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ค าน า 

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563– 2565) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินบริหารจัดการ ศึกษา โดย
มุ่งหวังเป็นองค์กรท่ีสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา ให้มีคุณภาพ 
ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์  ระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้ล าดับติด 1 ใน 10 ของประเทศ ผลการด าเนินงาน 
การด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) นี้ได้น าผลการด าเนินงาน
ท่ีผ่านมา ความต้องการความจ าเป็น และความสอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2580) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ.  2561 – 2580  2579  นโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ  ตัวช้ีวัด /ค่า
เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา/นโยบาย/โครงการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2563-2565) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา น ามาวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค SWOT Analysis  เพื่อก าหนดเป็น 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์   ประเด็นกลยุทธ์  ตัวช้ีวัด  โครงการ/กิจกรรม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพื้นฐานฉบับนี้จะใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลสภาพทั่วไป 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาประจวบครีีขันธ์ เขต 1 

1.1 ความเปน็มา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานท่ีด าเนินการ 

บริหารจัดการภายใต้การก ากับ ดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีหน้าท่ีบริหาร
จัดการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการของกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 มีอ านาจหน้าท่ีจัดท านโยบายและแผนพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ. ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ.  2560 – 2579  นโยบาย
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ  ตัวช้ีวัด /ค่าเปูาหมาย/แนวทางการพัฒนา/นโยบาย/โครงการของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2563-2565) และตามความต้องการของผู้รับบริการ คือ ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น  โดยด าเนินการวิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา การแจ้งจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ และมีการก ากับ ติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด ประสานส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรร่วมกับครู ผู้บริหาร 
สถานศึกษาในสังกัด นิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 4 ด้าน วิชาการ บริหารท่ัวไป งบประมาณ บริหารงานบุคคล 
ของสถานศึกษา  ประสานการระดมทรัพยากร ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และประสานสนับสนุนเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลเพื่อใช้สนับสนุนการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนนิเทศและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
ประสานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บุคลากรในองค์กรชุมชน  ด้านวิชาชีพ ตลอดจนสถาบันศาสนาต่าง ๆ  สถานประกอบการ สถาบันอื่นท่ีจัด
การศึกษา  การด าเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ีสามประเทศเพื่อนบ้าน  ภาษาเมียนมาร์  การด าเนินงานแบบการมีส่วนร่วม ในรูป
คณะกรรมการ ต่าง ๆ  ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา การประสานสนับสนุนการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล  และกับองค์กรภาครัฐภาคเอกชน  องค์กรท้องถิ่น ซึ่งในการ
ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาดังกล่าวจะบรรลุเปูาหมายได้นั้น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้องจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพื้นฐานระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ขึ้น เพื่อก าหนดทิศทางการบริหารจัดการศึกษาใหบ้รรลุ
เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานะระยะ 3 ปีนี้ต้องใหส้อดคล้องกับ
นโยบายดังกล่าวข้างต้นและสามารถเช่ือมโยงการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัดและต่างสังกัด ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  นโยบายท่ีน ามาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565 ) 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีดังนี้ 
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ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ี

พัฒนาแล้ว ด้วย การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ประเทศตามวิสัยทัศน์ ไว้  6 ด้าน ประกอบด้วย  

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
เปูาหมายการพัฒนาท่ีส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการ 

สภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ 
ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความ
พร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ ภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาด้านความ มั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบ
บูรณาการท้ังกับส่วน ราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตร
ประเทศ ท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยทุธศาสตร์ชาติ 
ด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคล่ือนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมายท่ีก าหนด 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
เปูาหมายการพัฒนาท่ี มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 

๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน ด้านอื่น ๆ น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ )๒ (
“ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ ประเทศในมิติต่าง ๆ ท้ังโครงข่ายระบบ
คมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของ
ผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสาน
กับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมท้ังการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการ
ลงทุนใน เวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนช้ันกลางและลด 
ความเหล่ือมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
เปูาหมายการ พัฒนาท่ีส าคัญ คือ เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี 

คุณภาพ โดยคนไทยมี ความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มี
จิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี
ของ ชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ และ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น คนไทยท่ีมีทักษะ
สูง เป็นนวัตกรรรมนักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
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 ๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

เปูาหมายการ พัฒนาท่ีส าคัญท่ีให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชา
สังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพื่อ
ส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยท้ังในมิติ สุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและ
ท่ัวถึง  

๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   เปูาหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติด้าน สังคม 

เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและ ภายนอกประเทศ
อย่างบูรณาการ ใช้พื้นท่ีเป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุก ฝุายท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้โดยเป็นการด าเนินการ บนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ ความส าคัญกับการสร้างสมดุลท้ัง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
เปูาหมายการพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และ

ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐท่ีท า
หน้าท่ีในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขัน มีขีด สมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ
การท างานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่าง คุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะ
เปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความ 
มัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึก 
ในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต ประพฤติมิชอบ อย่างส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน  มีเพียง
เท่าท่ีจ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และ น าไปสู่การลดความเหล่ือมล้ าและเอื้อต่อการ
พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ. ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ 10 ยุทธศาสตร์ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 6 ยุทธศาสตร์ และอีก 4 ยุทธศาสตร์ เป็น
ปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
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๑. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร
ไทยท่ีจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ โดยท่ีสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
๑๙  ของ จ านวนประชากรท้ังหมด ในขณะท่ีจ านวน ประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาต้ังแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา 
ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะ ท่ีผลิตภาพแรงงานไทยก็ยังต่ า เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน 
ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี  และปัญหาการบริหารจัดการ จึงเป็นข้อจ ากัดในการเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน และศักยภาพการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ังการสร้างรายได้และการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย ท้ังนี้ เมื่อพิจารณา คุณภาพคนพบว่ายังมีปัญหาในแต่ละช่วงวัยและส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องถึงกันตลอดช่วงชีวิต ต้ังแต่พัฒนาการ ไมส่มวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียน
ค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และทักษะของ แรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ขณะท่ีผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมี
แนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น ครอบครัว มีรูปแบบท่ีหลากหลายและเปราะบางสูงส่งผลต่อการบ่มเพาะให้เด็กเติบโต
อย่างมีคุณภาพ ประกอบกับ การเล่ือนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติท่ีเข้ามาในประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิทัล 
ในขณะท่ีคนไทยจ านวน ไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤต
ค่านิยม ทัศนคติ และ พฤติกรรมในการด าเนินชีวติ   

การพัฒนาในระยะต่อไปมีเปูาหมายในการพัฒนา ดังนี ้
1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพิ่มข้ึน 
1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น 
1.3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
1.4 คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีขึ้น 
1.5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม 

ท่ีพึงประสงค์ 
  ๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การพัฒนาในช่วงท่ีผ่านมาท าให้

สังคมไทยก้าวหน้าไปในหลายด้าน ท้ังการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ และรายได้ท่ีท าให้จ านวนคนยากจนลดลง 
บริการทางการศึกษาและสาธารณสุขขยายท่ัวถึงมากขึ้น อย่างไรก็ดี การแก้ปัญหาความเหล่ือมล้ าและสร้างความ
เป็นธรรมนับว่ามีความคืบหน้าช้า และยังเป็นปัญหาท้าทายในหลายด้าน ท้ังความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่ม
ประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ โดยเฉพาะในพื้นท่ีห่างไกลและในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสท่ีได้รับ
บริการที่คุณภาพต่ ากว่า รวมท้ังข้อจ ากัดในการ เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีห่างไกล นอกจากนั้นยังมีเงื่อนไข /ปัจจัย  เส่ียงหลายประการที่อาจจะส่งผลให้ความเหล่ือมล้ าในสังคมไทย
รุนแรงขึ้นได้อาทิ การเป็นสังคมผู้สูงวัยของ ประเทศไทยซึ่งจ านวนประชากรวัยแรงงานลดลง ภาระพึ่งพิงต่อวัย
แรงงานสูงขึ้นจากภาระเล้ียงดูท้ังเด็กและ ผู้สูงอายุ ท าให้มีข้อจ ากัดในการออมเพื่ออนาคต ประกอบกับบางกลุ่ม 
ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินและ การออม ซึ่งอาจกลายเป็นผู้สูงวัยท่ียากจนในอนาคตได้ นอกจากนั้น
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเอื้อ ประโยชน์ต่อผู้ท่ีสามารถเข้าถึง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีทักษะสูง ท าให้สามารถ
ได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นและ ท้ิงห่างจากผู้ท่ีขาดทักษะและไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ขณะท่ีเดียวกันเทคโนโลยี 
ก็สามารถท าให้ผู้ท่ีอยู่ ห่างไกลสามารถเข้าถึงการศึกษา ความรู้ และบริการสาธารณสุขได้ซึ่งเป็นประเด็นท้าทาย 
ท่ีต้องเร่งพัฒนาและ แก้ไขปัญหาความเหล่ือมล้ าในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ เพื่อไม่ให้ปัญหาความเหล่ือมล้ า
เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศท่ีมีรายได้สูง โดยจ าเป็นต้องมีการเช่ือมโยงทุกมิติของการพัฒนา
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อย่างบูรณาการ เป็นองค์รวมท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาภาคและเมือง และการบริหาร
จัดการ ภาครัฐ ดังนั้น การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคมไทยจ าเป็นต้องอาศัยการพัฒนา  
ในยุทธศาสตร์อื่นๆ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มาเป็นพลังร่วมและสนับสนุนการพัฒนา อาทิ ยุทธศาสตร์ การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ท่ีจะเป็นช่องทางให้ชุมชนและผู้ใช้แรงงานได้มี ศักยภาพ 
และโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนท่ีเน้นการบริหารจัดการท่ีดินให้มีการกระจายการถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรม ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการในภาครัฐท่ีจะช่วยสร้างความเป็นธรรมในสังคม ปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และสร้างธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจท่ีจะช่วยกระจาย ความเจริญและรายได้ 
ไปสู่พื้นท่ี 

ส าหรับยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ได้ให้ ความส าคัญ
กับการด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ท่ัวถึง โดยมีเปูาหมายการพัฒนา ดังนี้  

2.๑ ลดปัญหาความเหล่ือมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม ท่ีแตกต่างกัน และแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

2.๒ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
2.๓ เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพา ตนเองและได้รับส่วน

แบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

  ๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวจากปัญหาวิกฤตต่างๆ การแข่งขันในตลาดโลกจะรุนแรงขึ้น 
โดยท่ีประเทศต่างๆ มุ่งเน้นการน านวัตกรรมมาเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ในขณะท่ีเศรษฐกิจไทยขยายตัว
ต่ ากว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปีท้ังจากผลกระทบของ เศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจ ากัดภายในประเทศเองท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถ ในการแข่งขันรวมท้ังฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า 
๕ ปีต่อจากนี้ไป จึงเป็นช่วงเวลาของการฟื้นฟู เศรษฐกิจไทยให้กลับมาขยายตัวได้สูงขึ้น  โดยการเร่งการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ ตามแผนท่ีวางไว้และสร้างบรรยากาศการลงทุนท่ีจูงใจให้ภาคเอกชน
ขยายการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขา เปูาหมายส าคัญ และขณะเดียวกัน ๕ ปีต่อจากนี้เป็นช่วงของการปฏิรูป
เศรษฐกิจในหลายด้านเพื่อวางพื้นฐาน ให้สามารถพัฒนาต่อยอดให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงได้ภายในปี ๒๕๗๐ 
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยการใช้นวัตกรรม คุณภาพคน และการปรับปรุงด้านกฎระเบียบและการบริหาร
จัดการท่ีดีเป็นปัจจัยน า ในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่าง ยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการบริหารเศรษฐกิจมหภาคให้มีเสถียรภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคการเงนิ และดูแลวินัยทางการเงิน การคลัง ควบคู่กับการด าเนินยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ
รายสาขา ท้ังภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมและขยายสาขาการผลิตและบริการใหม่ ๆ 
ส าหรับ อนาคต  

การขับเคล่ือนให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จะเน้นการพัฒนาและ ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหนา้ท่ีเข้มข้นมากขึ้น  เปูาหมายการพัฒนา ดังนี้ 

3.1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
3.2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
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3.3 เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
3.4 รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
3.5 เพิ่มการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 
3.6 ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น 
3.7 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 

 3.8 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 3.9 เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและพื้นท่ีการท เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง 
 3.10  พัฒนาพื้นท่ีไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 

3.11 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นและมีขีดความสามารถใน การแข่งขันด้านการ
ท่องเท่ียวสูงขึ้น 

3.12 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 
3.13 เพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเงินเพื่อให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนา ทางเศรษฐกิจและสังคม 

  ๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ปัจจุบันสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก าลังเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของการรักษา ฐานการผลิตและให้บริการ 
รวมท้ังการด ารงชีพท่ียั่งยืน ฐานทรัพยากรธรรมชาติถูกน าไปใช้ในการพัฒนา จ านวนมาก ก่อให้เกิดความเส่ือมโทรม
อย่างต่อเนื่อง พื้นท่ีปุาไม้ลดลง ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรน้ ายังมี
ส่วนท่ีไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ และ มีความเส่ียงในการขาดแคลนในอนาคต เกิดปัญหาความขัดแย้ง
ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น จากการเข้าถึงและการจัดสรร การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีไม่เป็นธรรม รวมท้ังปัญหาส่ิงแวดล้อม เพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและ ต้นทุนทางเศรษฐกิจ ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ มีความผันผวนและ รุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ
และห่วงโซ่การผลิต ภายในประเทศ และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่ง 
ทวีความเข้มข้น ท าให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการ
แข่งขัน ทางการค้า ขณะท่ีวาระการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลกหลัง ค.ศ. 2015 ซึ่งเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนา ท่ี
ยั่งยืนของโลกในอีก ๑๕ ปี ข้างหน้า (ค.ศ.2016 - 2030) แนวทางการพัฒนาจะส่งผลกระทบต่อประเทศใน
อนาคต  ดังนั้น เปูาหมายในการพัฒนาของยุทธศาสตร์นี้ มีดังนี้ 

4.๑ รักษา และฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
4.2 สร้างความมั่นคงด้านน้ า และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าท้ังน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ 
4.๓  สร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
4.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงจากภัยพิบัติความสูญเสีย ในชีวิตและทรัพย์สิน

ท่ีเกิดจากสาธารณภัยลดลง 
  5. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองอันเกิดจากกระแสโลกาภิวัฒน์และ ความก้าวหน้า
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ทางเทคโนโลยี มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลาย มิติท้ังภัยคุกคาม
ภายนอก ได้แก่ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาค ต่างๆ ของโลก ความ
ขัดแย้งด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐ อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และ ภัยคุกคามภายในประเทศ ได้แก่ 
สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบจากความเห็นต่างทางความคิดและ อุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้าง
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ในระยะ ๕ ปี
ต่อไปซึ่งเป็นช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงให้ความส าคัญ ต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงท่ีเป็นปัจจัยส าคัญ
ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่าง
ทางความคิดและอุดมการณ์บนพื้นฐาน ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และการเตรียมการรับมือกับ ภัยคุกคามข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้ามีเปูาหมายการพัฒนาดังนี ้

5.๑ ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
5.๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกัน ได้อย่างสันติ 

ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแกไ้ขปัญหาความมั่นคง 
5.๓ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและ

การประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มข้ึน 
5.๔ ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ สมาชิกอาเซียน มิตร

ประเทศ และนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับ การรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
5.๕ ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามท้ังภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ 
5.๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

         ๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพ 
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศท่ีส าคัญมาก ประการหนึ่ง อย่างต่อเนื่อง ท้ังในเรื่องการขับเคล่ือนการบริหาร
จัดการภาครัฐให้บรรลุเปูาประสงค์ท่ีวางไว้ การให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมาย 
ท่ีขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ และการให้บริการของท้องถิ่นท่ียังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส 
กระบวนการท่ีเปิดให้ประชาชนได้มี ส่วนร่วมในการตัดสินใจการใช้งบประมาณยังไม่เพียงพอ ระบบและ
กระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอ านวย ความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมท้ังการขาดธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย ท าให้การทุจริต ประพฤติมิชอบยังเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ ในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลา
ส าคัญท่ีต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญ 
ท่ีจะช่วยส่งเสริม การพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเปูาหมายท่ีวางไว้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
ท้ังการบริหารจัดการภาครัฐ ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชน   
มีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเปูาหมายอนาคตในปี ๒๕๗๙ โดยมีเปูาหมายการพัฒนา ดังนี้ 

6.๑ ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ การให้บริการของ
ภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

6.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
หน้า ๘            แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 3  ปี (พ.ศ.2563-2565)  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 

6.๓ เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
6.๔ ลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 

 ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์เป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคม การกระจายความเจริญ และการพัฒนาเมือง
และพื้นท่ี รวมท้ังการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างไร ก็ตาม ท่ีผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาความต่อเนื่อง ในการด าเนินการ และปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และ
การบริหารจัดการการให้บริการท่ีสอดคล้องกับ  มาตรฐานสากล ท าให้มีข้อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ จะมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดย
มีเปูาหมายการพัฒนา ดังนี้ 

7.๑ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม 
7.๒ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านระบบขนส่งเพื่อเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางและทางน้ า 
7.๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ 
7.๔ การพัฒนาด้านพลังงาน เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้ พลังงานขั้นสุดท้าย 

และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูา 
7.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมท่ัวทั้งประเทศ 
7.๖ การพัฒนาด้านสาธารณูปการ น้ าประปา  เพื่อขยายก ำลังการผลิตน้ าประปาและ กระจายโครงข่าย

การให้บริการน้ าประปาให้ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศ และบริหารจัดการลดน้ าสูญเสียใน ระบบส่งน้ าและระบบ
จ าหน่ายน้ า 

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนา ในช่วงระยะเวลา 
ท่ีผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจัย ความได้เปรียบพื้นฐานท่ีมีอยู่
ท้ังด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจาก ต่างประเทศมากกว่าการสะสม
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้าน เทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูง 
ตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีการลงทุนวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะ  อย่างยิ่งในขั้นประยุกต์และใช้
ประโยชน์ยังไม่เพียงพอท่ีจะขับเคล่ือนประเทศสู่สังคมนวัตกรรม อีกท้ัง ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
ได้ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงท้ังเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปท่ัวโลก โดยประเทศท่ีมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจสูง 
อาทิ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุุน และสวีเดน ล้วนเป็นต้นแบบ ส าคัญท่ีแสดงให้เห็นว่า หากต้องการเพิ่มศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขันของประเทศจ าเป็นต้อง ปรับตัว เรียนรู้ และมุ่งสู่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก ในระยะต่อไป การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมของประเทศไทย จ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะต้องปรับรูปแบบการด าเนินงานให้มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในการลงทุนเพื่อการวิจัย และพัฒนาโดยก าหนดประเด็นวิจัยของชาติท่ีตอบโจทย์การยกระดับ
ศักยภาพการผลิตของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการท่ีเป็นฐานเดิม และการต่อยอดขยายฐานใหม่ด้วยการ
พัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพฒันา นวัตกรรมท่ียกระดับคุณภาพสังคมและการด ารงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุและ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะสูง การ
พัฒนาหน่วยงานทดสอบและ รับรองมาตรฐานในระดับสากล การด าเนินมาตรการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
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ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมท้ังในด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีทันสมัย ระบบแรงจูงใจและระบบ
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่ออ านวยความสะดวกการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
การรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ รวมท้ังมีระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีประสิทธิภาพขึ้นมารองรับ 
เพื่อให้ประเทศไทยไม่อยู่ใน สถานะเป็นเพียงแค่ผู้ซื้อและผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ แต่สามารถ
พัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง ในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมการก้าว
สู่ประเทศรายได้สูงในอนาคต แนวทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลา ๕ ปี มีเปูาหมายการพัฒนา ดังนี้ 

8.๑ เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
8.๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ ยกระดับ

ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ การยกระดับ
ฐานการผลิตและบริการเดิมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และการขยายฐานใหม่ท่ีให้ความส าคัญกับการกระจายโอกาส
ทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปด้วยเป็น เปูาหมายท่ีส าคัญ ซึ่งการตอบสนองต่อเปูาหมายดังกล่าวประเทศไทยต้อง
ใช้ประโยชน์จากศักยภาพและ ภูมิสังคมเฉพาะของพื้นท่ี การด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภาค
และจังหวัดในการเป็นฐาน การผลิตและบริการท่ีส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองเป็นโอกาส 
ในการกระจายความเจริญ และยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยูแ่ละมีศักยภาพ
ในการรองรับ การค้าการลงทุน ช่วยลดแรงกดดันจากกระจุกตัวของการพัฒนาท่ีอยู่ในกรงุเทพฯ และภาคกลาง 
ซึ่งเป็นผลจาก การพัฒนาท่ีผ่านมา และในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและท าใหเ้กิด 
ผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ท่ีเป็นโครงข่าย  
ระหว่างเมืองท่ีจะเป็นระบบสมบูรณ์ขึ้น เช่นเดียวกับการยกระดับคุณภาพและการส่งเสริมการพัฒนาพื้นท่ี บริเวณ
ชายฝ่ังทะเลตะวันออก ท าให้มีโอกาสเป็นเขตเศรษฐกิจช้ันน าของอาเซียน สามารถเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน
ของประเทศได้ดี นอกจากนั้น การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นโอกาส ในการเปิดพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่
บริเวณชายแดนเช่ือมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จึงมุ่งเน้นการพฒันาและเร่งด าเนินการในประเด็นท้าทาย โดยมีเปูาหมายการพัฒนา ดังนี้ 

9.๑ ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากขึ้น 
9.๒ เพิ่มจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
9.๓ พื้นท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตร ต่อส่ิงแวดล้อม 
9.๔ เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

๑๐. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยึดหลัก คิดเสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาสโดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยาย
ความร่วมมือท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และ อื่นๆ กับมิตรประเทศ และขณะเดียวกันก็เป็นการขับเคล่ือน
ต่อเนื่องจากการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ การเช่ือมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ 
โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนิน นโยบายการค้าและการลงทุนท่ีเสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม เพื่อเสริมสร้าง
บรรยากาศในการประกอบธุรกิจ ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย
ไปลงทุนในต่างประเทศ และ ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมท้ังประเทศ
นอกภูมิภาค รวมท้ัง ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมจากการเรียนรู้ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ อาทิ  กฎระเบียบ 



 
หน้า ๑๐            แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 3  ปี (พ.ศ.2563-2565)  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 

ภาครัฐท่ีโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และการปฏิรูปภาคบริการ ภายใต้กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจเอเปค  การพัฒนา
ทักษะฝีมือ แรงงานตามมาตรฐานสากล มาตรฐานและแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดด้านการพัฒนาท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
และ การพัฒนาทุนมนุษย์ เป็นต้น  

ระยะเวลา ๕ ปีต่อจากนี้ไปนับเป็นห้วงเวลาส าคัญท่ีจะผลักดันให้ความเช่ือมโยงด้านกฎระเบียบและ ในเชิง
สถาบันในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคมีความคืบหน้าชัดเจนในระดับปฏิบัติและในแต่ละจุดพื้นท่ี เช่ือมโยงระหว่าง
ประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมท้ังความร่วมมือในการลด การใช้มาตรการที่ไม่ใช่
มาตรการทางภาษี  (Non-Tariff Barriers: NTBs)  ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานเชิงกายภาพตาม
แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานท้ังโครงข่ายภายในประเทศและการต่อเช่ือมกับ ประเทศเพื่อนบ้านและการเตรียม
ความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออก เกิดการต่อยอดจากความเช่ือมโยงเชิงกายภาพสู่
การพัฒนาพืน้ท่ีเศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันและการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน จังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจรวมถึงพื้นท่ี
เช่ือมโยงอื่นภายในประเทศ  เปูาหมายการพัฒนา ดังนี้ 

10.1  เครือข่ายการเช่ือมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 
10.2  ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มข้ึน 
10.3  ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนท่ีส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และ

เอเชีย รวมท้ังมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุม ภูมิภาคอาเซียน เอเชีย
ตะวันออก และเอเชียใต้ 

10.4 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีส าคัญท้ังในทุกระดับ 

  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ.  2560 – 2579  แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ในการ
พัฒนาการศึกษาภายใต้  ๖ ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี  ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  มีเปูาหมายดังนี้ 
          1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
            1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษา

และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
           1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและปูองกันภัยจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่          

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัง  มีเปูาหมาย ดังนี้  

2.1 ก าลังคนมีทักษะท่ีส าคัญ จ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
2.3 การวิจัยและการพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความและนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  

          ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มีเปูาหมายดังนี้ 
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและคุณลักษณะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
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3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐาน 
 3.4 แหล่งเรียนรู้ ส่ือต าราเรียน นวัตกรรม และส่ือการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี 

3.5  ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
3.6  ระบบการผลิตครู อาจารย์และบุคลการทางการศึกษา  ได้มาตรฐานระดับสากล 
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา มีเปูาหมายดังนี้   
4.1  ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาส ความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุมถูกต้องเป็นปัจจุบันเพื่อการวางแผนการ 

บริหารการจัดการศึกษา การติดตามประเมินผลและรายงานผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเปูาหมาย ดังนี ้
5.1 คนทุกช่วงวัยมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม คุณธรรม 

จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  มีเปูาหมาย ดังนี ้
6.1 โครงสร้างบทบาทและระบบการบริหารจัดการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นท่ี 
6.4  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกต่างกันของ

ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ 

ก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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นโยบายและจุดเนน้กระทรวงศกึษาธิการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติวัตถุประสงค์แผนปฏิรูปการศึกษานโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เตรียมคนสู่
ศตวรรษที่ 21 จึงประกาศนโยบายและจุดเน้น สรุป ดังนี้ 

 หลักการ ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพทุกมิติ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้บริหารทุกระดับ  การบูรณาการการท างานร่วมกัน ระหว่างส่วนราชการหลัก กับองค์กรมหาชน ในก ากับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระดับก่อนประถม ประสานงานกับส่วนราชการ ชุมชน เตรียมความพร้อม
ผู้เรียน ระดับอนุบาล สร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน ออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษาส าคัญ ๆ  
ระดับประถมมุ่งค านึงถึงพหุปญัญาของผู้เรียนรายบุคคลท่ีหลากหลายตามศักยภาพด้วยจุดเน้น 

ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยทัศนคติท่ีถูกต้องโดยใช้กระบวนการลูกเสือยุวกาชาด 
เรียนภาษาไทยเน้นเพื่อเป็นเครื่องมือใช้เรียนวิชาอื่น 
เรียนภาษาอังกฤษและภาษาถิ่น(ภาษาแม่)เน้นเพื่อการส่ือสาร 
เรียนรู้ด้วยวิธี Active Learning เพื่อพัฒนาการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือประสบการ

จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ 
สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 
พัฒนการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน(Coading) 
พัฒนาครูให้มีความรู้ความช านาญการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coading) 
จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

ระดับมัธยมศึกษา ต่อยอดจากระดับประถมศึกษา โดยมีจุดเน้น 
 จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และภาษาต่างประเทศ
(ภาษาท่ีสาม) 
 จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายสร้างทักษะการเช่ือโยงสู่การสร้างอาชีพการมีงานท า 
ระดับอาชีวศึกษา มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นท่ีชุมชน ภูมิภาค
หรือประเทศรวมท้ังผู้ประกอบการเอง  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สร้สงโอกาสให้ประชาชน
ผู้เรียนผู้ส าเร็จหลักสูตรสามารถมีงานท า 
 การขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ  ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล การจัดท าข้อมูล (Big Data)ของกระทรวงศึกษาธิการ การใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็น
เครื่องมือพัฒนาท้ังระบบ ปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หน่วยงานระดับกรม
สนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลังตามความต้องการจ าเป็น ใช้กลไกกองทุนเพื่อเสมอภาคทางการศึกษา
มาบูรณาการด าเนินการร่วมกับหน่วยจัดการศึกษา ระดับพื้นท่ีหากเกิดปัญหาต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล หา
ข้อเท็จจริงกรณีเด็กจ านวนน้อยลง วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะระดับอนุบาลและระดับอาชีวศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด ผู้ตรวจราชการมีบทบาทหน้าท่ีตรวจ
ราชการ ติดตามประเมินผล รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ .ศ . 2563-2565 

 
แผนปฏิบัติราชการ  
นโยบายที ่1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
1.1 เป้าหมาย  
  ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของชาติ  มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อด
ออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  
1.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ใน
ทุกรูปแบบ 

80 80 85 

2 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ี
ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อการมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพ
ในท้องถิ่น 

80 80 85 

 
1.3 แนวทางการพัฒนา  
1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลัก ของชาติ และการ 
        ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
1.3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนาทักษะ การสร้าง 
         อาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้  
1.3.4 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเส่ียง ในการด าเนินชีวิต 
         ท้ังปัจจุบันและอนาคต 
1.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ  
1.4.1 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
1.4.2 โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้  
1.4.3 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  
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1.4.4 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
1.4.5 โครงการสร้างผู้น าด้วยกระบวนการลูกเสือและสภานักเรียน  
1.4.6 โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

นโยบายที ่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
2.1 เป้าหมาย  
  ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่นๆ ได้รับการ
พัฒนา อย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน  
2.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน ท่ีตอบสนองต่อการพัฒนา
ก าลังคนใน 10 อุตสาหกรรมเปูาหมายเพิ่มข้ึน  

10 10 10 

2 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และส่ิงประดิษฐ์
ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

75 80 80 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาการ
จัดการศึกษาตามบริบท  

75 80 80 

 
2.3 แนวทางการพัฒนา  
2.3.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ  
2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวตักรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และส่ิงประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการ 
        พัฒนาประเทศ 
2.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ  
2.4.1 โครงการพัฒนาก าลังคน ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุน การลงทุนและเพิ่มขีด 
         ความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (การจัดต้ังสถาบันโคเซ็น)  
2.4.2 โครงการพัฒนาสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ด้านภาษา 
         วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการประกอบอ าชีพ 10 อุตสาหกรรม  
2.4.3 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพ เชิงนวัตกรรม 

นโยบายที ่3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
3.1 เป้าหมาย  

3.1.1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตาม 
          หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ 
          พึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกท่ีดี (Global Citizen) 
          พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
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3.1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ 
         วิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมท้ังมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  

3.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา 

80 80 80 

2 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มข้ึน  

3 3 3 

3 จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม ความถนัดและ
ความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี 
กีฬา)  

27,05
5 

29,12
5 

30,30
6 

4 ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรระดับดีขึ้นไป  

80 81 82 

5 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  

85 90 95 

6 จ านวนสถานศึกษาท่ีได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น  

200 200 250 

7 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับ
การพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

100 100 100 

8 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ท่ีได้รับการเตรียมความ
พร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA  

100 100 100 

9 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล  

- - 8 

10 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพ่ิมข้ึน  - - 8 
11 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้าน

ต่างๆ เพ่ือการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตาม
สภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจน ความท้าทายที่เป็นพลวัตร
ของโลกในศตวรรษที ่21  

80 80 80 

12 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินตนเอง ในแต่ละมาตรฐานตามระบบการ
ประกันคุณภาพ อยู่ในระดับดีข้ึนไป  

- - 80 
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3.3 แนวทางการพัฒนา  
3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเป็นปฐมวัย ONET PISA พัฒนา 
         วิทยาศาสตร์)  
3.3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาศักยภาพ ตาม 
         พหุปัญญา 
3.3.3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบ คุณภาพ  
         การนิเทศติดตาม)  
3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาเสริมสร้าง ความเข้มแข็งในการ 
        วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
3.3.5 พัฒนาระบบการด าเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดท าจัดเก็บเอกสารหลักฐาน การจบการศึกษา การออก 
         เอกสารส าคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ 
         สถานศึกษา 

3.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ  
3.4.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู ้ท่ีหลากหลายให้เอื้อ ต่อการเรียนรู ้ตลอดชีวิต 
3.4.2 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ ในการประเมินคุณภาพ 
         การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
3.4.3 โครงการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา  
3.4.4 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 2021  
3.4.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3.4.6 โครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
3.4.7 โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติท่ีสอดคล้องกับบริบทพื้นท่ี  
3.4.8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย  
3.4.9 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย  
3.4.10 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  
3.4.11 โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมอนเตสซอรี เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (The Education 
           for Sustainable Development)  
3.4.12 โครงการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
3.4.13 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู  
3.4.14 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
3.4.15 โครงการจัดการศึกษาให้เด็ก ผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
3.4.16 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
3.4.17 โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
3.4.18 โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรีและกีฬา  
3.4.19 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิตอลเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 
3.4.20 โครงการครูคลังสมอง  
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3.4.21 โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น า  
3.4.22 โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า  
3.4.23 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการ สู่ความทัดเทียมนานาชาติ  
3.4.24 โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  
3.4.25 โครงการคืนครูให้นักเรียน  
3.4.26 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย  
3.4.27 โครงการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและการออกแบบเทคโนโลยี  
3.4.28 โครงการช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายทางสังคม  
3.4.29 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเพื่อเอื้อต่อการศึกษา และการเรียนรู้อย่างม ี
           คุณภาพ  
3.4.30 โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศท่ีสอง ความเป็นพลเมืองในการพัฒนาสู่โรงเรียน ในประชาคมอาเซียน  
3.4.31 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
3.4.32 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญา 
3.4.33 โครงการส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านสุขภาพพลานามัย  
3.4.34 โครงการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ  
3.4.35 โครงการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาสู่สมรรถนะแข่งขันในศตวรรษที่ 21 มาตรฐานสากล  
3.4.36 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา 
3.4.37 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)  
3.4.38 โครงการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สากล  
3.4.39 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ  
3.4.40 โครงการวิจัยนวัตกรรมการจัดการศึกษา  
3.4.41 โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม น าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
3.4.42 โครงการพัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ.  
3.4.43 โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ  
3.4.44 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการเทียบวุฒิการศึกษาระดับการศึกษา 
           ขั้นพื้นฐาน  
3.4.45 โครงการการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุบุคลากรทางการศึกษาสู่ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กรด้วยการพัฒนาสมรรถนะ  
3.4.46 โครงการการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  
3.4.47 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดและหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด  
3.4.48 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบในการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
3.4.49 โครงการศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ 
3.4.50 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขัน ในประชาคมอาเซียน  
3.4.51 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
3.4.52 โครงการจ้างครูต่างชาติโครงการ English for All  
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3.4.53 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างมีคุณภาพ  
3.4.54 โครงการ การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ  
3.4.55 โครงการ พัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)  
3.4.56 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษ  
3.4.57 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีน (โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล)  
3.4.58 โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนา 
          พลเมืองรุ่นใหม่  
3.4.59 โครงการเสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน 
           คุณภาพที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
4. นโยบายที ่4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา  
4.1 เป้าหมาย  
  ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล
ทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงเท่าเทียม และมีคุณภาพ 
4.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 
- ระดับปฐมวัย 
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(สามัญ - อาชีวศึกษา) 

100 
100 
100 
78 

100 
100 
100 
78 

100 
100 
100 
78 

2 จ านวนผู้เรียนท่ีเป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการ
พัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น 

3,630
,000 

3,630
,000 

3,630,
000 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ ได้รบัการพัฒนา การจัดการ
ศึกษาตามบริบท 

75 80 85 

4 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน 

20 20 20 

 
4.3 แนวทางการพัฒนา  
4.3.1 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  
4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  
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4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศ ผู้ส าเร็จการศึกษา ปพ. 3  

4.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ  
4.4.1 โครงการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  
4.4.2 โครงการสร้างโอกาสและลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาในระดับพื้นท่ี  
4.4.3 โครงการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
4.4.4 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับ เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
4.4.5 โครงการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
4.4.6 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
4.4.7 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
4.4.8 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและส่ิงก่อสร้างประกอบ  
4.4.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
4.4.10 โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
4.4.11 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
นโยบายที ่5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5.1 เป้าหมาย  
  สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยนื (Sustainable Development 
Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  

5.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความ
ตระหนัก ในการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

75 80 85 

 
5.3 แนวทางการพัฒนา  
สร้างจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

5.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ  
5.4.1 โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร  
5.4.2 โครงการการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม ด้วยการด าเนินกิจกรรม 
         ส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
5.4.3 โครงการส่ิงแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” ตามเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยนื 
         (Sustainable Development Goals : SDGs)  
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5.4.4 โครงการรักษ์ปุาน่าน ตามโครงการพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ  
          รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
5.4.5 โครงการโรงเรียนสีเขียว 

นโยบายที ่6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
6.1 เป้าหมาย  
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีสมดุลในการ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการ
ขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา  

6.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ท่ี ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 จ านวนกระบวนงานท่ีได้รับการปรับเปล่ียนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มข้ึน 2 2 2 
2 โครงการของ สพฐ. ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ต่อเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มข้ึน 15 20 25 
3 ร้อยละของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีค่าคะแนนเฉล่ีย การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
80 90 95 

4 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมท่ียึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 50 50 50 
5 ร้อยละของสถานศึกษาน าร่องพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษามีความอิสระและ

ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น 
60 80 100 

 
 
6.3 แนวทางการพัฒนา  
6.3.1 สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา พัฒนาระบบ 
         บริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ  
6.3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
6.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         ตามหลักการกระจายอ านาจ  
6.3.4 พัฒนาสถานศึกษาน าร่องพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาโดยใช้พื้นท่ีและสถานศึกษาเป็นฐาน เพื่อให้สามารถ 
        บริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีอิสระและคล่องตัว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังพื้นท่ีนวัตกรรม 
        การศึกษา  

6.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ  
6.4.1 โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา  
6.4.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
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6.4.3 โครงการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาพรวม  
6.4.4 โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ของ สพฐ. และ 
         หน่วยงานในสังกัด โดยใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
6.4.5 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการรายงานผลการติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา 
         ขั้นพื้นฐานท้ังระบบ (e-MES)  
6.4.6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอ านาจในการบริหารและการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานให้โรงเรียน 
         นิติบุคคล  
6.4.7 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา  
6.4.8 โครงการติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 
        สยามมกุฎราชกุมาร)  
6.4.9 โครงการติดตาม ประเมินผลและพัฒนาคุณภาพกลุ่มโรงเรียนท่ีมีลักษณะพิเศษ  
6.4.10 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ปพ.3 
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สาธารณรัฐสหภาพเมียน

มาร์เมียนมาร์สหภาพเมียน

 
1.2 ที่ต้ังและสภาพทางภูมิศาสตร์ 

                 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ต้ังอยู่เลขท่ี 239/1 หมู่ท่ี 2 ต าบลคลองวาฬ 
อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสภาพพื้นท่ีเป็นไหล่ทวีป ทิศตะวันตกเป็นเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็น
พรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ลาดเอียงสู่ชายฝ่ังทะเล และบริเวณส่วนกลางของพื้นท่ีฝ่ัง
ตะวันออกมีภูเขากระจัดกระจายท่ัวไป บริเวณชายฝ่ังทะเล ได้แก่ เขาช่องกระจก เขาล้อมหมวก เขาตาม่องล่าย เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีชายหาดท่ีสวยงามเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่น่าสนใจ ได้แก่ ชายหาดอ่าวมะนาว อ่าวประจวบคีรีขันธ์ อ่าวน้อย  
หาดแม่ร าพึง ฯลฯ มีคลองส าคัญ ได้แก่ คลองบางสะพาน คลองบางนางรม และคลองบ้านกรูด สภาพดินโดยท่ัวไปเป็นดินร่วน 
ปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์และมีความชุ่มช้ืนสูง โดยเฉพาะอ าเภอบางสะพาน และอ าเภอบางสะพานน้อย 

                                            
                       ทิศเหนือ       ติดต่อกับอ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
                       ทิศใต้           ติดต่อกับจังหวัดชุมพร 
                       ทิศตะวันออก  ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย 
                       ทิศตะวันตก    ติดต่อกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ 
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 1.3 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

              ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ระดับ 
คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษ ให้กับประชากรวัยเรียน  
อายุ 4-18 ปีในพื้นท่ี 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอทับสะแก อ าเภอบางสะพาน และอ าเภอบางสะพานน้อย 
มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน  120 แห่ง  มีครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่  1 เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 

อ าเภอ 
พื้นท่ี 

)ตร.กม(.  

ระยะทาง
จากอ าเภอ
ถึงจังหวัด 

)กม(.  

เขตปกครอง 

ต าบล 
เทศบาล

เมือง 
เทศบาล
ต าบล 

อบต. หมู่บ้าน 

เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ 

830 - 6 1 2 5 63 

ทับสะแก 538 34 6 - 1 6 65 

บางสะพาน 868 87 7 - 3 7 71 

บางสะพานน้อย 720 110 5 - 1 5 41 

รวม 2,956 - 24 1 7 23 240 

ที่มา : ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และศูนย์ข้อมูลประเทศไทย  

1.4 อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1   เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ  .ศ  . 2546  และประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายใต้เขตพื้นท่ีการศึกษา  พ .ศ. 2546  มีบทบาทหน้าท่ีดังนี้ 
 จัดท านโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา  
แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และความต้องการของท้องถิ่น      
 วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นท่ีการศึกษาและแจ้งจัดสรร
งบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ  รวมท้ังก ากับติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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  ก ากับ  ดูแล  ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษาศึกษา   
  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาประสานการระดมทรัพยากร 
ด้านต่างๆ  รวมท้ังทรัพยากรบุคคล  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษา  และพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาของเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมท้ังบุคคล  องค์กร
ชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันอื่นท่ีจัดรูปแบบ      ท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ด าเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ประสาน  ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา 
  ประสานการปฏิบัติงานท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ  ท้ังภาครัฐ  เอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ  หรือ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

       การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1 

  ด้านปริมาณ 

          ตารางที่  2 ข้อมูลจ านวนนกัเรียนปีการศกึษา  2562  จ าแนกตามระดบัชั้น  

อ าเภอ /เพศ/หอ้ง  ก่อนประถม ประถมศึกษา ม .ต้น  ม .ปลาย  รวม 

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 

ชาย 758 2,169 255 - 3,182 
หญิง 695 2,089 217 - 3,001 
รวม 1,,453 4,258 472 - 6,183 
ห้อง 96 249 22 - 366 

ทับสะแก 

ชาย 488 1,333 241  -  2,062 
หญิง 430 1,197 185 - 1,812 
รวม 918 2,530 426 - 3,874 
ห้อง 65 158 18 - 241 

บางสะพาน 

ชาย 1,110 2,975 633 40 4,758 
หญิง 1,018 2,813 572 102 4,505 
รวม 2,128 5,788 1,205 142 9,263 
ห้อง 111 269 46 4 430 

บางสะพานน้อย 

ชาย 575 1,609 426  -  2,610 
หญิง 491 1,488 310  -  2,289 
รวม 1,066 3,097 736  -  4,899 
ห้อง 65 154 35  -  254 

รวม 

ชาย 2,931 8,086 1,555 40 12,612 
หญิง 2,634 7,587 1,284 102 11,607 
รวม 5,565 15,673 2,839 142 24,219 
ห้อง 337 830 120 4 1,291 

ร้อยละ 22.98 64.71 11.72 0.59 100 
ท่ีมา  :  ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1 ปี กศ. 2562 ณ 10 มิย.62 
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 จากตาราง  ข้อมูลจ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2562   จ านวน   24 , 219   คน  จ าแนกตามระดับช้ัน   พบว่า  
นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา    )อนุบาล  1  – อนุบาล 3)  จ านวน  5, 565   คน  คิดเป็น ร้อยละ  22. 98   นักเรียน

ระดับประถมศึกษา  )ป. 1 –ป. 6   (จ านวน  15 , 673  คน  คิดเป็นร้อยละ  64 . 71  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  )ม. 1–3 (
 จ านวน  2 , 839  คน  คิดเป็นร้อยละ  11 . 72  และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    )ม . 4 -ม . 6   (จ านวน   142   คน  คิด

เป็นร้อยละ  0 .59 

   ขนาดโรงเรียนในสังกัด 

                                            จ านวนนักเรียน     จ านวนโรงเรียน       เปอร์เซ็นต์ 
                                                                                
 
                  
                    
                 
                   
                    
                  
                   
                
                 
               
            
            
 
 
 

 
 
  
 
 
  ขนาดโรงเรียนในสังกัด  ปีการศึกษา  2562   พบ ว่า  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1  มีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมากกระจายอยู่ทุกอ าเภอ  ซึ่งขนาดโรงเรียนจ าแนกออกเป็น 

 7  ขนาด  โดยใช้เกณฑ์จ านวนโรงเรียนก าหนดขนาดโรงเรียน  ดังนี้  
 1( ขนาดท่ี 1 มีนักเรียน 1–120  คน มีท้ังหมด  61  โรง  คิดเป็นร้อยละ  50 . 83  
 2( ขนาดท่ี 2  มีนักเรียน 121–200  คน มีท้ังหมด  28  โรง  คิดเป็นร้อยละ  20 .83 

1-120 

 

121-200 

 

201-300 

 

301-499 

 

500-1,499 

 

1,500-
2,499 

61 

 

25 

 

12 

 

12 

 

9 

 

1 

50.83 

 

20.83 

 

10.00 

 

10.00 

 

7.51 

 

0.83 
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 3( ขนาดท่ี 3  มีนักเรียน 201–300  คน  มีท้ังหมด  11  โรง  คิดเป็นร้อยละ  10.00 
 4 ( ขนาดท่ี 4  มีนักเรียน  301– 499  คน  มีท้ังหมด  12  โ รง  คิดเป็นร้อยละ  10 .00 
 5 ( ขนาดท่ี 5  มีนักเรียน  500–1, 499 คน มีท้ังหมด  10  โรง  คิดเป็นร้อยละ  7.51 
 6 ( ขนาดท่ี 6 มีนักเรียน 1,500–2, 499 คนมีท้ังหมด   1   โรง  คิดเป็นร้อยละ  0.83 
 7( ขนาดท่ี 7 มีนักเรียน  2, 500   คนขึ้นไป  ซึ่งโรงเรียนในสังกัดส านักงา นเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์  เขต  1  ไม่มี  

ตารางที่  3 ข้อมูลจ านวนโรงเรียนรายอ าเภอ  จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

อ าเภอ ขนาด 1 ขนาด 2 ขนาด 3 ขนาด 4 ขนาด 5 ขนาด 6 ขนาด 7 รวม 

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 22 5 3 3 1 1 - 35 

ทับสะแก 14 6 1 3 1 - - 25 

บางสะพาน 15 11 5 2 5 - - 38 

บางสะพานน้อย 10 3 3 4 2 - - 22 

รวม 61 25 12 12 9 1 - 120 

ร้อยละ 50.83 20.83 10.00 10.00 7.51 0.83 - 100 

 

ที่มา  :  ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1  
ปีการศึกษา  2562  ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน  2562  

           จากตารางท่ี  3  พบว่า  ข้อมูลจ านวนโรงเรียนรายอ าเภอ  ในอ าเภอบางสะพาน  มีจ านวนโรงเรียนมากท่ีสุด  คือ   38 
 โรงเรียน  รองลงมาได้แก่  อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  และอ าเภอทับสะแก  มีจ านวน   35   โรงเรียน  และ   25   โรงเรียน  

ตามล าดับ  ส่วนอ าเภอบางสะพานน้อย  มีจ านวนโรงเรียนน้อยท่ีสุด  คือ  22  โรงเรียน  
           ข้อมูลโรงเรียนรายอ าเภอ  จ าแนกตามขนาดโรงเรียน  พบว่า  ทุกอ าเภอมีจ านวนโรงเรียนขนาดท่ี  1   (นักเรียนจ านวน 
1– 120  คน   (มากท่ีสุด  โดยอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  มีจ านวนโรงเร  ียนขนาดท่ี 1   มากท่ีสุด  จ านวน   22   โรงเรียน  

รองลงมาได้แก่  อ าเภอบางสะพาน  และอ าเภอทับสะแก  จ านวน  15  โรงเรียน  และ   14   โรงเรียน  ตามล าดับ  ส่วนอ าเภอ
บางสะพานน้อย  น้อยท่ีสุด  จ านวน  10  โรงเรียน  
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ตารางที่  4 ข้อมูลจ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  และระดับช้ันท่ีเปิดสอน 
 ประจ าปีการศึกษา  2562  จ าแนกรายอ าเภอ  
 

อ าเภอ 
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาส ระดับชั้นที่เปิดสอน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ อ.1 -ป. 6 อ.1 -ม. 3 อ.1 -ม. 6 รวม 

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 22 36.06 7 20.00 28 7 - 35 

ทับสะแก 14 22.95 6 17.14 19 6 - 25 

บางสะพาน 15 24.60 12 34.29 26 11 1 38 

บางสะพานน้อย 10 16.39 10 28.57 12 10 - 22 

รวม 61 100 35 100 85 34 1 120 

ร้อยละ 50.83 29.16 70.83 28.34 0.83 100 

  
 จากตารางท่ี  4  พบว่า  โรงเรียนขนาดเล็กของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1 

 มีท้ังหมด   61   โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   50 . 83   ของโรงเรียนท้ังหมด  มีมากท่ีสุด       ท่ีอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  
จ านวน  22  โรง  คิดเป็นร้อยละ   36 . 06   ของโรงเรียนขนาดเล็ก  รอ งลงมาอยู่ท่ีอ าเภอบางสะพาน  จ านวน  15   โรง  คิด

เป็นร้อยละ  24 . 60  และอ าเภอทับสะแก  จ านวน  14  โรง  คิดเป็นร้อยละ 22 . 95  และน้อยท่ีสุดท่ีอ าเภอบางสะพานน้อย  
จ านวน  10  โรง  คิดเป็นร้อยละ  16 . 39  ของโรงเรียนขนาดเล็ก  

 โรงเรียนขยายโอกาสมีท้ังหมด  35  โรง  คิดเป็ นร้อยละ  29. 16  ของโรงเรียนท้ังหมด  มีมากท่ีสุด   ท่ีอ าเภอบาง
สะพาน  จ านวน  12  โรง  คิดเป็นร้อยละ  34 . 29  ของโรงเรียนขยายโอกาส  รองลงมาอยู่ท่ีอ าเภอบางสะพานน้อย  จ านวน  

10  โรง  คิดเป็นร้อยละ  28 . 57  ของโรงเรียนขยายโอกาส  และท่ีใกล้เคียงกัน  คือ อ าเภอเมืองป ระจวบคีรีขันธ์  และอ าเภอ
ทับสะแก  จ านวน  7  โรง  และ  6  โรง  คิดเป็นร้อยละ  20 . 00  และ 17 . 14  ของโรงเรียนขยายโอกาส  ตามล าดับ  
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1  เปิดสอนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 

 1  – ประถมศึกษาปีท่ี  6   จ านวนมากท่ีสุด  จ านวน  85   โรง  คิดเป็นร้อยละ   70 . 83   ของโรงเรียนท้ังหมด  เปิดสอน
ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี  1 – มัธยมศึกษาปีท่ี  3  จ านวน  34  โรง  คิดเป็นร้อยละ  28 . 34  ของโรงเรียนท้ังหมด  มีเพียง   1   โรง
เท่านั้น  ท่ีเปิดสอนอนุบาลปีท่ี  1 – มัธยมศึกษาปีท่ี  6  คิดเป็นร้อยละ  0. 83  ของโรงเรียนท้ังหมด  
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  จ านวนโรงเรียนในสังกัด 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1 มีโรงเรียนในสังกัดท้ังหมด จ านวน  120  โรง  
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
 

บ้านหนองกก  บ้านทุ่งเคล็ด 
ด่านสิงขร   อุดมราชภักดี 
บ้านทางหวาย  บ้านหนองหิน 
บ้านคลองวาฬ  บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 
บ้านห้วยใหญ่  เศรษฐพานิชวิทยา 
พัฒนาประชานุเคราะห์  บ้านห้วยน้ าพุ 
ประชารังสรรค ์  วัดปากคลองเกลียว 
บ้านท่าฝาง   วัดบ่อนอก)ทองวิทยา(  
บ้านคอกช้าง  บ้านหนองปุหลก 
บ้านยุบพริก   บ้านคลองชายธง 
ยุวสมาคมประจวบครีีขันธ์อนุสรณ์   บ้านบึง 
อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ บ้านคั่นกระได 
อนุบาลประจวบคีรขีันธ์  หาดสนุกราษฎร์บ ารุง 
ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์  บ้านอ่าวน้อย 
บ้านหนองเสือ  เนินแก้ววิทยาคาร 
บ้านย่านซ่ือ   สามัคคีร่วมจิต 
ไทยรัฐวิทยา 65 )วังไทรติ่ง(  วังมะเดื่อ 
ประชาบรูณะวิทยา   

อ าเภอทับสะแก 
 

บ้านพุตะแบก       วัดทุ่งกลาง 
บ้านดอนใจดี       บ้านมะเดื่อทอง  
วัดนาหูกวาง        วัดนาล้อม  
อนุบาลทับสะแก        บ้านดอนทราย 
ประชาราษฎร์บ ารุง       สมาคมเลขานุการสตรี 2 
บ้านเหมืองแร่       บ้านทุ่งตาแก้ว 
อ่างทองพัฒนา       บ้านไร่ใน 
บ้านหินเทิน        บ้านเนินดินแดง 
ประชาพทิักษ ์       บ้านทุ่งยาว 
บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35   บ้านอ่างทอง 
บ้านสีดางาม        บ้านวังยาง 
วัดหนองหอย       บ้านหนองมะค่า 
วัดทุ่งประดู ่
 

อ ำเภอบำงสะพำน 
 

บ้านห้วยทรายขาว  บ้านดอนทอง 
วัดนาผักขวง  บ้านถ้ าเขาน้อย 
บ้านดอนสง่า  อนุบาลบางสะพาน 
ไตรกิตทัตตานนท์  บ้านดงไม้งาม 
บ้านมรสวบ  บ้านเขามัน 
สมาคมเลขานุการสตรี 1 บ้านหนองจันทร์ 
บ้านยางเขา  บ้านหนองหญ้าปล้อง 
บ้านวังยาว   บ้านทองมงคล 
บ้านราษฎร์ประสงค์  บ้านธรรมรัตน์ 
บ้านในล็อค   วัดธงชัยธรรมจักร 
วัดดอนยาง   บ้านหนองมงคล 
บ้านดอนสูง  บ้านหนองระแวง 
วัดถ้ าคีรีวงศ ์  บ้านหินกอง 
บ้านชะม่วง   บ้านสวนหลวง 
บ้านห้วยแก้ว  บางสะพาน 
บ้านท่าขาม  บ้านดอนส าราญ 
บ้านอ่าวยาง  บ้านคลองลอย 
บ้านวังน้ าเขียว  ธนาคารออมสิน 
บ้านทุ่งเชือก  บ้านดอนส านัก 
 

อ าเภอบางสะพานน้อย 
 

มูลนิธิศึกษา  บ้านไร่บนสามัคค ี
บ้านบางเจริญ  บ้านทองอินทร์ 
บ้านช้างเผือก  บ้านไชยราช 
อนุบาลบางสะพานน้อย บ้านบางเบิด 
บ้านฝั่งแดง   วัดก ามะเสน 
บ้านห้วยสัก  บ้านทุ่งสีเสียด 
บ้านทรายทอง  บ้านหนองฆ้อง 
บ้านทุ่งไทร   บ้านบางสะพานน้อย 
วัดดอนตะเคียน  บ้านทุ่งกะโตน 
บ้านปากคลอง )ราษฎร์อุปกรณ์(  บ้านหนองห้วยฝาด 
วัดเขาราษฎร์บ ารุง  บ้านปากแพรก 
 



 
หน้า 29            แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 3  ปี (พ.ศ.2563-2565)  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 

 
 
ตารางที่  5 ข้อมูลจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1 
 

ที ่ ประเภท  /ต าแหน่ง  จ านวน )คน(  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ข.   

1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 
2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค). 1(  
3 ศึกษานิเทศก์ 7 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค). 2(  
4 นักจัดการงานทั่วไป 5 
5 นักวิชาการศึกษา 6 
6 นักประชาสัมพันธ์ 1 
7 นักทรัพยากรบุคคล 6 
8 นักวิชาการเงินและบัญชี 5 
9 นักวิชาการพัสดุ 1 
10  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 
11 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 
12 นิติกร 1 
13 เจ้าพนักงานธุรการ 4 
14 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 
15 เจ้าพนักงานพัสดุ - 

รวม 38 
16 ลูกจ้างประจ า 5 
17 พนักงานราชการ 1 
18 ลูกจ้างชั่วคราว  /อัตราจ้าง  15 

รวม 21 
รวมข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาทั้งสิ้น 59 

ที ่ ประเภท  /ต าแหน่ง  จ านวน )คน(  

ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา  
1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 116 
2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 
3 ครู 1,243 

รวม 1,360 
4 ลูกจ้างประจ า 33 
5 พนักงานราชการ 51 
6 ลูกจ้างชั่วคราว  /อัตราจ้าง  276 

รวม 360 
รวมข้าราชการครแูละบุคลากรในสถานศึกษาทั้งสิ้น 1,779 

 

ท่ีมา :ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรขีันธ์  เขต  1 ปี กศ. 2562 ณ 20 สค.62 
  



 
หน้า 30            แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 3  ปี (พ.ศ.2563-2565)  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 

  

 จากตารางท่ี  5  พบว่า  บุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1  ท้ังหมด 
 69  คน  จ าแนกเป็น  บุคลากร 38 ค). 2   (จ านวน  38  คน  คิดเป็นร้อยละ  54 . 30  ข้าราชการครู  )บนส านักงาน  (จ านวน 

 11  คน  คิดเป็นร้อยละ  15 . 71  ล  ูกจ้างประจ า  จ านวน  5  คน  คิดเป็นร้อยละ  7 . 14  พนักงานราชการ  จ านวน   1   คน  
คิดเป็นร้อยละ  1 . 42  และลูกจ้างช่ัวคราว  จ านวน  15  คน  คิดเป็นร้อยละ  21 .43 

 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา  จ านวน  1 , 360  คน  จ าแนกเป็น  ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  116  คน 
 คิดเป็นร้อยละ  8. 52  รองผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  0 . 08  ข้าราชการครู  จ านวน  1 , 243   คน 

 คิดเป็นร้อยละ  91 .40 

 ด้านคุณภาพ 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1  ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

  )องค์การมหาชน   ( :  สทศ    .ได้ด าเนินการจัดสอบให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี   6   และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   3   โดยใช้
งบประมาณของ  สทศ  .ซึ่งได้ด าเนินการจัดสอบ  4  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 

 คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  โดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต   1   เป็นศูนย์สอบ  ได้จัด
สนามสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  จ านวน  21  สนามสอบ  และช้ันมัธยมศึกษาป  ีท่ี  3  จ านวน  8  สนามสอบ      

 ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   6   ศูนย์สอบ   O–NET  เป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 19   แห่ง  โรงเรียนมี
หน้าท่ีส่งรายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   6   เข้าสอบ  และโรงเรียนในสังกัดส านักงาน   เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์  เขต  1  ท่ีเปิดสอนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  มีจ านวน  1   โรง  ได้แก่  โรงเรียนธนาคารออมสิน  ปรากฏผลการ
ทดสอบ  ดังนี้ 
ตารางที่  6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6   
 ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบปีการศึกษา  2560   
     

ปีการศึกษา 
จ านวน 
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมเฉลี่ย/ 
+ เพิ่ม 
-  ลด 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

2560 2,350 51.93 36.98 42.00 42.32 43.31 
2561 2,397 60.44 40.09 44.63 43.89 47.26 

+เพิ่ม -ลด +8.51 +3.11 +2.63 +1.57 +3.95 

 
 จากตารางท่ี  6   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน    ) O–NET    (ช้ันประถมศึกษา ปีท่ี   6   ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1  ปีการศึกษา  2561  เปรียบเทียบปีการศึกษา  2560   พบว่า 

 มีค่าเฉล่ียเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเ รียนรู้  และค่าเฉล่ียรวมสูงขึ้น  3.95 
 
 
 
 



 
หน้า 31            แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 3  ปี (พ.ศ.2563-2565)  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 

 
 
 
ตารางที่  7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O–NET)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6   
 ปีการศึกษา  2561  เปรียบเทียบกับระดับประเทศ  
 

ระดับ 
จ านวน 
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมเฉลี่ย/ 
+ เพิ่ม 
-  ลด 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

สพป.ปข. 1  2,397 60.44 40.09 44.63 43.89 +47.26 
สพฐ. 443,83

9 
54.61 35.47 35.65 38.83 +41.14 

ประเทศ  701,48
4 

55.90 39.24 37.50 39.93 +43.14 

+เพิ่ม -ลด +4.54 +0.85 +7.13 +3.96 +4.12 
ล าดับที่ของสพฐ. 10 19 7 5 *8 

 

 จากตารางท่ี  7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน    ) O–NET    (ช้ันประถมศึกษา     ปีท่ี   6   ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต   1   ปีการศึกษา   2561   เปรียบเทียบระดับประเทศ  พบว่า  

ค่าเฉล่ียของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1   สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ได้แก่  ภาษาไทย  ) 4.54   (ภาษาอังกฤษ    ) 0 .85    (คณิตศาสตร์    ) 7 .13    (และวิทยาศาสตร์    ) 3 .96    (ส าหรับค่าเฉล่ีย

รวม    4  กลุ่มสาระการเรียนรู  ้  สูงกว่าระดับประเทศ  4. 12  ภาพรวมได้ล าดับท่ี  8  ของ  สพฐ.  
 
ตารางที่  8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  )O–NET   (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3   
 ปีการศึกษา 2561  เปรียบเทียบปีการศึกษา  2560  
 

ปีการศึกษา 
จ านวน 
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมเฉลี่ย/ 
+ เพิ่ม 
-  ลด 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

2560 625 49.57 28.30 25.22 31.82 33.73 
2561 717 55.72 26.38 28.62 36.23 36.74 

+เพิ่ม -ลด 6.15 -1.92 3.40 4.41 +3.01 
 

 จากตารางท่ี  8   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน    ) O–NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3   ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2561  เปรียบเทียบปีการศึกษา  2560   พบว่า 

 ค่าเฉล่ียเพิ่มขึ้น   3   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่  ภาษาไทย    ) 6 .15    (คณิตศาสตร์    ) 3 .40    (และวิทยาศาสตร์    ) 4 .41  (
ค่าเฉล่ียรวมทุกสาระการเรียนรู้  เพิ่มข้ึน  3 .01 

 



 
หน้า 32            แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 3  ปี (พ.ศ.2563-2565)  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 

 
 
ตารางที่  9 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  )O–NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  
 ปีการศึกษา  2561  เปรียบเทียบกับระดับประเทศ          
   

ระดับ 
จ านวน 
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมเฉลี่ย/ 
+ เพิ่ม 
-  ลด 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

ระดับ สพป.ปข 1  717 55.72 26.38 28.62 36.23 +36.74 
ระดับ สพฐ.  474,48

7 
55.04 29.10 30.28 36.43 +37.71 

ระดับ ประเทศ  645,68
5 

54.42 29.45 30.04 36.10 +37.50 

+เพิ่ม -ลด +1.30 -3.07 -1.42 +0.13 -0.76 
ล าดับที่ของสพฐ. 7 48 12 12 *12 

 

 จากตารางท่ี  9   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน    ) O–NET)   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3   ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ปีการศึกษา  2561  เปรียบเทียบกับระดับประเทศ  พบว่า  

ค่าเฉล่ียของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต  1   สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ   2   กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ได้แก่  ภาษาไทย  ) 1.3   (และวิทยาศาสตร์  ) 0.13( 

ตารางที่ 10 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  )O–NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 
 ปีการศึกษา  2561  เปรียบเทียบปีการศึกษา  2560  
 

ปีการศึกษา 
จ านวน 
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมเฉลี่ย/ 
+เพิ่ม 
-ลด 

ภาษา 
ไทย 

สังคม 
ศึกษา 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

2560 49 51.05 34.39 24.21 25.51 26.60 32.35 
2561 49 46.06 34.00 26.35 30.51 26.72 32.73 

+เพิ่ม – ลด -4.99 -0.39 +2.14 +5.00 +0.12 +0.38 
 

 จากตารางท่ี  10  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน    ) O–NET    (ช้ันมัธยมศึกษา     ปีท่ี   6   ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต   1   ปีการศึกษา   2561   เปรียบเทียบปีการศึกษา   2560  

พบว่า  ค่าเฉล่ียเพิ่มขึ้น   3   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่  ภาษาอังกฤษ    ) 2 .14    (คณิตศาสตร์   ) 5 .00    (และวิทยาศ าสตร์  
)0.12   (ค่าเฉล่ียรวมทุกสาระการเรียนรู้  เพิ่มข้ึน  0 .38 
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ตารางที่ 11 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  )O–NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6   
 ปีการศึกษา  2561  เปรียบเทียบกับระดับประเทศ  
 

ระดับ 
จ านวน 
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมเฉลี่ย/ 
+สูงกว่า 
-ต่ ากว่า/ 
ล าดับที่ 

ภาษา 
ไทย 

สังคม 
ศึกษา 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สพป.ปข.1  49 46.06 34.00 26.35 30.51 26.72 +32.73 
สพฐ.  288,11

5 
48.16 35.48 31.15 31.04 30.75 +35.32 

ประเทศ 372,55
3 

47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 +35.02 

+ สูงกว่า 
– ต่ ากว่าระดับประเทศ 

-1.25 -1.16 -5.06 -0.21 -3.79 -2.29 

ล าดับที่ของ สพฐ. 3 4 12 2 27 4* 
  

 จากตารางท่ี   11   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน    ) O–NET    (ช้ันมัธยมศึกษา    ปีท่ี   6  
เปรียบเทียบกับระดับประเทศ  พบว่า  ต่ ากว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ส าหรับค่าเฉล่ียรวม  5   กลุ่มสาระ

การเรียนรู้  ต่ ากว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ  2 . 29  ภาพรวมได้ล าดับท่ี  4  ของ  สพฐ.  

ตารางที่ 12 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  )National Test : NT   (ของนักเรียน  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  ระดับเขตพื้นท่ี  ปีการศึกษา  2561  เปรียบเทียบปีการศึกษา  2560  
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ย สูงกว่า/ 

ต่ ากว่า ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ด้านภาษา 59.35 58.72 ต่ ากว่า 0.63 

ด้านค านวณ 44.84 54.86 สูงกว่า 10.02 

ด้านเหตุผล 49.44 53.81 สูงกว่า 4.37 

รวมเฉลี่ย 3 ด้าน 51.21 55.80 สูงกว่า 4.59 

  
 จากตารางท่ี   12   ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ    ) National Test : NT   (ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี  3  ระดับเขตพื้นท่ี  ปีการศึกษา  2561  เปรียบเทียบปีการศึกษา  2560   พบว่า  สูงกว่า   2   ด้าน  ได้แก่  
ด้านค านวณ  ) 10.02   (และด้านเหตุผล  ) 4.37( 
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ตารางที่ 13 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  )National Test : NT   (ของนักเรียน  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  ระดับเขตพื้นท่ี  เปรียบเทียบกับระดับ  สพฐ. 
 

ความสามารถ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ล าดับที่ระดับต้นสังกัด 
สูงกว่า/ 
ต่ ากว่า 

ระดับ 
สพฐ. 

ระดับ 
เขตพื้นที ่

ล าดับที่ 
ปี 60 

ล าดับที่ 
ปี 61 

2561 2561 N=188 N=189 
ด้านภาษา 52.73 58.72 10.00 14.00 สูงกว่า 5.99 
ด้านค านวณ 47.89 54.86 15.00 15.00 สูงกว่า 6.97 
ด้านเหตุผล 47.57 53.81 21.00 11.00 สูงกว่า 6.24 

รวมเฉลี่ย 3 ด้าน 49.39 55.80 14.00 13.00 6.41 
 

 จากตารางท่ี   13   ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ    ) National Test : NT   (ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  3  ระดับเขตพื้นท่ี  เปรียบเทียบกับระดับ  สพฐ  .สูงกว่าท้ัง  3  ด้าน  ได้แก่  ด้านภาษา ) 5.99   (ด้านค านวณ 

 ) 6.97   (ด้านเหตุผล  ) 6.24   (และเมื่อรวมเฉล่ีย  3  ด้าน  พบว่าสูงกว่า  สพฐ  . 6.24   
 
ตารางที่ 14 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ   )National Test : NT    (ของนักเรียน  ช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี  3  ระดับเขตพื้นท่ี  เปรียบเทียบกับระดับประเทศ  ปีการศึกษา  2561  
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ย 

สูงกว่า/ต่ ากว่า 
ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 

ด้านภาษา 53.18 58.72 สูงกว่า 5.54 
ด้านค านวณ 47.19 54.86 สูงกว่า 7.67 
ด้านเหตุผล 48.07 53.81 สูงกว่า 5.74 

รวมเฉลี่ย 3 ด้าน 49.48 55.80 สูงกว่า 6.32 
  

 จากตารางท่ี   14   ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ    ) National Test : NT   (ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  3  ระดับเขตพื้นท่ี  เปรียบเทียบกับระดับประเทศ  ปีการศึกษา  2561  พบว่า  สูงกว่าระดับประเทศทุกด้าน 

 ได้แก่  ด้านค านวณ  สูงกว่า  7 . 67  ด้านภาษา  สูงกว่า  5 . 54  และด้านเหตุผล  สูงกว่า  5 . 74   และภาพรวมเฉล่ีย   3   ด้าน 
 สูงกว่าระดับประเทศ  6 .32 

 

  ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา 
       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1   มีผลการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มประชากรวัย
เรียนในเขตบริการ  เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ังถึง  และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ  ในรอบท่ีปีท่ีผ่านมา
ปรากฏผล  ดังนี้ 
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ตารางที ่15 จ านวนนักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร  ในปีการศึกษา  2561  จ าแนกตามระดับการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

ต้นปีการศึกษา จบการศึกษา ร้อยละ 
ประถมศึกษา (ป.6) 2,693 2,565 95.25 

มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) 847 760 89.73 

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) 53 51 96.23 

รวม 3,593 3,376 93.96 
 

ที่มา  :  สารสนเทศทางการศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1                    
           ปีการศึกษา  2562 

 จากตารางท่ี  15  พบว่า  อัตราเข้าเรียนในปีการศึกษา  2561  ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา   จ านวน  
45, 340   คน  และเข้าเรียนในสังกัด  จ านวน   25 , 002   คน  คิดเป็นร้อยละ   55 . 14   และอัตราการจบการศึกษา  ปี

การศึกษา   2561   มีนักเรียนในสังกัดจบการศึกษา  จ านวน   3 , 376   คน  คิดเป็นร้อยละ  93 . 96   ซึ่งจบหลักสูตร
ประถมศึกษา  จ านวน  2 , 565  คน  คิดเป็นร้อยละ   95 .25  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  760   คน  คิดเป็นร้อย

ละ  89 . 73  และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  51  คน  คิดเป็นร้อยละ  96 .23 

ตารางที่ 16 จ านวนนักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรในปีการศึกษา  2561  และเรียนต่อปีการศึกษา  2562  
 

ระดับการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

ต้นปีการศึกษา ศึกษาต่อ ร้อยละ 
จบ ป.6 ศึกษาต่อ ม.1 2,693 2,565 95.25 

จบ ม.3 ศึกษาต่อ ม.4 / สายอาชีพ 847 722 85.24 

จบ ม.6 ศึกษาต่อ  53 48 90.57 

รวม 3,593 3,335 92.82 

ที่มา  :  สารสนเทศทางการศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
         ปีการศึกษา 2562 
         จากตารางท่ี  16  พบว่า  อัตราการเรียนต่อของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี   6   ศึกษาต่อ   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  

1  มีจ านวนมากท่ีสุด  จ านวน   2 , 565   คน  คิดเป็นร้อยละ   95 . 25   รองลงมาคือ  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   6   ศึกษาต่อ  
จ านวน  48  คน  คิดเป็นร้อยละ   90 . 57   และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา   3   ศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4  / สาย

อาชีพ  จ านวน  722  คน  คิดเป็นร้อยละ  85 . 24  ตามล าดับ  
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 ด้านประสิทธิภาพ 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์  )Integrity  
and  Transparency  Assessment  Online : ITA  Online   (ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ . 2562  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1  มีผลคะแนน  88. 96  ล าดับท่ี  62  ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ซึ่งผล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ . 2562 สูงขึ้น 
จากล าดับท่ี 80 เป็นล าดับท่ี 62  
 
 
 
 
 

**************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              



ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  

ของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาประจวบครีีขันธ์ เขต 1 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ได้วางนโยบายในการจัดท า 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ .
2563   ตามบริบทของหน่วยงาน โดยอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ. ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ.  2560 – 2579  
นโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ  ตัวชี้วัด/จุดเน้น/ค่าเป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา/นโยบาย/โครงการ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานพ.ศ.2563-2565  และโครงการ/กิจกรรมของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเพื่อน าสู่เป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้ไปในทางเดียวกัน โดยมีการน าผลการด าเนินงาน
ในปีท่ีผ่านมา วิเคราะห์ประกอบการก าหนดนโยบาย ดังนี้ 

          การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอก (SWOT Analysis) 
          ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจาก
ภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน ได้แก่ บุคลากรภายในส านักงานเขตพื้นท่ีทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู คณะกรรมการ (กตปน.) เพื่อรวมกันแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งจากผลการประชุมและพิจารณาพบว่า  จุดอ่อน  จุดแข็ง โอกาส  
อุปสรรค ท่ีเกิดขึ้น คือ 
 จากสภาพแวดล้อมภายใน 
 จุดแข็ง(Strengths) 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
          1. แต่ละกลุ่มมีค าส่ังมอบหมายงานในหน้าท่ี ตามกรอบภารงานท่ี สพฐ. ก าหนด ทุกกลุ่มมีคู่มือการปฏิบัติงาน   

2. บุคลากรภายในส านักงานมีการพัฒนาตนเอง มีคู่มือปฏิบัติงานครบทุกคน 
3. อัตราก าลังมีการจัดสรรอัตราก าลังตามเกณฑ์และมาตรฐานท่ี สพฐ.ก าหนด เหมาะสม ตามความ

ต้องการ ด้วยความยุติธรรม  
4. การพิจารณาจัดต้ังงบประมาณของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามเกณฑ์ท่ี สพฐ.ก าหนด มี

การพิจารณาตามความจ าเป็น เหมาะสม คุ้มค่า การเบิกจ่ายงบประมาณของสถานศึกษา ของเขตพื้นท่ี เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และเกิดความคุ้มค่า การเบิกจ่ายเป็นไปตามก าหนดระยะเวลา   

5. ผลการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีอยู่ในระดับดีมาก  
และผลการติดตามตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ สพฐ.อยู่ในระดับดีเย่ียม 

6. การบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตทุกโรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ตใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส านักงาน
เขตพื้นท่ีน าระบบอินเตอร์เน็ตมาพัฒนาการใช้จัดประชุมผ่าน VDO Conference ประหยัดงบประมาณ ลดภารครู
ออกนอกห้องเรียน ลดความเส่ียงจากอุบัติเหตุขณะเดินทางไปประชุม  

7. มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา2019 โควิด-19 อย่างมีคุณภาพ สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้  ท้ังในโรงเรียนและท่ีบ้าน  
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7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (O-NET) ในภาพรวม ช้ัน ป.6 ล าดับท่ี 8 ของประเทศ ช้ัน ม.6 
ล าดับท่ี 4 ของประเทศ  
          8. ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนทุกระดับช้ันผ่านเกณฑ์การประเมินระดับพอใช้-ดีเย่ียม
ทุกคน   
 จุดอ่อน (Weaknesses) 
 1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด 120 โรงเรียน 
ในจ านวนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน  61 โรงเรียน จ านวนเพิ่มข้ึน ส่วนใหญ่การบริหารจัดการของโรงเรียน
ขนาดเล็กยังไม่บรรลุผลตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ.ก าหนด ผลมาจากผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ไม่
ยอมให้บุตรหลานไปเรียนรวม ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า   
           2. ในส่วนของผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ถึงแม้อยู่ล าดับ 1 ใน 10 แต่เมื่อแยกเป็นรายกลุ่มสาระแล้วพบว่า 
ทุกกลุ่มสาระคะแนนลดลงจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นจุดอ่อนท่ีต้องพัฒนาให้เป็นจุดแข็ง สาเหตุ ครูผู้สอนจบ
วิชาเอกไม่ตรงกับวิชาท่ีสอน  จ านวนครูไม่เพียงพอ  และโรงเรียนท่ีได้รับอุปกรณ์การเรียนการสอน DLTV แล้ว  
ไม่น าไปใช้สอนนักเรียน หรือน าไปใช้แต่ยังใช้ไม่ถูกต้องตามวิธีการ/ไม่คุ้มค่า ซึ่งต้องมีการพฒันาครูผู้สอนและมีการ
ก ากับติดตาม   
           3. เรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต้องก าชับ ก ากับติดตามให้ครูทุกคนในโรงเรียนดูแลนักเรียนให้
มากกว่าท่ีก าหนดคือ เทอมละ 1 ครั้ง ซึ่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เน้นให้
ดูแลตลอดทุกวัน ในสถานสการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 
           4. ในเรื่องการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณ โรงเรียนยังด าเนินการผิดอยู่เสมอ  
เรื่องของการบริหารงานบุคคล ความรู้ด้านกฎหมาย วินัยข้าราชการ ผู้บริหาร ครู ขาดความรู้เรื่องนีจ้ านวนมาก 
           5. การบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ต้องมีการ
พัฒนา คือ 
               5.1 การบริหารจัดการตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีระดับคุณภาพดีเยี่ยม แต่ระดับคะแนนลดลง
ต้องพัฒนา 
               5.2 การบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามยุทธศาสตร์ ต้องมีการพัฒนาให้ระดับคงท่ีและ
คะแนนประเมินให้สูงขึ้น 
               5.3 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตร 44) 
อยู่ในระดับท่ีต้องพัฒนาให้อยู่ระดับผ่านเกณฑ์ 

 จากสภาพแวดล้อมภายนอก 
 โอกาส (Opportunities ) 
 ได้รับจากรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ความส าคัญใน
การบริหารจัดการ ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ให้ความส าคัญเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ โอสาความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า โดยการพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ต  การจัดสรรอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการเรียน การสอนกับจานดาวเทียม ท าให้โรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนท่ีครูไม่ครบช้ัน สามารถจัดการเรียนการสอนนักเรียนได้โดยใช้เทคโนโยลีท่ีมีอยู่มาพัฒนาใช้ นอกจากนี้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดจ้างครูเพื่อสอนนักเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สอนวิชาชีพให้นักเรียน
สถาบันอุดมศึกษา สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูเพื่อให้มีความรู้ความสามารถน าไปสอนเด็กจัดกิจกรรมให้ 
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เด็ก สถาบันอาชีวศึกษา สนับสนุนบุคลากรไปให้ค าแนะน าการเลือกเรียนของนักเรียนท่ีมุ่งเน้นอาชีพ ให้ความรู้เรื่อง
การซ่อมอุปกรณ์จัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV และลงพื้นท่ีจัดซ่อมแซมให้เมื่อโรงเรียนต้องการ 

 อุปสรรค (Threats)  
 จากการปรับเปล่ียนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ท าให้การบริหารจัดการไม่ต่อเนื่อง  หรือนโยบายหน่วยเหนือท่ีก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นท่ี สถานศึกษาด าเนินงาน 
ไม่ต่อเนื่อง การด าเนินงานยงัไม่บรรลุผลก็มีการปรับเปล่ียน  บางครั้งมีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของหน่วยงานอื่น 
หรือผู้ปกครอง ชุมชน กรรมการสถานศึกษา  การปฏิบัติงานท่ีซ้ าซ้อนกับหน่วยงานท่ีต้ังขึ้นใหม่ คือส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดซึ่งการปฏิบัติงานไม่แบ่งให้ชัดเจน  เพิ่มภารงานให้กับโรงเรียน   
            จากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ดังกล่าวข้างต้นท่ีคณะกรรมการได้ร่วมพิจารณามาจากผลการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ของปีงบประมาณท่ีผ่านมา จึงได้
ก าหนดเป็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบาย ดังนี้ 

นโยบายการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

วิสัยทัศน์ 
 มุ่งมั่นสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน        

พันธกิจ   
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

 2  .ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ  

 3  .พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสภาพปัญหาและความต้องการ  
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ

การศึกษา 
5. ส่งเสริม สนับสนุน การน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน 
6. ส่งเสริม สนับสนุน การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการบริหารและจัดการศึกษา 

 7. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10   สู่การปฏิบัติ  
 8  .ส่งเสริมการใช้กระบวนการลูกเสือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

9. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 10  .ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   เขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  

เป้าประสงค์  
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามช่วงวัยได้สมดุล และ 

นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีคุณภาพเหมาะสมตามช่วงวัย 
 2  .ประชากรวัย เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง  มีคุณภาพและ  เสมอภาค 
 3  .นักเรียนมีทักษะอาชีพที่เหมาะสมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีสมรรถนะตามสายงานและมีวัฒนธรรมการท างานท่ี
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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 5  .ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 6  .ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบูรณาการท างาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมและมี  ความรับผิดชอบ  

7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   7. 1 ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ ) O-NET  (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 อยู่ล าดับท่ี 1 ใน 10   และ  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 อยู่ล าดับท่ี 1 ใน 10 ของระดับประเทศ  
             7. 2 ค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ ) O-NET  (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ค่าเฉล่ียรวมเพิ่มข้ึนร้อยละ 3  
             7. 3 ค่าเฉล่ียการประเมินคุณภาพกา รศึกษาขั้นพื้นฐาน )NT  (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  รวม 2 ด้าน 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 อยู่ล าดับท่ี 1 ใน 10 ของประเทศ และค่าเฉล่ียรวมเพิ่มข้ึนร้อยละ 3  
         8. การบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
             8.1 ผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ทุกตัวบ่งช้ีได้ระดับคุณภาพ ดีเย่ียมและ
คะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้น 0.50 
             8. 2 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  )ม. 44  (สูง
กว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพ 

             8 . 3 รายงานผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อยู่ในระดับด่ีเย่ียม 
             8. 4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ออนไลน์ ) ITA Online  (ค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 90 ขึ้นไป  

            นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
นโยบายท่ี ๑  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และชาติ  
นโยบายท่ี ๒  การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
นโยบายท่ี ๓  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายท่ี ๔  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
          มีมาตรนฐานและลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา  
นโยบายท่ี ๕  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
นโยบายท่ี ๖  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

 
*************************** 
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ส่วนที่ 3  

แผนการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 

จากการที่น านโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2580) นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ. ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ.  2560 – 2579  นโยบาย/
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ  และตัวช้ีวัด /ค่าเป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา/นโยบาย/โครงการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2563-2565) มาก าหนดเป็นนโยบายการพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565) ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  และ
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยยาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ท่ีก าหนดไว้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางการขับเคล่ือนการด าเนินงาน 
ประกอบด้วย 

          นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ มีโครงการขับเคล่ือน 
นโยบาย ได้แก่  
                       1. พัฒนาทักษะอาชีพตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

          นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีโครงการ
ขับเคล่ือนนโยบาย ได้แก่ 

1. การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก  
                       2. การจัดการเรียนการสอนแบบ phonics โดยเน้นภาษา อังกฤษเพื่อการส่ือสารภายใต้รูปแบบ 
Communicative Approach ของ สพป .ปข. 1 
                       3. การพัฒนาทักษะการส่ือสารโดยรูปแบบสามภาษา Trilingual  Communicative  
Approach 
                       4.  โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563 
          นโยบายที่  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีโครงการขับเคล่ือนนโยบาย 
ได้แก่ 

1. นิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. อบรมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ 

           นโยบายที่  4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้้าทางการศึกษา มีโครงการขับเคล่ือนนโยบาย ได้แก่ 

1. ติดตามนักเรียนท่ีมีแนวโน้มออกกลางคัน และนักเรียนออกกลางคัน  ปีการศึกษา  2652 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่ือสารสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมิน 

คุณภาพการศึกษา  ภายนอกรอบ 4 (รุ่น 3) 
            นโยบายที่  5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีโครงการ
ขับเคล่ือนนโยบาย ได้แก่ 

1. การจัดอบรมหน่วยงาน สถานศึกษาบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นหน่วยงานและสถานศึกษาไร้ถังขยะ 
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2. การปรับปรุงภูมิทัศน์ของส านยักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

             นโยบายที่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษามีโครงการขับเคล่ือน
นโยบาย ได้แก่ 

1. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในสถานศึกษา       ขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันการทุจริต 
2. ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา 
3. การประชุมผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4. ประชุมรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  

และผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
6. พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา )ระบบบัญชี  

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  (ปีงบประมาณ พ.ศ . 2563 
7. ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานการจัด การศึกษา 
8. พัฒนาการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต  1  
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รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (พ.ศ.2562 - 2565) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
นโยบายที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ประเด็นกลยุทธ์ : การพัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และมีงานท าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแยกราย
ปีงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ 

2563 2564 2565    

พัฒนาครู บุคลากรมีความรู้ 
มีทักษะด้านอาชีพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงและน าไปขยายผล
ให้นักเรียน 

1.จ านวนครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
ที่ผ่านการฝึกอบรม 
ไม่น้อยกว่า ร้อย 
ละ 90 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป 

ร้อยละ    การพัฒนาทักษะอาชีพตามพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษาและ
หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

100,000 กลุ่มนิเทศติดตาม
ประเมินผลฯ 
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นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ประเด็นกลยุทธ์ : 1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน  
                      2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และส่ิงประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแยกราย
ปีงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ 

2563 2564 2565 

สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ใช้
ความรู้ ความสามารถในการ
พัฒนา  การเรียนการสอนที่
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญและ
ส่งเสริมความสามารถนักเรียน
สู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 

1. จ านวนนักเรียนที่ได้รับ 
การคัดเลือกเป็นตัวแทน 
เข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อย 
กว่า ร้อยละ 90 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากข้ึนไป 

ร้อยละ 90 96 99   การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 

69 ระดับชาติ ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก 
 

350,000 กลุ่มนิเทศ
ประเมินผลฯ 

ครูผูส้อนภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
สังกัด สพป .ประจวบคีรีขันธ์ 

เขต 1 มีความรู้และสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกา์ 
phonics โดยเน้น
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อ
Communicative 
Approach   

ครูผูส้อนภาษาอังกฤษในสังกัด 
สพป.ปข.1 มีความรู้และ
สามารถจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ แบบโฟนิกา์ 
phonics โดยเน้นภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารภายใต้รูปแบบ 
Communicative Approach  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 90 95   การจัดการเรียนการสอนแบบ 
phonics โดยเน้นภาษา 
อังกฤษเพ่ือการสื่อสารภายใต้
รูปแบบ Communicative 
Approach ของ สพป .ปข. 1 
 

56,000 กลุ่มนิเทศติดตาม
ประเมินผลฯ 
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นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ประเด็นกลยุทธ์ : 1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน  
                      2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และส่ิงประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแยกราย
ปีงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ 

2563 2564 2565 

เพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบ
การสอนโรงเรียนสามภาษา  
Trilingual  Communicative 
 Approach เพ่ือพัฒนา
ทักษะเพ่ือการสื่อสารภาษา
อาเซียนสู่สากล  (ไทย-เมียน

มารม-อังกฤษ  )ของนักเรียนให้
สอดคล้องของบริบทที่
นักเรียนอาศัยอยู่นักเรียน

สามารถสื่อสาร (ดูง พูด )
ภาษาเมียนมารม ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

รร.ในสังกัดที่ต้ังอยู่ชายแดนไทย-
พม่าสามารถสื่อสาร (ดูง พูด )
ภาษาเมียนมารมได้ 

ร้อยละ 85 90 95 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร
โดยรูปแบบสามภาษา  
Trilingual  Communicative 
  
Approach 

15,000 กลุ่มนิเทศติดตาม
ประเมินฯ 

นักเรียนได้รับการส่งเสริม
พัฒนาความสามารถและ
ทักษะด้านภาษาไทยอย่างเต็ม
ศักยภาพและมีผลงานเข้าร่วม
แข่งขันระดับประเทศ 

ร.ร.ในสังกัดพัฒนานักเรียน
สามารถเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน
ระดับประเทศ 

ร้อยละ 80 85 90 โครงการแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยเน่ืองในสัปดาหมวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ  

15,000 กลุ่มนิเทศติดตาม
ประเมินผลฯ 

 
  

หน้า 45                      แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 3  ปี )พ .ศ. 256 3- 2565)  สพป .ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
 



นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นกลยุทธ์ : 1. ครูมีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้       

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแยกราย
ปีงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ 

2563 2564 2565 

นิเทศ ติดตามผลการจัดการ
เรียนรู้ของครูผูส้อนในสังกัด
ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์    
เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผูส้อนโรงเรียนในสังกัดมี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนรู้     ในศตวรรษ
ที่ 21 ได้รับการนิเทศและ
น าไปใช้ในการบริหาร และ
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เพ่ิมข้ึน  

    โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
ได้รับการนิเทศแบบบูรณาการ 
จากศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร  
ครูผูส้อนร้อยละมีความรู้ ความ
เข้าใจน าผลนิเทศไปบริหารงาน
นิเทศภายในสถานศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ   90 93 96 นิเทศแบบบูรณาการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

90,000 กลุ่มนิเทศติดตาม
ประเมินผลฯ 

 
 
 
  

หน้า 46                      แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 3  ปี )พ .ศ. 256 3- 2565)  สพป .ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
 



นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นกลยุทธ์ : 1. ครูมีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้       

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแยกราย
ปีงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ 

2563 2564 2565 

เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการ
จัดการศึกษา  แนวทางการ
ปฏิบัติตน  และปฏิบัติงานใน
หน้าที่   รักษาไว้ซึ่ งศักด์ิศรี  
เกียรติคุณของ  “ครู”  
ความเป็นข้าราชการที่ดีมี
ทัศนคติที่ดีต่อองคมกร   

ของคร ูบุคลากรในสังกัดมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
บทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติตน
และปฏิบัติงาน 

ร้อยละ   95 97 100 การปฐมนิเทศครู บุคลากร
บรรจุใหม ่

20,000 กลุ่มบริหารงาน
บุคค 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
หน้า 47                      แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 3  ปี )พ .ศ. 256 3- 2565)  สพป .ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
 



นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ : 1.  ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน     

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแยกราย
ปีงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ 

2563 2564 2565 

ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน
กลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มว่าจะออก
กลางคัน และนักเรียนที่ออก
กลางคัน  ได้กลับเข้ามาเรียนต่อ
จนจบการศึกษาภาคบังคับทั้งใน
ระบบและนอกระบบโรงเรียน 
เพ่ือลดอัตราการออกกลางคัน
ของนักเรียน  
 

เด็กที่มีแนวโน้มว่าจะออก
กลางคันและนักเรียนออก
กลางคัน  ได้กลับเข้ามาเรียนต่อ
ทั้ง ในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน 

ร้อยละ    90 95 100 ติดตามการนักเรียนที่มีโอกาส
ออกกลางคัน 

10,000 กลุ่มนิเทศติดตาม
ประเมินผลฯ 

สร้างความเข้าใจเพ่ือเตรียม
ความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ภายในและ
ภายนอกนอก 

-ผู้บริหาร ครู มีความรูค้วาม
เข้าใจ  ในระบบการประเมิน
และประกันคุณภาพการศึกษา 
ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ .ศ. 2561 
สามารถน าไปสู่การขับเคลื่อน
การประกัน คุณภาพภายใน
ให้แก่สถานศึกษาได้อย่าง
ต่อเน่ือง  มีความพร้อมในการ
รับการประเมินคุณภาพภายนอก   

ร้อยละ 90 95 100 การอบรมเพ่ือเตรียมพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพภายใน 

50,000 กลุ่มนิเทศติดตาม
ประเมินผลฯ 

 
 
 
 

 
หน้า 48                      แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 3  ปี )พ .ศ. 256 3- 2565)  สพป .ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
 



นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ : 1.  ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน     

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแยกราย
ปีงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ 

2563 2564 2565 

 สถานศึกษามีผลการประเมิน 
ติดตามและตรวจสอบระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

       

 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นกลยุทธ์ : 1.  พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม     

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแยกราย
ปีงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ 

2563 2564 2565 

เพ่ือให้ครู บุคคลากรบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย พัฒนาให้
เป็นหน่วยงานไร้ถังขยะและ
น าไปขยายผลที่บ้าน 

หน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัด เป็นสถานที่ไร้ถังขยะ 

ร้อยละ     50 55 60 การจัดอบรมสร้างความรู้
ความเข้าใจการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยให้เป็นหน่วยงาน
และสถานศึกษาไร้ถังขยะ 

15,000 กลุ่มอ านวยการ/
กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

เพ่ือให้เป็นส านักงานน่าอยู่
สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย สร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ดี 

เป็นส านักงานน่าอยู่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 100 100 1000 การปรับปรงุภูมิทัศน์
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

10,000 กลุ่มอ านวยการ 

 

  
หน้า 49                      แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 3  ปี )พ .ศ. 256 3- 2565)  สพป .ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
 



นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ : 1. ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                         2. พัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
                         3. หน่วยงานการศึกษาน าเทคโนโลยีใช้ในการปฏิบัติงานและมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแยกราย
ปีงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ 

2563 2564 2565 

สร้างความเข้มแข็ง และพัฒนา
ระบบการตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายใน  ให้สามารถ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  สามารถลดและ
ป้องกันปูญหาทุจริตของหน่วยรับ
ตรวจได้    

- ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด
โดยละเอียด ตามปฏิทินการ
ตรวจสอบ    
-สถานศึกษาสามารถด าเนินการ
ด้านการเงินบัญชี และพัสดุ  
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และ 
แนวปฏิบัติได้ทุกแห่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จ านวน
สถาน 
ศึกษา 

50 80 100    พัฒนาระบบการ
ตรวจสอบภายในสถานศึก
ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

        0 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
การบริหารงานทั้ง 4 งาน การ
ด าเนินงานตามนโยบาย “ทุกคน
ต้องมีวินัย” การขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.และ
ติดตามการด าเนินการใช้หลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา (Anti- 

-จ านวนโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับ 
การติดตาม ตรวจสอบ 
 ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
จาก ก.ต.ป.น. มีระดับคุณภาพ 
การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
 สพป.ปข.1 และโรงเรียนที่มีผล 
การบริหารทัง้  งานและงาน 
ตามนโยบายอยู่ในระดับ 

ร้อยละ 90 95 100 การติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและการนิเทศ 

30,000 กลุ่มนิเทศติดตาม
ประเมินผลฯ 
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ : 1. ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                         2. พัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
                      3. หน่วยงานการศึกษาน าเทคโนโลยีใช้ในการปฏิบัติงานและมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแยกราย
ปีงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ 

2563 2564 2565 

Corruption Education( ของ 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธม เขต 1  

คุรภาพดี        

เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
นโยบายการด าเนินงาน สร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อองคมกร ชาติ
บ้านเมือง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีให้เกิดประสิทธิภาพ  

     ผู้บริหาร ครู บุคลากร ใน
สังกัด มีความรู้ความเข้าใจ
นโยบายมีทัศนคติที่ดี พร้อมที่
จะปรับตัวเพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกตลอดเวลา 

ร้อยละ 90 95 100 การประชุมผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา บุคลากรในสงั
หัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

50,000 กลุ่มอ านวยการ 

พัฒนาครู ผู้บริหาร สถานศึกษา
ในสังกัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
การบริหารจัดการงบประมาณ
และต้องมีการรายงานผล 

ครู ผู้บริหาร สามารถรายงาน
ข้อมูลการบริหารงบประมาณ
ทุกรอบ 6 เดือนใน 1 
ปีงบประมาณได้ครบถ้วน 
ถูกต้องและภายในเวลาท่ี
ก าหนด 

ร้อยละ 70 80 90 พัฒนาระบบการรายงาน
ข้อมูลการเงินด้านการศึกษา
ของสถานศึกษา(ระบบ
บัญชรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

       0 กลุ่มนโยบายและ
แผน งานวิเคราะห์
งบประมาณฯ 
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ : 1. ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                         2. พัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
                      3. หน่วยงานการศึกษาน าเทคโนโลยีใช้ในการปฏิบัติงานและมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแยกราย
ปีงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ 

2563 2564 2565 

ติดตามผลการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตา
มนดยบายต่าง ๆ  

มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง 
สมบูรณมมีประสิทธิภาพสามารถ
น าไปจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้ 

ร้อยละ 85 90 95 การรายงานผลการ
ด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

      0 กลุ่มนโยบายและ
แผน 

พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาให้มคีวามคล่องตัว 
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาท้ัง 4 ด้านของ
สถานศึกษา และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร /บคุลากรผู้ปฏิบัติ  

ประสิทธิภาพของ 
การบริหารจัดการของโรงเรียน 
คุณภาพของบุคลากรและ
ผู้บริหารทุกระดับ 

ร้อยละ 85 90 95 การพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษา 

    200,000 กลุ่มนโยบายและ
แผน 
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ส่วนที่ 4 

การน าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ. 25463 – 2565 สู่การปฏิบัติ 

การน าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐานระยะ 3 ปี  (พ.ศ.2563 – 2565) สู่การปฏิบัติ 

1. แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) สามารถปรับเปล่ียนได้ตาม 
สถานการณ์บ้านเมือง นโยบาย และตามความต้องการของกลุ่มเหมาย 

2. น าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ส านักงาน 
เขตพื้นท่ีเพื่อการด าเนินงานแบบโปร่งใสและการมีส่วนร่วม 

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัด ในการน านโยบาย 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมโดยมีโครงการ/กิจกรรมท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดอย่างชัดเจน และการก าหนด
ความรับผิดชอบในการด าเนินงาน 

4. สร้างความเช่ือมโยงระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  
กับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องรับทราบ เข้าใจและให้ความส าคัญและน าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) เป็นกรอบในการด าเนินงานและบริหารจัดการในสถานศึกษา 

6. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาข้ัน 
พื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและมีส่วนร่วมให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน าแจ้งในท่ีประชุมผู้บริหารสถานศึกษา การเผยแพร่ผ่านทางแอบพลิเคช่ันไลน์ 

7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยวิธีการใหม่ ๆ ท่ี 
หลากหลายนะเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติ โดยให้มีความต่อเนื่อง รวมท้ังการสร้างขวัญก าลังใจด้วยการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ให้รางวัล เมื่อสามารถด าเนินการได้ประสบความส าเร็จ 

8. งบประมาณส าหรับใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
8.1 แหล่งงบประมาณจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณจากองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนภาคเอกชน  งบประมาณจากหน่วยงานอื่น 
8.2 การประสานการระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

ชุมชน สถาบันทางศาสนา ฯลฯ 
- โดยการจัดท าข้อมูล/โครงการ เพื่อประสานงานระหว่างหน่วยงานการศึกษา หน่วยงานอื่น ๆ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงานขอความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา เช่น การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ
หน่วยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวข้องหรือทุกภาคส่วนท่ีมีนโยบายในการช่วยเหลือในด้านการศึกษา การแต่งต้ังคณะท างาน
ในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการมีส่วนร่วมในการท างาน  การปะกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท า
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คุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา เช่นในปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นมาได้ด าเนินการการจัดการศึกษาทางไกล  
การจัดการเรียนการสอนเน้าอาชีพ กับสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น 

9. การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีกระบวนการดังนี้ 
9.1 ต้องให้ความส าคัญในการก ากับติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานการประเมินผล 

ความส าเร็จของการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อน าผลมาปรับปรุงพัฒนาในการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานในระยะต่อไป 

9.2 จัดท าเครื่องมือและปฏิทินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมาระสงค์ตัวชี้วัดท่ี 
ก าหนดในแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) โดยน าวิธีการติดตามผลการ
ด าเนินงานท่ีหลากหลายตามความเหมาะสม 
                7.3 น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการก ากับติดตามประเมินผลและรายงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศส าหรับน าไปทบทวนปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ซึ่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีการสร้าง
แพลตฟอร์มติดตามการด าเนินงานในนโยบายท่ีเร่งด่วน และจัดท าโปรแกรมติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อสะดวก
ต่อการรายงานและลดการใช้ปริมาณกระดาษ 
          10. พัฒนาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม ท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยส ารวจปัญหา/สาเหตุ เพื่อปรับให้
สามารถด าเนินการสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หรือให้สอดคล้องตามนโยบายต่าง ๆ ท่ีเร่งด่วน  และ
ติดตามผลการด าเนินงาน รายงานผล เพื่อเป้นข้อมูลสารสนเทศในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานใน
ระยะต่อไป 
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ภาคผนวก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะจัดท าแผนพฒันาการศกึษาข้ันพืน้ฐาน ระยะ 3 ปี (.ศ.2563-2565) 
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