           
พ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
             4 ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัด
กาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) โดยหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรมตามแผนฯ  รายงานผลการด าเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนฯ เมื่อสิ้นสุด
โครงการ (ภายในวันที ่30 กันยายน 2563) 
 5 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ รวบรวมรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ภายในเดือนตุลาคม 2563 
 6 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน      
จังหวัดกาญจนบุ รี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ ได้ รับจัดสรร)             
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด ผู้ ว่าราชการจังหวัด และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานพัฒนาการศึกษา      
พ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ต่อสาธารณชน 
 
 



 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
     

 

 
 



อักษรย่อของหน่วยงาน 

 

1. สป.      ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  1.1 ส ำนักงำน กศน. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  1.2 สช.   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
  1.3 ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
2. สกศ.      ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
3. สพฐ.      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                      3.1 สพป.กจ.1        ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 
                      3.2 สพป.กจ.3         ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 3 
                      3.3  สพม.8           ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8                     
4. สอศ.      ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                       4.1  อศจ.กจ.         อำชีวศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 

4.2  วษท.กจ.    วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำญจนบุรี 
                       4.3  วอศ.กจ.   วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี 
                       4.4  วท.กจ.   วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี 
                       4.5  วก.กจ.   วิทยำลัยกำรอำชีพกำญจนบุรี 
                       4.6  วอศ.กจ.                  วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี 
                      4.6  วก.พนมทวน             วิทยำลัยกำรอำชีพพนมทวน 
                       4.7  วช.กจ.                     วิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี 
 
5. สกอ.     ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
            มรภ.กจ.  มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 


















