แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี
(ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ.2563-2565 )
สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

เอกสารลำดับที่ 10/2563
กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
http://www.chon2.go.th

คำนำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 – 2565 ภายใต้กรอบทิศทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด ตลอดจนสภาพ
ปั ญ หาการจั ดการศึกษา ของสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ในระยะที่ ผ่ านมา
โดยการปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริ การกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2562 ที่กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนระยะกลาง ระยะเวลา 5 ปี ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ในระยะเวลาช่วงแรกให้จัดทำแผนเป็นระยะ 3 ปีก่อน คือเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2563 – 2565 โดยกำหนด
กลยุทธ์ จุดเน้น ที่ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพบนพื้นฐานความ
เป็นไทย พัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ พัฒ นาเทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษา และได้ ก ำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ เชิ ง กลยุ ท ธ์ ตั ว ชี้ วั ด ค่ า เป้ า หมาย โครงการ
งบประมาณและการนำแผนสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน
แผนพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 แล้วเสร็จสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ต่อไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ธันวาคม 2563

สารบัญ
หน้า
คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดชลบุรี
ที่ตั้งอาณาเขตจังหวัดชลบุรี
คำขวัญประจำจังหวัดชลบุรี
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิอากาศ
ประชากรและเขตการปกครอง
หน่วยราชการ
การคมนาคม
ข้อมูลทั่วไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
บทบาทอำนาจหน้าที่
เขตพื้นที่บริการ
ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา
คณะกรรมการในการบริหารจัดการ
ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580)
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
4.นโยบายของนายกรัฐมนตรี
5.นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
6.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1
1
1
2
3
3
3
3
4
6
8
10
16
19
25
30
32
34
36
40

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยม
เป้าประสงค์
นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
1. ด้านความปลอดภัย
2. ด้านโอกาส
3. ด้านคุณภาพ
4. ด้านประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
1. ด้านความปลอดภัย
2. ด้านโอกาส
3. ด้านคุณภาพ
4. ด้านประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 4 โครงการ/งบประมาณ เพื่อตอบสนองนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2
ส่วนที่ 5 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ

42
42
42
43
43
43
43
44
45
46
47
50
51
56

ภาคผนวก
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษา (SWOT Analysis)
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565

61
67

ส่วนที่ 1
บทนำ
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดชลบุรี
ชลบุ รี เป็ น จั งหวัดที่ตั้งอยู่ ท างทิศตะวันออกของประเทศไทยริมฝั่ งทะเลด้านตะวันออกของ
อ่าวไทย ตามประวัติเป็นเมืองเก่า อยู่ในราวสมัยทวาราวดีและสมัยขอมนั่นเองเขตจังหวัดชลบุรีมีเมือง
ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น3เมืองด้วยกันคือเมืองพญาเร่ในเขตอำเภอบ่อทอง เมืองพระรถในเขตอำเภอพนัสนิคม
และเมืองศรีพะโลในเขตอำเภอเมืองชลบุรีเมือง 3 เมืองนี้ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันคือเมืองพญาเร่ติ ดต่อ
กับเมืองพระรถโดยคลองหลวงปัจจุบันคลองยังอยู่และเป็นคลองสายที่สำคัญและยาวที่สุดของจังหวัดชลบุ รี
การทำนาในอำเภอพนัสนิคมและอำเภอพานทองอาศัยน้ำจากคลองนี้ ซึ่งมีแควหลายแคว แควใหญ่ที่สุด
คือ แควที่เกิดจากทิวเขาป่าแดงไหลผ่านตลาดอมพนมและเมืองพระรถติดต่อกับเมืองศรีพะโลทางถนน
(ปั จ จุ บั น แนวถนนยั งมีอ ยู่ ) จากการสั น นิ ษ ฐานโดยอาศัย หลั กฐานทางโบราณสถาน และลั ก ษณะทาง
ภูมิศาสตร์ประกอบกันเมืองโบราณทั้งสามเมืองนี้น่าจะเกิด ขึ้นก่อนหลังกันไม่นานนักกล่าวคือเมืองพญาเร่
เกิดขึ้น ก่อนจากนั้ น เมืองพระรถเกิดขึ้นและเมืองศรีพะโล เกิดขึ้นในระยะต่อมา ซึ่งอาณาเขตของเมือง
โบราณทั้งสามรวมกันเป็นพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีในปัจจุบัน

ที่ตั้งอาณาเขตจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย หรือริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าว
ไทยประมาณเส้นรุ้งที่ 12 องศา 30 ลิบดา - 13 องศา 43 ลิบดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 45 ลิบดา
– 101 องศา 45 ลิบดาตะวันออก ระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34
(ถนนสาย บางนา - ตราด) รวมระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร และมีเส้นทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7
หรือ Motorway (กรุงเทพฯ - ชลบุรี) ระยะทาง 79 กิโลเมตร ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ
45 นาที มีพื้นที่ทั้งจังหวัด จำนวน 2,726,875 ไร่ (4,363 ตารางกิโลเมตร) คิดเป็นร้อยละ 0.85 ของพื้นที่
ประเทศไทย (พื้นที่ของประเทศไทยประมาณ 320,696,875 ไร่ หรือ 513,115 ตารางกิโลเมตร)
ทิศเหนือ
ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศใต้
ติดกับจังหวัดระยอง
ทิศตะวันออก
ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง
ทิศตะวันตก
ติดกับชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย
คำขวัญประจำจังหวัดชลบุรี
“ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย”

2

ตราประจำจังหวัดชลบุรี
เป็นรูปภูเขาอยู่ริมทะเล แสดงถึงสัญลักษณ์สำคัญ 2 ประการของจังหวัด คือ “ทะเล” หมายถึง
ความเป็นเมืองชายทะเลที่อุดมสมบูรณ์ และรูป “ภูเขา” หมายถึง เขาสามมุข ซึ่งเป็นที่ตั้งศาลเจ้าแม่สามมุข
อันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพของชาวชลบุรี ตลอดถึงประชาชนทั่วไปที่เคยเดิ นทางผ่านไปมาแถบนั้นเชื่อถือว่า
ศาลเจ้าแม่สามมุข สามารถดลบันดาลให้ความคุ้มครองชาวเมืองชลบุรีและผู้ที่ มาเคารพกราบไหว้ให้พ้นจาก
ภยั น ตรายต่ า ง ๆ ได้ โดยเฉพาะการออกไปประกอบอาชี พ จั บ ปลาในท้ อ งทะเล เขาสามมุ ข จึ ง เป็ น
ปูชนียสถานและเป็นสัญลักษณ์สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งของชาวชลบุรีมาโดยตลอด
ดอกไม้และต้นไม้ประจำจังหวัด
ดอกไม้และต้นไม้ประจำจังหวัดชลบุรี คือ ประดู่ป่า ชื่อวิทยาศาสตร์ PterocarpusmacrocarpusKurz
พรรณไม้ชนิดนี้จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (Papilionoideae) เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูง 15 - 25 เมตร เปลือกต้นสี
น้ำตาลดำแตกเป็นสะเก็ดแผ่นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับมีดอกระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน
โดยลั ก ษณะดอกออกเป็น ช่อ ที ่ ซ อกใบ กลี บ ดอกสีเ หลือ งอ่อ น และมีก ลิ ่น หอมอ่อ น ๆ สำหรับ
การนำไปใช้ประโยชน์ เช่น เนื้อไม้ ใช้ปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน แก่นให้สีแดงคล้ำใช้ย้อมผ้า เปลือกให้สีน้ำ
ฝาดชนิดหนึ่งใช้ย้อมผ้าได้ดี ใบผสมกับน้ำใช้สระผม และประโยชน์ในทางสมุนไพร คือ แก่นมีรสขมฝาดร้อน
ใช้บำรุงโลหิต แก้กระษัย แก้คุดทะราด แก้ผื่นคัน และขับปัสสาวะพิการ

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชลบุรี มีทั้งพื้นที่ที่เป็นภูเขา พื้นที่ราบลุ่มและที่ราบติดชายฝั่งทะเล
รวมทั้งเกาะน้อยใหญ่อีกมากมาย ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกได้ ดังนี้
1. พื้นที่ส่วนที่เป็นภูเขา จะอยู่เกือบกึ่งกลางของจังหวัดเป็นแนวยาวจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ไปยังตะวันออกเฉียงใต้ โดยเขตที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 200 เมตรขึ้นไป จะอยู่ด้านตะวันออก
ของจังหวัด ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอบ่อทองและอำเภอหนองใหญ่ ในด้านที่ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทราและจันทบุรี
2. ส่วนที่เป็นที่ราบลุ่ม จะอยู่ตอนบนของจังหวัดในเขตอำเภอพานทอง อำเภอพนัสนิคมและแนว
กึ่งกลางของด้านตะวันตก
3. ส่วนที่ติดกับทะเล อยู่ทางด้านทิศตะวันตกตั้งแต่อำเภอเมืองจนถึงอำเภอสัตหีบ ซึ่งมีความยาว
ประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยที่ราบตามชายฝั่งทะเลที่มีภูเขาเล็ก ๆ สลับอยู่บางตอน ชายฝั่งทะเล
บางแห่งมีลักษณะเว้าแหว่งและเป็นที่ลุ่มต่ำน้ำทะเลท่วมถึง มีป่าชายเลนหรือโกงกางขึ้นตั้งแต่ในเขตอำเภอ
เมืองชลบุรี ถัดลงไปเป็นอำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุงและอำเภอสัตหีบ มีหาดทรายสวยงามหลายแห่ง
ซึ่งถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด
4. ส่วนที่เป็นเกาะ อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลออกไปประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ที่เป็น
เกาะเล็กและเกาะใหญ่ประมาณ 46 เกาะเกาะที่สำคัญที่สุดคือเกาะสีชังและมีฐานะเป็นอำเภอ นอกจากนี้ยังมี
เกาะแสมสาร เกาะล้าน เกาะครก เกาะสากและเกาะไผ่ เป็นที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวและพักผ่อน
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ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศของจังหวัดชลบุรีโดยทั่วไปฤดูร้อนอยู่ระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือน
พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 30.40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39.0 องศาเซลเซียส ฤดูฝนอยู่ระหว่าง
กลางเดื อ นพฤษภาคมถึ งกลางเดื อ นตุ ล าคม จำนวนวัน ที่ ฝ นตก 131 วัน ปริม าณน้ ำฝนรวม 1,376.5
มิลลิเมตร ฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมอากาศไม่ห นาวจนเกินไป อุณ หภูมิเฉลี่ ย
27.73 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19.0 องศาเซลเซียส

ประชากรและเขตการปกครอง
ปัจจุบันจังหวัดชลบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 92 ตำบล 687 หมู่บ้าน โดยมีอำเภอ
ต่าง ๆ ดังนี้ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอบ้านบึง อำเภอบางละมุง อำเภอพานทอง อำเภอพนัสนิคม อำเภอ
ศรีราชา อำเภอสัตหีบ อำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ่อทอง อำเภอเกาะสีชัง และอำเภอเกาะจันทร์ การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 10 แห่ง
เทศบาลตำบล 33 แห่ ง องค์การบริหารส่วนตำบล 53 แห่ง และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แห่ ง ได้แก่
เมืองพัทยา

หน่วยราชการ
จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย ส่วนราชการส่วนกลาง จำนวน 123 หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค จำนวน
33 หน่วยงาน และส่วนท้องถิ่น จำนวน 99 หน่วยงาน

การคมนาคม
จุดเด่น ของจั งหวัด คือ เป็น จังหวัดที่มีเส้นทางคมนาคมดีที่สุ ดจังหวัดหนึ่งของประเทศ และมี
ระบบการคมนาคมขนส่งที่ทั่วถึงและสะดวกในทุกด้านทั้งการขนส่งทางบก ทางเรือและทางอากาศ รวมทั้ง
มีการขนส่งทางท่อสำหรับสินค้าเหลว ได้แก่ น้ำมันและสารเคมี การคมนาคมและขนส่งของจังหวัดชลบุรี
ในปัจจุบันจะอาศัยการขนส่งทางบกเป็นหลัก นอกจากนั้นยังมีการขนส่งทางเรื อและการขนส่งทางอากาศ
ซึ่งจะมีศักยภาพสูงมากในอนาคต
การขนส่งทางรถไฟ
- ทางรถไฟสายฉะเชิงเทรา- สัตหีบเป็นเส้นทางรถไฟเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกโดยเริ่มต้น
จากสถานีในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านอำเภอพานทอง อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง และเข้าสู่ปลายทาง
ที่ท่าเรือน้ำลึกสัตหีบ ระยะทางรวมทั้งหมดยาว 134 กิโลเมตร
- ทางรถไฟสายศรีราชา-แหลมฉบัง เป็นเส้นทางรถไฟที่ แยกจากรถไฟสายฉะเชิงเทรา –สัตหีบ
ที่บริเวณอำเภอศรีราชา มุ่งเข้าสู่ท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มีระยะทางยาวทั้งหมด 9.3
กิโลเมตร
- ทางรถไฟสายสัตหีบ -มาบตาพุด เป็นเส้นทางรถไฟที่แยกจากสายฉะเชิงเทรา - สัตหีบ ที่สถานี
เขาชีจรรย์ (ก่อนถึงสถานีรถไฟพลูต าหลวง 4 กิโลเมตร) ผ่านนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และแยกเข้าสู่
ท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุด คิดเป็นระยะทางยาวทั้งหมด 24.07 กิโลเมตร
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การขนส่งทางรถยนต์
เป็นการคมนาคมซึ่งเป็นระบบที่สำคัญที่สุดของจังหวัดชลบุรีและ มีบทบาทมากขึ้น โครงข่ายนี้
อยู่ ในความรั บ ผิ ดชอบของกรมทางหลวง จังหวัดชลบุรีมีถนนที่ส ร้างเสร็จแล้ วเป็นระยะทาง 745.497
กิโลเมตร ซึ่ งเป็ น ทางหลวงแผ่ น ดิน คิด เป็ นระยะทาง 745.497 กิโลเมตร ระยะทางต่ อ 2 ช่อ งจราจร
=1,191.408 กิโลเมตร
ทางหลวงแผ่นดินที่เป็นโครงข่ายหลักของจังหวัด ได้แก่
1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3 (สุขุมวิท) เป็นทางหลวงแผ่นดินสายแรกของภาคตะวันออก
โดยผ่านอำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ ไปสู่จังหวัดระยองมีระยะทาง
ในจังหวัดชลบุรี 105 กิโลเมตร
2. ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 36 เป็ น เส้ น ทางแยกจากเส้ น ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 3
ที่ อ ำเภอบางละมุ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี ไปบรรจบกั บ ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 3 ที่ อ ำเภอเมื อ งระยอง
ใช้เชื่อมโยงระหว่างบริเวณอุตสาหกรรมหลักแหลมฉบัง เมืองพัทยา บริเวณอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มาบตาพุด
และเมืองระยอง มีระยะทางในจังหวัดชลบุรี 52 กิโลเมตร
3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315 (ศุขประยูร) เริ่มต้นจากอำเภอเมืองชลบุรีไปอำเภอพนัสนิคม
และไปสิ้นสุดที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความยาวในเขตจังหวัดชลบุรี 22.32 กิโลเมตร
4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 (ทางยุทธศาสตร์) ผ่านจังหวัดชลบุรีในเขตอำเภอพนัสนิคม อำเภอบ่อทอง - อำเภอบ้านบึง – อำเภอศรีราชา - อำเภอบางละมุง มาสิ้นสุดอำเภอสัตหีบ รวมระยะทาง
125 กิโลเมตร
5. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 332 เริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ที่อำเภอสัตหีบไปตัด
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 และบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ในอำเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง เป็นทางเลี่ยงเมืองของชุมชนสัตหีบ มีความยาว 13.00 กิโลเมตร
6. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 เป็นทางที่ตัดขึ้น เพื่อลดระยะทางไปสู่จังหวัดระยอง จังหวัด
จันทบุรี และจังหวัดตราด เริ่มต้นจากอำเภอเมืองชลบุรี ผ่านอำเภอบ้านบึง - อำเภอหนองใหญ่ ไปสู่อำเภอ
แกลง จังหวัดระยอง มีระยะทาง 102 กิโลเมตร
7. ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (Motorway) ผ่านจังหวัดชลบุรีที่อำเภอพานทองอำเภอเมือง–อำเภอศรีราชา-อำเภอบางละมุง รวมระยะทาง 75.27 กม.

ข้อมูลทั่วไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุ รี เขต 2 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ถนนสายพนัส
นิคม-ทุ่งเหียง ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัส นิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีระยะทางห่ างจากจังหวัดชลบุรี
ประมาณ 28 กิโลเมตร ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอพนัสนิ คม อำเภอพานทอง
อำเภอบ่อทอง และอำเภอเกาะจันทร์
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อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศใต้
ติดต่อกับ อำเภอบ้านบึง และอำเภอ หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ส่วนใหญ่เป็นที่
ราบลุ่ม และที่ราบเหมาะแก่การทำนา ทำไร่ และทำสวนผลไม้ โดยเฉพาะในเขตอำเภอพนัสนิคม อำเภอ
พานทอง ส่วนพื้นที่ในเขตอำเภอบ่อทอง และอำเภอเกาะจันทร์ พื้นที่จะเป็นที่ราบค่อนข้างสูงและมีเนินเขา
เตี้ย ๆ มีป่าไม้อยู่บ้างเล็กน้อย ตั้งอยู่ในเขตอากาศร้อนชื้น มีฝนตกพอสมควร
การประกอบอาชีพของประชากร
ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หัตถกรรม และรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม
ในบางแห่งที่ดินอุดมสมบูรณ์ มีการทำสวนผักและผลไม้ ซึ่งทำเป็นแบบพอยังชีพ
เส้นทางคมนาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีเส้นทางคมนาคมผ่าน ดังนี้
เส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ ถนนสายหลักสำคัญ คือ
ถนนศุขประยูร เริ่มต้นจากอำเภอเมืองชลบุรี ถึงอำเภอพนัสนิคม ระยะทาง 25 กิโลเมตร
ถนนสายฉะเชิงเทรา-พนัสนิคม จากอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ถึงอำเภอพนัสนิคม ระยะทาง 29 กิโลเมตร
ถนนสายยุทธศาสตร์ (สาย 331) จากอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี
ระยะทาง 111 กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมทางรถไฟ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 2 มีเส้นทางรถไฟสายฉะเชิงเทรา- พลูตาหลวง ผ่านสถานีอำเภอพานทอง
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บทบาทอำนาจหน้าที่
ภารกิจ บทบาท และอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้
การกำกับ ดูแลของสำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ทั้งนี้เป็นการบริหารและการจัดการ
ขั้น พื้น ฐาน ตามความในมาตรา 33 แห่ งพระราชบัญ ญั ติระเบียบบริห ารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 มีภารกิจบทบาทและอำนาจหน้าที่ ตามที่ กฎหมาย
กำหนด ดังนี้
1. มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
และที่ แก้ไขเพิ่ มเติม กำหนดให้ ส ำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษามี อำนาจหน้ าที่ เกี่ยวกับ การศึ กษา ตามที่
กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายอื่น และมีอำนาจ
หน้าที่ ดังนี้
(1) อำนาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตร
การศึกษาให้สอดคล้อกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน
(2) อำนาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
(3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด
2. ข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษา พ.ศ.2560 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม กำหนดให้ ส ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี อ ำนาจหน้ า ที่
ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาชั้นพื้นฐาน และความ
ต้องการของท้องถิ่น
(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานใน
เขตพื้น ที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้ ห น่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
(9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
(10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรม และคณะทำงาน
ด้านการศึกษา
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย
3. ข้อ 6 แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มอำนวยการ (Administration Group)
(2) กลุ่มนโยบายและแผน (Policy and Planning Group)
(3) กลุ่ มส่ งเสริม การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร (Distance
Learning Information and Communication Technology Group)
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (Financial and Assets Administration
Group)
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล (Personnel Administration Group)
(6) กลุ่ ม พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลกรทางการศึ กมา (Teachers and Basic Education
Personnel Development Group)
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (Supervision, Monitoring
And Evaluation for Educational Provision Group)
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (Promotion of Educational Provision Group)
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน (Internal Audit Group)
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี (Law and Litigation Group)
ซึง่ แต่ละกลุม่ มีภารกิจอำนาจหน้าทีเ่ ป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการทั้ง ๒ ฉบับ
ดังกล่าว

เขตพื้นที่บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาในเขต
อำเภอพนัสนิคม อำเภอพานทอง อำเภอบ่อทอง และอำเภอเกาะจันทร์ ดังนี้
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เขตพื้นที่

หมู่บ้าน

ตำบล

เทศบาล

องค์การบริหารส่วนตำบล

อำเภอพนัสนิคม

185

20

4

16

อำเภอพานทอง

52

11

2

8

อำเภอบ่อทอง

47

6

2

5

อำเภอเกาะจันทร์

27

2

3

1

ที่มา:กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อำเภอพนัสนิคม มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 20 ตำบล 185 หมู่บ้าน
เทศบาลเมือง 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองพนัสนิคม
เทศบาลตำบล 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลหมอนนาง ,เทศบาลตำบลกุฏโง้ง, เทศบาลตำบล
หัวถนน
องค์การบริหารส่วนตำบล 16 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลวัดหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเซิด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองปรือ องค์การบริห ารส่วนตำบลหนองขยาด องค์การบริห ารส่วนตำบลทุ่งขวาง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง องค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง
องค์การบริห ารส่วนตำบลโคกเพลาะ องค์การบริ ห ารส่วนตำบลไร่ห ลั กทอง องค์การบริห ารส่ วนตำบล
นามะตูม
อำเภอพานทอง มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 11 ตำบล 52 หมู่บ้าน
เทศบาลตำบล 2 แห่ง ได้แก่เทศบาลตำบลพานทอง เทศบาลตำบลหนองตำลึง
องค์การบริหารส่วนตำบล 8 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลพานทองหนองกะขะ
องค์การบริหารส่ วนตำบลมาบโป่ง องค์การบริห ารส่วนตำบลหนองหงษ์ องค์การบริห ารส่วนตำบล
โคกขี้หนอน องค์การบริห ารส่วนตำบลบ้านเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าประดู่ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางนาง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
อำเภอบ่อทอง มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 6 ตำบล 47 หมู่บ้าน
เทศบาลตำบล 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลบ่อทอง เทศบาลตำบลธาตุทอง
องค์การบริหารส่วนตำบล 5 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกวางทอง องค์การบริหารส่วนตำบล
เกษตรสุวรรณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง
อำเภอเกาะจันทร์ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2 ตำบล 27 หมู่บ้าน
เทศบาลเมือง 1 แห่ง ได้แก่เทศบาลเมืองปรกฟ้า
เทศบาลตำบล 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ และเทศบาลตำบลท่าบุญมี
องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี
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โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ก.ต.ป.น.
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนโยบายและ
แผน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

การจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารการเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

สถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ดูแลรับผิดชอบโรงเรียนในสังกัด ดังนี้

ขนาดโรงเรียน (สังกัด สพฐ.)
อำเภอ

กลาง

1 - 120 คน

121 – 600 คน

พนัสนิคม

21

26

-

1

48

พานทอง

8

12

3

-

23

บ่อทอง

13

12

1

-

26

เกาะจันทร์

8

5

2

-

15

50

55

6

1

112

รวมทั้งสิ้น

ใหญ่

ใหญ่พิเศษ

รวม

เล็ก

601 – 1500 คน 1501 คนขึ้นไป

ข้อมูล ณ 20 ธันวาคม 2563
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จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2563
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

ห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1 (อนุบาล 3 ขวบ)

226

240

466

34

อนุบาล 2

1,313

1,179

2,492

139

อนุบาล 3

1,435

1,314

2,749

142

2,974

2,733

5,707

315

ประถมศึกษาปีที่ 1

1,555

1,406

2,961

143

ประถมศึกษาปีที่ 2

1,647

1,444

3,091

143

ประถมศึกษาปีที่ 3

1,614

1,467

3,081

144

ประถมศึกษาปีที่ 4

1,466

1,304

2,770

141

ประถมศึกษาปีที่ 5

1,492

1,370

2,862

140

ประถมศึกษาปีที่ 6

1,514

1,299

2,813

140

รวมระดับประถมศึกษา

9,288

8,290

17,578

851

มัธยมศึกษาปีที่ 1

480

413

893

33

มัธยมศึกษาปีที่ 2

474

371

845

34

มัธยมศึกษาปีที่ 3

407

370

777

35

รวมระดับมัธยมต้น

1,361

1,154

2,515

102

รวมทั้งสิ้น

13,623

12,177

25,800

1,268

รวมระดับอนุบาล

ข้อมูล ณ 17 กรกฎาคม 2563
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จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2563
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

ห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1 (อนุบาล 3 ขวบ)

225

254

479

34

อนุบาล 2

1,314

1,185

2,499

139

อนุบาล 3

1,433

1,304

2,737

142

2,972

2,743

5,715

315

ประถมศึกษาปีที่ 1

1,550

1,410

2,960

143

ประถมศึกษาปีที่ 2

1,640

1,452

3,092

143

ประถมศึกษาปีที่ 3

1,613

1,461

3,074

144

ประถมศึกษาปีที่ 4

1,462

1,305

2,767

141

ประถมศึกษาปีที่ 5

1,471

1,368

2,839

140

ประถมศึกษาปีที่ 6

1,507

1,297

2,804

140

รวมระดับประถมศึกษา

9,243

8,293

17,536

851

มัธยมศึกษาปีที่ 1

475

412

8887

33

มัธยมศึกษาปีที่ 2

456

366

822

34

มัธยมศึกษาปีที่ 3

400

363

763

35

รวมระดับมัธยมต้น

1,331

1,141

2,472

102

รวมทั้งสิ้น

13,546

12,177

25,723

1,268

รวมระดับอนุบาล

ข้อมูล ณ 20 ธันวาคม 2563
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ที่

ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
จำนวน
บุคลากรโรงเรียน
(คน)

1 ผู้อำนวยการโรงเรียน

112

2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน

1

3 ข้าราชการครู

1,192

4 ลูกจ้างประจำ

42
รวมทั้งสิ้น

1,347
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563)

ที่

บุคลากรโรงเรียน

1 ผู้อำนวยการโรงเรียน

จำนวน
(คน)
112

2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน

18

3 ข้าราชการครู

1,346

4 ลูกจ้างประจำ

42
1,518

รวมทั้งสิ้น

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2563)
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ที่

บุคลากรทางการศึกษา

จำนวน
(คน)

วุฒิการศึกษา
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
3 กลุ่มอำนวยการ
4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6 กลุ่มนโยบายและแผน
7 กลุ่มบริหารงานบุคคล
8 หน่วยตรวจสอบภายใน
9 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สนเทศและการสื่อสาร
10 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

4
11

-

-

4

-

-

-

11

-

5
6
5
5
6
1
1

1
-

4
5
3
3
5
1
-

1
1
2
1
1
1

-

2

-

2

-

-

11 กลุ่มกฎหมายและคดี
12 ลูกจ้างประจำ
13 ลูกจ้างประจำชั่วคราว

1
2
14

2
10

1
4

-

-

63

13

28

22

-

1
2

รวมทั้งสิ้น

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563)
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ที่

บุคลากรทางการศึกษา

1 ผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ
2 กลุม่ นิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
3 กลุ่มอำนวยการ
4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6 กลุ่มนโยบายและแผน
7 กลุ่มบริหารงานบุคคล
8 หน่วยตรวจสอบภายใน
9 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สนเทศและการสื่อสาร
10 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
11 กลุ่มกฎหมายและคดี
12 ลูกจ้างประจำ
13 พนักงานราชการ
14 ลูกจ้างประจำชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

จำนวน

วุฒิการศึกษา

(คน)

ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก

4
11

-

-

4
11

-

4
8
5
3
6
1
1

1
-

3
6
4
1
4
1
-

1
2
1
1
2
1

-

2
1
2
1
12

2
9

2
1
1
3

-

-

61

12

26

23

-

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2563)
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คณะกรรมการในการบริหารจัดการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกิดจากการที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542
และฉบั บ แก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ .ศ.2545 และพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ยบบ ริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้กำหนดว่าการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่
การศึกษาโดยคำนึงถึงปริมาณสถานศึกษาจำนวนประชากรวัฒ นธรรมและความเหมาะสมด้านอื่นด้วย
เว้นแต่การจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของ สภา
การศึกษาแห่งชาติมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาให้มีคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่
การกำกับ ดูแลจัดตั้งยุ บ รวมหรือเลิ กสถานศึกษาขั้น พื้นฐานในเขตพื้นที่ การศึกษาประสานส่ งเสริมและ
สนั บ สนุน สถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาประสานและส่ งเสริมองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้
สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของบุคคลครอบครัวองค์กรชุมชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
( ก.ต.ป.น.)
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีอำนาจหน้าที่ตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 25
ดังนี้
1. ส่งเสริมสนั บสนุนให้ มีการนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมากำหนดเป็นแนวทางในการ
ติดตามประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึ กษาในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา
2. กำหนดแนวทางการศึกษาวิเคราะห์วิจัยการบริหารและการดำเนินการของหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
3. พิจารณาแผนการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
4. ติดตามประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดำเนินการตามแผนที่กำหนด
5. รับทราบผลการติดตามประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดำเนินการตามแผนและ
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6. ประสานงานการติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษากับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะกรรมการอื่นที่มีลักษณะงานเช่นเดียวกันทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอก
7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษาตามความจำเป็น
8. ปฏิ บั ติ งานตามที่ คณะกรรมการติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลการจัด การศึก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย
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ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯดังกล่าวข้างต้นมีหัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยกลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาทำหน้าที่ ดังนี้
1. ใช้และพัฒนาระบบข้อ มูลสารสนเทศด้านการบริ หารและการดำเนินงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษา
2. เสนอแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการบริห ารและการดำเนิ นการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา
3. เสนอแนวทางการศึกษาวิเคราะห์วิจัยการบริหารและการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. เสนอรายงานการศึกษาวิเคราะห์วิจัยการบริหารและการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. จัดทำและเสนอแผนการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
6. เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
7. ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาตามแผนที่กำหนด
8. เสนอแนวทางข้อเสนอแนะจากรายงานการศึกษาวิเคราะห์วิจัยการบริหารและการดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและรายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
9. เสนอรายงานผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาประจำปี
10. ดำเนิน งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
11. ประสานงานกับคณะกรรมการอื่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กล่าวโดยสรุปคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)จะทำหน้าที่ในการชี้บอกถึงการขับเคลื่อนผลการดำเนินการในการจัดการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถนำผลในส่วนนี้ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาสถานศึกษาและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาได้เป็นอย่างดีรวมทั้งภาระหน้าที่
การติดตามประเมินผลส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือดูแลสถานศึกษาในการรองรับการกระจายอำนาจด้วย
คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาตามภารกิจหลัก 4 ด้าน
และด้านนโยบาย สู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 2
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประศึก ษาชลบุ รี เขต 2 ได้ จั ดทำประกาศ เรื่อ งมาตรการเร่งรัด
และยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2563 โดยเน้ น มิ ติ แ ห่ ง คุ ณ ภาพด้ า นวิ ช าการ เพื่ อ ให้
การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งเป็นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึ ก ษาตามภารกิ จ หลั ก 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นวิ ช าการ ด้ า นงบประมาณ ด้ น บริ ห ารงานบุ ค คล ด้ า น
การบริหารทั่วไปและด้านที่ 5 ด้านนโยบาย สู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อทำหน้าที่ร่วมวางแผน ให้ความคิดเห็นและ
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามภารกิหลักและนโยบาย ในปีการศึก ษา 2563 ขึ้น เพื่อให้
การดำเนิ น งานเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ อาศั ย อำนาจตามมาตรา 37 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 2 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา จำนวน 5 คณะอนุกรรมการ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ
มี ห น้ า ที่ ร่ ว มวาแผน ให้ ค วามคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านวิชาการ
2. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานงบประมาณ
มี ห น้ า ที่ ร่ ว มวางแผน ให้ ค วามคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ของสำนักงานเขตฟื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ ด้านการบริหารงานงบประมาณ
3. คณะอนุกรมการด้านการบริหารงานบุคคล
มี ห น้ า ที่ ร่ ว มวางแผน ให้ ค วามคิ ด เห็ น และข้ อ เสนแนะในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ของสำนักงานเขตฟื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการบริหารงานบุคคล
4. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานทั่วไป
มี ห น้ า ที่ ร่ ว มวางแผน ให้ ค วามคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านการบริหารงานทั่วไป
5. คณะอนุกรรมการด้านนโยบาย
มี ห น้ า ที่ ร่ ว มวางแผน ให้ ค วามคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้านนโยบาย
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ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 และได้สรุปผลการดำเนินงานออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
ด้านคุณภาพการศึกษา
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่

วิชา

1
2
3
4

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา
2560
48.75
35.38
39.02
40.09

ปีการศึกษา
2561
57.69
39.91
39.14
40.89

ปีการศึกษา
2562
51.41
34.98
35.16
37.10

ปี 62-ปี61
+/-6.28
-4.93
-3.98
-3.79

ผลสอบโอเน็ต (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
70
60

50
40
30
20
10
0

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ปี การศึกษา 2560

48.75

35.38

39.02

40.09

ปี การศึกษา 2561

57.69

39.91

39.14

40.89

ปี การศึกษา 2562

51.41

34.98

35.16

37.10
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่

วิชา

1
2
3
4

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา
2560
47.24
27.60
22.41
31.11

ปีการศึกษา
2561
52.58
26.57
25.68
35.07

ปีการศึกษา
2562
53.40
29.21
22.78
29.14

ปี62-ปี61
+/+0.82
+2.64
-2.90
-5.93

ผลสอบโอเน็ต (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
60
50
40
30
20
10
0

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ปี การศึกษา 2560

47.24

27.60

22.41

31.11

ปี การศึกษา 2561

52.58

26.57

25.68

35.07

ปี การศึกษา 2562

53.40

29.21

22.78

29.14

21

การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ที่

วิชา

1
2
3

ด้านภาษา
ด้านคำนวณ
ด้านเหตุผล

ปีการศึกษา
2560
52.40
37.85
45.69

ปีการศึกษา
2561
54.05
49.21
49.80

ปีการศึกษา
2562
49.04
47.28
ไม่มีการวัดผล

ปี62-ปี61
+/-5.01
-1.93

ผลสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
60
50
40
30
20
10
0

ปี การศึกษา 2560

ปี การศึกษา 2561

ปี การศึกษา 2562

ด้านภาษา

52.4

54.05

49.04

ด้านคานวณ

37.85

49.21

47.28

ด้านเหตุผล

45.69

49.80

0.00
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การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (ReadingTest: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ที่

วิชา

1
2

ด้านการอ่านออกเสียง
ด้านการอ่านรู้เรื่อง

ปีการศึกษา
2560
81.94
71.03

ปีการศึกษา
2561
76.93
75.22

ปีการศึกษา
2562
82.00
79.10

ปี62-ปี61
+/+5.07
+3.88

การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน
(ReadingTest: RT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64

ปี การศึกษา 2560

ปี การศึกษา 2561

ปี การศึกษา 2562

ด้านการอ่านออกเสียง

81.94

76.93

82.00

ด้านการอ่านรูเ้ รื่อง

71.03

75.22

79.10
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ผลการดำเนินงานบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
ผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการบริ ห ารและจั ด การของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ระดับคุณภาพ ดีมาก
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ระดับคุณภาพ ดีมาก
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริห ารและการจัดการศึกษาของสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม
ผลการติดตามและประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน)
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก
ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ตามนโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
นโยบายที่ 1 การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ แ ละของชาติ ระดั บ คะแนน 5
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
นโยบายที่ 2 การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ ไม่ มี
การประเมิน
นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ระดับคะแนน 4 ระดับ
คุณภาพ ดีมาก
นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ระดับคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
นโยบายที่ 5 การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ระดั บ
คะแนน 5 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระดับ คะแนน 3.5 ระดับ
คุณภาพ ดีมาก
ระดับคะแนนเฉลี่ยรวม 6 นโยบาย 4.33 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
ผลการประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด ตามมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชกา ร
ของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชลบุ รี เขต 2 (KRS : KPI Report System)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ลำดั บ ที่ 12 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ กษาชลบุ รี เขต 2 คะแนน 4.67135
ร้อยละ 93.43 ระดับผลการประเมิน ระดับคุณภาพ
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Integrity & Transparency Assessment : ITA Online) ได้รับคะแนน
การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ AA
ได้คะแนนร้อยละ 98.99 อยู่ในลำดับที่ 5 จาก 225 เขต

ค่าคะแนนของเครื่องมือในการประเมิน

ลำดับที่

พ.ศ. 2563

IIT เพิ่มขึ้น EIT เพิ่มขึ้น OIT เพิ่มขึ้น รวม เพิ่มขึ้น
(30)
(30)
(40)
29.83 0.97 29.66 0.98 39.50 2.86 98.99 4.81

5

พ.ศ. 2562

28.86

12

ปีงบประมาณ

-

28.68

-

36.64

-

94.18

-

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ITA
120
100

98.99

94.18
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60
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12

5

0

ปีการศึกษา2562

ระดับคะแนน

ปีการศึกษา2563
ลาดับที่ของประเทศ

ส่วนที่ 2
กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี (ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ.2563 2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้นำกรอบทิศทางการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนสนับสนุนหรือเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580)
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
4. นโยบายของนายกรัฐมนตรี
5.นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
6.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปึงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580)
1)สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้น
มาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศ
ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ส่ ง ผลให้ ป ระเทศไทยหลุ ด พ้ น จากการเป็ น ประเทศยากจน และในด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ ป ระเทศไทย
มีข้อ ได้ เปรีย บในความหลากหลายเชิ งนิ เวศ อย่างไรก็ ตาม ประเทศไทยยั งมีค วามท้าทายต่อการพั ฒ นา
ที่สำคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2560 ที่ร้อยละ 3.9 ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ
เมื่อเที ยบกับ ร้อยละ 6.0 ต่อปี ในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่ านมา โดยมีส าเหตุห ลั กจากการชะลอตัว
ของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยัง
ไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิต
ในระดับต่ำ ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิ ต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหา
เรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ
นอกจากนั้ น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทาย
สำคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาประเทศ แม้ ว่า การเข้ าถึ งระบบบริ ก ารสาธารณะ การศึ ก ษา บริก ารสาธารณสุ ข
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคง
มี ปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลัก ที่ทำให้
ประเทศไทยยั งคงมีปั ญ หาความเหลื่ อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปัญ หาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็น
ท้ า ทายในการยกระดั บ การพั ฒ นาประเทศให้ ป ระชาชนมี ร ายได้ สู งขึ้ น และแก้ ปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ ำ
อย่ างยั่ งยื น ขณะเดี ย วกั น การวางกลยุ ท ธ์ระยะยาวในการฟื้ น ฟู การใช้ และการรัก ษาทรัพ ยากรอย่า ง
บูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว
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ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความ
ขัดแย้ งทางความคิดและอุดมการณ์ ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค การขาดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธ รรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติ
ให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี
ในขณะเดีย วกัน การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ มีสั ดส่ ว นประชากรวัยแรงงาน
และวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนา
ประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการ
จัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

2) ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภ าค
และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดน
กับประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความสำคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ
ที่ อ าจเป็ น ประเด็ น ท้ าทายต่ อ การสร้ างบรรยากาศความไว้ว างใจระหว่ างรัฐ กั บ ประชาชนและระหว่า ง
ประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ
และบรรษั ท ข้ า มชาติ จะมี บ ทบาทมากขึ้ น ในการกำหนดกฎ ระเบี ย บ ทิ ศ ทางความสั ม พั น ธ์
และมาตรฐานสากลต่าง ๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิด
เสรีในภู มิ ภ าคที่ น ำไปสู่ ค วามเชื่อ มโยงในทุ กระบบ อาจก่ อให้ เกิด ความเสี่ ย งด้ านอาชญากรรมข้ ามชาติ
และเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง
ในทางกลั บ กัน ความเปลี่ ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒ นาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้ เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยี ทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒ นาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่ านี้
คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัว
ได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการ
ลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้าง
ความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ ๆ
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นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่ การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 2574
จะก่อให้ เกิดโอกาสใหม่ ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่ มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสั ดส่ วนเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป
ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่ า งชาติ เพิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อ ทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ ล ดลง ซึ่ ง ปั จ จั ย ด้ า นการเปิ ด เสรี ใ นภู มิ ภ าค
และความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้าย
ถิ่น มีความสะดวกมากขึ้น และเป็ น ปั จจัยสำคัญ ที่จะทำให้ เกิดการเคลื่ อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศ
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่ว
ทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะ
เป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่ประชากรไทย
โดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทำให้การ
แย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย
นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น
ทั้ ง ในเชิ ง ความผั น ผวน ความถี่ และขอบเขตที่ ก ว้ า งขวางมากขึ้ น ซึ่ ง จะสร้ า งความเสี ย หายต่ อ ชี วิ ต
และทรั พ ย์ สิ น ระบบโครงสร้ างพื้ น ฐานที่ จ ำเป็ น ตลอดจนระบบผลิ ต ทางการเกษตรที่ สั ม พั น ธ์ต่ อ เนื่ อ ง
กับความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่าง ๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร
ก็ดี ระดั บ ความรุ น แรงของผลกระทบอั น เกิ ด จากการเปลี่ ยนแปลงภู มิ อ ากาศโลกและความเสื่ อมโทรม
ของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ทำให้การเป็นสังคมสีเขียว
การรั ก ษาและบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ มอย่ างบู รณาการจะได้รับ ความสำคั ญ
และความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
รวมถึ งการสร้ า งสมดุ ล ความมั่ น คงด้ า นพลั ง งานและอาหารมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี ค วามสำคั ญ เพิ่ ม มากขึ้ น
กฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลง
ระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการ
นำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้ าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของ
การจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิ ตและบริการใหม่ ๆ ความมั่น คงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคาม
และความเสี่ ย งด้ านอื่ น ๆ ที่ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น อาชญากรรมไซเบอร์ รู ป แบบการก่ อ สงครามที่ ใช้ เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และสิ น ค้าและบริ การ การปรับ ตัว ต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศที่ รวดเร็วและคาดการณ์ ได้ยาก
การเกิ ดขึ้ น ของโรคระบาด และโรคอุบั ติ ใหม่ ที่ จะส่ งผลให้ ก ารเฝ้ าระวัง ด้ านการสาธารณสุ ขในประเทศ
มีความสำคัญมากขึ้น อาจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับ ความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มประชากรต่าง ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าว จะส่งผลต่อทั้งการ
จ้ างงานและอาชี พ ที่ จ ะมีรู ป แบบและลั กษณะงานที่ เปลี่ ยนไป มีค วามต้ อ งการแรงงานที่ มี ส มรรถนะสู ง
เพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ
โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้เกิด
การพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
ที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดัง กล่าวจะส่ งผลให้ ปัญหาความยากจนและความ
เหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
มีแนวโน้ มที่จ ะเปลี่ ย นแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสู ง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่ งผลต่อ
อนาคตการพั ฒ นาประเทศอย่ างมาก ดังนั้ น การพั ฒ นาประเทศจึงจำเป็ น ต้อ งมี ยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นา
ที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่าง ๆ
ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการดำเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒ นามีความ
เกี่ย วข้องซึ่งกัน และกัน โดยประเทศไทยจำเป็ น ต้องมีท รัพ ยากรมนุ ษ ย์ที่ มีคุ ณ ภาพ มี ความรู้ สมรรถนะ
และทักษะที่สอดคล้องกับกาเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ ๆ และมาตรฐาน
ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกัน
กับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับ
การส่ ง เสริ ม เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยสามารถยกระดั บ เป็ น เจ้ า ของเทคโนโลยี
และนวัต กรรมก้ าวทั น โลก จากการต่ อยอดการพั ฒ นาบนพื้ น ฐานนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่ งผลให้ เกิ ด
การสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ กระจาผลประโยชน์
จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน
นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ ความสำคัญ กับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลั งงาน
และอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนา
และขยายความเป็ น เมื อ งที่ เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งที่ เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม พร้ อ มกั บ การมี ข้ อ กำหนด
ของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริม
ให้ ป ระเทศมี ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ที่ สู งขึ้ น และสามารถใช้ จุ ด แข็ งในเรื่ อ งตำแหน่ งที่ ตั้ งทางภู มิ ศ าสตร์
ของประเทศให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาประเทศมากขึ้ น รวมทั้ ง ให้ ค วามสำคั ญ ของการรวมกลุ่ ม
ความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้าง
ความสั มพัน ธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้ เกิดการสร้างพลั งทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ
โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกา
สากลในด้านต่าง ๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้
เกิดการบริห ารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่ งเสริมคนในชาติให้ ยึดมั่นสถาบัน หลั ก
เป็ น ศูน ย์ รวมจิตใจเพื่ อให้ เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่ นโยบาย
การพัฒ นาต่าง ๆ จำเป็น ต้องคำนึ งถึงความสอดคล้องกั บโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากร
ที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น
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ดั ง นั้ น ภายใต้ เงื่ อ นไขโครงสร้ า งประชากร โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ สภาพสั ง คม สภาพ
ภูมิ อากาศ สิ่ งแวดล้ อม และปั จ จั ย การพั ฒ นาต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ส่ งผลให้ ป ระเทศไทยจำเป็น ต้องมี การ
วางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลา
ในการดำเนิ น งานเพื่ อให้ เกิดการปรั บ ตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึ กลงไปถึงการเปลี่ ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง
การขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาว
ที่ ต้ อ งบรรลุ พร้ อ มทั้ ง แนวยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ในด้ า นต่ าง ๆ เพื่ อ เป็ น กรอบในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
อย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน
และจุดด้อยต่าง ๆ อย่ างเป็ น ระบบ โดยยุทธศาสตร์ช าติจะเป็น เป้าหมายใหญ่ ในการขับเคลื่ อนประเทศ
และถ่ ายทอดไปสู่ แ ผนในระดั บ อื่ น ๆ เพื่ อ นำไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ทั้ งในระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ภารกิ จ และพื้ น ที่
ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่าง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้การ
พัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน

3) วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการพั ฒ นา
ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” หรื อ เป็ น คติ พ จน์ ป ระจำชาติ ว่ า “มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ”
เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืน
ของสถาบั น หลั กของชาติแ ละประชาชนจากภั ยคุ ก คามทุ ก รูป แบบ การอยู่ ร่ว มกัน ในชาติ อย่ างสั น ติ สุ ข
เป็นปึ กแผ่น มีความมั่น คงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ความเจริ ญ เติ บ โตของชาติ ความเป็ น ธรรมและความอยู่ ดี มี สุ ข ของประชาชน ความยั่ ง ยื น ของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสาน
สอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ และศักดิ์ศรี
ความมั่ น คง หมายถึ ง การมี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย จากภั ย และการเปลี่ ย นแปลง
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจก
บุคคล และมีความมั่น คงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้ อม และการเมือง เช่น
ประเทศมี ความมั่ น คงในเอกราชและอธิป ไตย มีการปกครองระบอบประชาธิป ไตยที่ มีพ ระมหากษั ตริย์
ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการ
ดำรงชีวิต มีการออมสำหรับ วัย เกษีย ณ ความมั่นคงของอาหาร พลั งงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมี
ความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข
ได้ รั บ ผลประโยชน์ จ ากการพั ฒ นาอย่ า งเท่ า เที ย มกั น มากขึ้ น และมี ก ารพั ฒ นาอย่ างทั่ ว ถึ งทุ ก ภาคส่ ว น
มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจ
ในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆทั้งในตลาดโลก
และตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
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ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทย
มี บ ทบาทที่ ส ำคั ญ ในเวที โลก และมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างเศรษฐกิ จและการค้ าอย่ างแน่ น แฟ้ น กั บ ประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน
และการทำธุรกิจ เพื่อให้ เป็นพลังในการพัฒ นา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการ
พัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทาง
สังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ เพิ่ มขึ้น อย่ างต่ อเนื่ อง ซึ่งเป็ น การเจริญ เติ บโตของเศรษฐกิ จที่ อยู่บ นหลั กการใช้ การรัก ษา
และการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่ งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ
ต่อสิ่ งแวดล้ อมจนเกิน ความสามารถในการรองรับ และเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิ ตและการบริโภค
เป็ น มิตรกับ สิ่งแวดล้อม และสอดคล้ องกับเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม
สมบู รณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการ
มีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1.กรอบแนวคิดและหลักการ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่
สั งคมผู้ สู งอายุ การเกิ ด ภั ย ธรรมชาติ ที่ รุ น แรง ประกอบกั บ สภาวการณ์ ด้ านต่ า งๆ ทั้ งเศรษฐกิ จ สั งคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหา
ผลิตภาพ การผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้
การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส ำคัญ
ดังนี้ (1) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม (3)การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
2.สถานะการประเทศ
ด้านสังคม
2.1 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรม
จริยธรรม
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย
71.3 ปี เพศหญิ ง 78.2 ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและ
อุบั ติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับ โอกาสทางการศึกษาสู งขึ้น จำนวนปี การศึกษาเฉลี่ ยของประชากร
วัย แรงงานอายุ 15-59 ปี เพิ่ ม ขึ้ น อย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดยช่ ว งปี 2551-2556 มี ก ารศึ ก ษาเฉลี่ ย 8.9 ปี ขณะที่
คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน
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(O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม
โดยผลการวิจัยและการสำรวจต่างๆ พบว่าปัญหาสำคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชั น
โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยอย่างเร่งด่วน
2.2 ความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย
อันเนื่องมาจาก
เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบท
และระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากร
ร้อยละ10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญ ญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากร
ร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ 19.1 เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษา
ในเขตชนบทประมาณ 2.2 เท่า
3.กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
3.1 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
(1) ประชาชนทุ ก ช่ ว งวั ย มี ค วามมั่ น คงทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม
(Socio-Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
3.2 การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
3.3 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(5) มี ก ารบริ ห ารจั ด การน้ ำ ให้ ส มดุ ล ระหว่ า งการอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทาน
ของน้ำ
3.4 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม
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4.แนวทางการพัฒนา
4.1 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒ นากำลังคนและแรงงานให้มี
ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับ และพัฒ นาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงาน ทั้งระบบมีการ
เรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัย การผลิตมีความยืดหยุ่น
ในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่
สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุน ให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
จัดทำกรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของ
แรงงานไทย
4.2 การพั ฒ นาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิ รูประบบเพื่ อสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
4.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโต
ของประเทศ
โดยช่วงวัยเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒ นาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน
วัย รุ่ น ให้ มี ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ทั ก ษะชี วิต สามารถอยู่ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ภายใต้ บ ริบ ทสั งคมที่ เป็ น พหุ วัฒ นธรรม
วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุ
ให้มีการทำงานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการดำรงชีวิต มีการสร้างเสริม และ
ฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล
ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ
4.2.2 การยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพ
เท่าเทียมและทั่วถึง โดย
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบ
บริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)
(2) ปฏิ รู ป ระบบการคลั ง ด้ า นการศึ ก ษา เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพ
และประสิ ท ธิภ าพการจั ดการศึ กษาโดยการจัด สรรงบประมาณตรงสู่ ผู้ เรีย น ส่ งเสริม การมีส่ ว นร่ว มจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา
และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน
(4) ปฏิ รู ป ระบบการเรี ย นรู้ โดยมุ่ ง จั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ สร้ า ง
สมรรถนะกำลังคนทั้งระบบ การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการ
เรีย นรู้ ปรับ หลั กสู ตรและผลิ ตกำลั งคน ให้ ส อดคล้ องกับ การเปลี่ ยนแปลงและความต้องการของตลาด
การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้
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3. แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560 -2579
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใช้เป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาของประเทศ ได้นำไปใช้เป็นกรอบและแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สำหรับพลเมือง ทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่
สำคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมีงาน
ทำและสร้างงานได้ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้
ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กำหนด
สาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการ
ศึ ก ษา (Access) ความเท่ า เที ย มทางการศึ ก ษา (Equity) คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (Quality) ประสิ ท ธิ ภ าพ
(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้
วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต อย่างเป็น
สุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่ อ นำประเทศไทยก้ า วข้ า มกั บ ดั ก ประเทศที่ มี ร ายได้ ป านกลางและความเหลื่ อ มล้ ำ
ภายในประเทศลดลง
ยุทธศาสตร์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จ
การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษา
แห่งชาติจะประสบผลสำเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒ นา หน่วยงานทั้งระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาต้อง
ยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงานและมีการทบทวนปรับปรุง มาตรการ เป้าหมาย ความสำเร็จให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องดำเนินการ ดังนี้
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1. การสร้ างการรั บ รู้ ความเข้าใจและการยอมรับ จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และประชาสั งคมในการ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ
2. การสร้ า งความเข้ า ใจในเป้ า หมายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารดำเนิ น งานของแผนฯ ของผู้ ป ฏิ บั ติ
ทุกหน่ ว ยงานทุกระดับ เพื่อให้ การขับ เคลื่ อนแผนฯ ไปสู่ การปฏิบั ติ มีการบริห ารจัดการและการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการกำกับ
ดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการนำไปปฏิบัติโดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็น
รูปธรรม
3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการ
จัด การศึก ษาโดยทุ กภาคส่ วนของสั งคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพื่ อความเท่าเทียมและทั่ วถึง (Inclusive
Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
4. การจั ดให้ แผนการศึกษาแห่ งชาติ เป็ นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ
ระบบการจั ดสรรงบประมาณประจำปี ให้ ยึดแผนงาน โครงการและเป้ าหมายการพั ฒ นาที่ กำหนดไว้ใน
ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการพั ฒ นาของแผนฯ เป็ น หลั ก ในการพิ จ ารณา เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานพั ฒ นา
การศึก ษาเป็ น ไปในทิ ศทางและเป้ าหมายการพั ฒ นาผู้ เรียนแต่ล ะช่ ว งวัย และการพั ฒนากำลั งคนตามความ
ต้องการของตลาดงานและประเทศ เพื่ อการจัดการศึกษาบรรลุ ผ ลตามยุท ธศาสตร์ ตัว ชี้วัดในช่ว งเวลา
ที่กำหนด
5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงาน
ให้มีความชัดเจนในด้านบทบาทหน้าที่และการกระจายอำนาจ และการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาค
และสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการและการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐาน
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยง กับ ระบบการประกันคุณ ภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการรายงานต่อสาธารณชนจะ
เป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงิน เพื่อการศึกษา เพื่อให้รัฐสามารถ ใช้เครื่องมือทางการเงิน
ในการกำกับ การดำเนินงาน ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล
4. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ต่อรัฐสภา โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ตามที่ได้มีประกาศ พระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ กระผมดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี
เมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 และแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 นั้น
บัดนี้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข โดยมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ หมวด 5 หน้ า ที่ ข องรั ฐ และหมวด 6
แนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ
พุทธศักราช 2561-2580 เรียบร้อยแล้ว คณะรัฐมนตรีจึงขอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ ทราบถึงแนวทาง
การบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาลจะดำเนินการ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง
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สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะดำเนิน
ชีวิตในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดังนั้น รัฐบาลนี้จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้
ปานกลาง มีการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง แก้ไขปัญหาปากท้องและสร้างรายได้ให้ประชาชนให้เพียงพอต่อ
การดำรงชีวิตเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ คนไทยในทุกช่วงวัยจะมีความพร้อมทั้งในด้านหลักคิด คุณธรรม และ
จริยธรรม และมีศักยภาพที่จะดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เราจะร่วมกันสร้าง “การเติบโตเชิงคุณภาพ” ไม่ใช่
“การเติบโตเชิงปริมาณ” ทั้งนี้ การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนี้ จะมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศ ในด้าน
ต่าง ๆ ให้ ทั น การเปลี่ ย นแปลงเสริมสร้างความเข้มแข็งและแก้ไ ขปั ญ หาที่ยังดำรงอยู่ของภาคส่ วนต่าง ๆ
ภายในประเทศเพื่อให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันและมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเผชิญกับสถานการณ์ความไม่
แน่นอนจากปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีความเข้มแข็งใน
ระยะยาว
ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนการพัฒนาของผู้นำ
ประเทศในอดีต และในวันนี้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทย
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21” โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้
นโยบายหลัก 12 ด้าน/…(ด้านที่ 8 ด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาส
พัฒนาตามศักยภาพ เพื่อสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ ผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบ
เพื่อส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไป บนฐานการให้ความช่วยเหลือที่คำนึงถึง
ศักยภาพของครอบครัวและพื้น ที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุ ขภาพ
การอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนา การเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการ
ยกระดับคุณภาพ สถานพัฒ นาเด็กปฐมวัย ทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็ก
แต่ละคนให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
กับระบบโรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน/...
8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ทั้งใน
ส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต
และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน/…
8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย
8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่คำนึงถึงความจำเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษา
แต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำ ของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครู
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ที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จำเป็น รวมถึง
จัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัว และผู้เรียน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริม
การเรียนรูด้ ้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้
สำหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่
สังคมสูงวัย
8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยจัด
การศึกษากับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบ
การศึกษา ปรับ เปลี่ ยนการจัดสรรงบประมาณให้ส อดคล้องกับความจำเป็นของผู้ เรียนและลักษณะพื้นที่
ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียน
ขนาดเล็กเพื่อยกระดับ คุ ณ ภาพการศึกษา และการส่ งเสริมให้ ภ าคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการออกแบบการศึกษาในพื้นที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจน
แก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และทบทวน
รูปแบบการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม
8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยกำหนดระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน ส่งเสริม
เยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัด
ให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยน
สายอาชีพ ให้ ต รงกับ ความต้ องการของตลาดแรงงานที่ อาจจะเปลี่ ยนไปตามแนวโน้ มความก้าวหน้ าทาง
เทคโนโลยีในอนาคต
8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้อง
ของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะการเคารพกฎหมาย และกติกาของ
สังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรมควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็ง ของสถาบันครอบครัว ในทุก
มิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมี
คุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ/…
5. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่ อให้ การดำเนิ นการจั ดการศึ กษาและการบริ หารจั ดการการศึ กษาของกระทรวงศึ กษาธิ การ
เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยบรรลุ เป้ า หมาย อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จึ งประกาศนโยบายและจุ ดเน้ น ของกระทรวงศึ กษาธิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่ อให้ ส่ ว น
ราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่าย
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้
หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้
และแผนย่อย ที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่ วนนโยบายหลักด้านการปฏิ รูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒ นาศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียน
ทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิ ทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการ
จึงกำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวม
ภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ
ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภ าพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล เข้ า มาช่ ว ยทั้ งการบริ ห ารงานและการจั ด การศึ ก ษารองรับ ความเป็ น รัฐ บาลดิ จิ ทั ล ปรับ รื้ อ และ
เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/โครงการแบบร่วมมือและ
บูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการจัดทำงบประมาณ
ที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่น
และร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น
ปรั บ รื้ อ และเปลี่ ย นแปลงระบบการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นากำลั ง คนของกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะ
และความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพื่อ
คุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต้องการจำเป็น
ของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ พัฒ นาผู้ เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์
สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
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จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิง
แสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้
และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ
และทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต
จั ด การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต สำหรั บ ประชาชนทุ กช่ ว งวั ย เน้ น ส่ ง เสริ ม
และยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่
สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแล
ผู้ สู งวั ย หลั ก สู ต ร BUDDY โดยเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาชุ ม ชน โรงเรี ย น และผู้ เรี ย น หลั ก สู ต ร
การเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับตำบล ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
เพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ
(พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา
และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้ และความสามารถในทาง
ปฏิ บั ติ (Hands – on Experience) เพื่ อ ให้ มี ทั ก ษะและความเชี่ ย วชาญทางวิ ช าการ โดยร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี พัฒ นา
สมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้ มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
รองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่ว
ประเทศ
2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ส่งเสริมให้ใช้ภาษา
ท้ อ งถิ่ น ร่ ว มกั บ ภ าษ าไทย เป็ นสื่ อ จั ด การเรี ย นการสอนในพื้ นที่ ที่ ใ ช้ ภ าษ าอย่ า งหลากหลาย
เพื่อวางรากฐานให้ ผู้เรียนมีพัฒ นาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาที่สาม
ในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม
และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาผลิ ต กำลั งแรงงานที่ มี คุ ณ ภาพ ตามความ
เป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการ
สอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู้และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัด
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน ให้ ส อดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญ ญั ติของรัฐธรรมนูญ ระดมสรรพกำลั ง
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เพื่ อ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น โรงเรี ย นนำร่ อ งพื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษา เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ ำทางการศึ ก ษา
ให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างการรับรู้
ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการ
พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้างรายได้
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน
เพิ่มประสิ ท ธิภ าพและความเป็ น เอกภาพของหน่ว ยงานที่ มีภ ารกิจใกล้ เคียงกัน เช่น ด้านประชาสั มพั นธ์
ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้ านกฎหมาย เป็น ต้ น ปรับ ปรุงกฎหมายและระเบีย บที่ เป็ น อุ ป สรรค
และข้ อ จำกั ด ในการดำเนิ นงาน โดยคำนึ ง ถึ ง ประโยชน์ ของผู้ เ รี ย นและป ระชาช น ตลอ ดจน
กระทรวงศึกษาธิการโดยรวม สนับสนุนกิจกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) พัฒนาระบบ การบริหารจัดการและพัฒนากำลังคน ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ สอดคล้องกับการปฏิรูป องค์การ สนับสนุนให้ ส ถานศึกษาเป็ นนิติบุคคล เพื่อให้
สามารถบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพได้ อ ย่ า งอิ ส ระและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ภายใต้ ก รอบแนวทาง
ของกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับ
สภาพแวดล้ อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียน ให้ เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
จิตสาธารณะ การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบ
แนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคำนึง
ถึงมาตรการ 4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้
ดังนี้
(1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์
ต่อกระทรวงศึกษาธิการ
(2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก
(3) ยกเลิกการจัดงาน Event
(4) ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ำซ้อน
ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงาน การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น
สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและ
สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุ การและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ โดยมี
บทบาทภารกิ จ ในการตรวจราชการ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลในระดั บ นโยบาย และจั ด ทำรายงานเสนอต่ อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ
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กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินการ
แก้ ไ ขปั ญ หาในระดั บ พื้ น ที่ ก่ อ น โดยใช้ ภ าคี เ ครื อ ข่ า ยในการแก้ ไ ขข้ อ ขั ด ข้ อ ง พร้ อ มทั้ ง รายงาน ต่ อ
คณะกรรมการติ ด ตามฯ ข้างต้ น ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิก าร และรัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงศึ ก ษาธิ การ
ตามลำดับ
อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่
(Function) งานในเชิ งยุ ท ธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิ งพื้ น ที่ (Area) ซึ่ งได้ ด ำเนิ น การอยู่ ก่ อ น
เมื่อรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจาก
ที่กำหนด หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้นให้ถื อเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลัก
และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องต้ องเร่ งรั ด กำกั บ ติ ดตาม ตรวจสอบให้ การดำเนิ นการเกิ ดผลสำเร็ จและมี ประสิ ทธิ ภาพ
อย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปึงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2564 - 2565) และแผนปฏิรูปประเทศต้าน
การศึกษากำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถะและคุณ ลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้านโดย
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในคตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุ ปัญญาของ
มนุษย์ที่ห ลากหลาย มีเป้ าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่
จำเป็นของโลกอนาคต สมารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลมีวินัย
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็น พลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับ ผิดขอบและมีจิต
สาธารณะ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาชั้นพื้นฐาน
ให้เป็น "การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานวิถีใหม่ วิดีคุณภาพ" มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัตการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบาย
สำนักงานคณะกรรการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้
1.ด้านความปลอดภัย
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และถานศึ ก ษา จากภั ย พิ บั ติ แ ละภั ย คุ ก คามทุ ก รู ป แบบ รวมถึ งการงจั ด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
2. ด้านโอกาส
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
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2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน อย่ างมี คุณ ภาพ ตามมาตฐาน วางรากฐานการศึ กษาเพื่ ออชี พ สามารถวิเคราะห์ ต นเองเพื่ อ
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒ นา
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ สู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสมารถในการแข่งขันของประเทศ
2.3 พัฒนาระบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาชั้นพื้นฐาน
เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ให้ อ อกจากระบบการศึ ก ษา รวมทั้ งช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ตกหล่ น และเด็ ก ออกกลางคั น ให้ ได้ รั บ
การศึกษาชั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพ มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึงตนเองได้อย่ างมีศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และ
ทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินั ย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ
ยืดมั่ น การปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอันมีพ ระมหากษั ตริย์ทรงเป็ น ประมุ ข มี ทั ศนคติที่ ถูกต้องต่ อ
บ้านเมือง
3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์
การคิดขัน้ สูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีติจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มซีดความสามารถ
ในการแข่งชัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะ
หลักที่จำเป็นในแต่ละระตับ จัดกระบวนการเรีนแบบลงมือปฏิบัตจิ ริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ที่สร้างสนดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาพหุปัญญา พัฒ นาระบบการวัตและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับ
3.4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพ
ในการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ มี ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ได้ ดี มี ค วามรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยพื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไก
หลักในการซับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง หันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
โรงเรียนขนาตเล็กและโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ไต้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
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4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียน
ชั้นนมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียน
คุณภาพของขุมชน
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์
เฉพาะและสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นด้นแบบการพัณนา
นวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัตการศึกษาชั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา
ชั้นพื้นฐาน

ส่วนที่ 3
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี (ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ.2563-2565)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
วิสัยทัศน์ (VISION)
เป็ น องค์ กรคุ ณ ภาพ จั ด การศึ ก ษาตามมาตรฐาน ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล บนพื้ น ฐานปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ (MISSION)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เรีย นมี คุณ ธรรมจริย ธรรม มีคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ บนพื้ น ฐานของปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ พัฒนาเข้าสู่สังคม EEC
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานสู่การเป็นมืออาชีพ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
ค่านิยม (Values)
“มุ่ งมั่ น ส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ ควบคู่ ค วามโปร่ งใส ก้ าวไกลกั บ องค์ ก รที่ มี ชี วิต มุ่ ง สั ม ฤทธิผ ลของ
เครือข่าย ประสานสายสัมพันธ์สู่สากล”
CHON 2

Core Values

C = Commitment

มุ่งมั่นส่งเสริมการเรียนรู้

H = Honesty

ควบคู่ความโปร่งใส

O = Organic

ก้าวไกลกับองค์กรที่มีชีวิต

N = Network

มุ่งสัมฤทธิผลของเครือข่าย

2 = Togetherness

ประสานสายสัมพันธ์สู่สากล
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เป้าประสงค์
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาคมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
2. ผู้เรียน มีความรู้ และทักษะที่จำเป็น ในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตสำนึก
รักสิ่งแวดล้อม ดำเนินชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานมุ่งสู่การเป็นมืออาชีพ
4. ผู้บริหารการศึกษา เป็นผู้นำทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
5. นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน การประกันคุณภาพภายใน
7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความทันสมัย นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการ
นโยบาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
1. ด้านความปลอดภัย
พัฒ นาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้ กับผู้ เรียน ครู และบุ คลากรทางการศึกษา
และสถานศึ กษา จากภั ย พิ บั ติแ ละภั ย คุ ก คามทุ ก รูป แบบ รวมถึ งการงจัด สภาพแวดล้ อ มที่ เอื้ อ ต่ อการมี
สุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
2. ด้านโอกาส
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทาง ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ สู่ความ
เป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสมารถในการแข่งขันของประเทศ
2.3 พั ฒ นาระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ เด็ ก และเยาวชนที่ อ ยู่ ในการศึ ก ษาชั้ นพื้ นฐาน เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาชั้นพื้นฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน
2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ที่มีคุณภาพ มีทักษะในการ
ดำเนิ นชีวิต มีพื้น ฐานในการประกอบอาชีพ พึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลก
ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็ น คนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลั กของชาติ ยืดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
3.2 พัฒ นาผู้เรีย นให้ มีส มรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิ ตศาสตร์ การคิดขั้นสู ง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีติจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มซีดความสามารถในการแข่งชัน และการ
เลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระตับ
จัดกระบวนการเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพ ในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การโดยพื้ น ที่ เป็ น ฐาน มี น วัต กรรมเป็ น กลไกหลั ก ในการซั บ เคลื่ อ น
บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่
สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของขุมชน
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและสถานศึกษาที่ตั้ง
ในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒ นานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่ม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาชั้นพื้นฐาน
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
1.นโยบาย ด้านความปลอดภัย
เป้าหมายรายปี
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

หน่วยนับ

2563

2564

2565

ร้อยละ

100

100

100

2. ร้อยละของนักเรียนได้รับการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

ร้อยละ

100

100

100

3. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการ นิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงาน
ผลการบริหารจัดการ

ร้อยละ

100

100

100

4. ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมและ
ป้องกันด้านภาวะสุขภาพ

ร้อยละ

100

100

100

5. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการดูแล ป้องกัน
ความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ

ร้อยละ

100

100

100

6. ร้อยละของผู้เรียนสามารถปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ

ร้อยละ

100

100

100

1. ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาด้วย
กระบวนการสภานักเรียน
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2.นโยบาย ด้านโอกาส
เป้าหมายรายปี
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

หน่วยนับ

2563

2564

2565

1. ร้อยละของประชากรวัยเรียนในเขต
บริการ ที่เข้าเรียนระดับปฐมวัย

ร้อยละ

100

100

100

2. ร้อยละของประชากรวัยเรียนในเขต
บริการ ที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ร้อยละ

100

100

100

3. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบการศึกษา
ภายในเวลาที่ หลักสูตรกำหนด

ร้อยละ

100

100

100

4. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่เรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ร้อยละ

100

100

100

5. ร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า

ร้อยละ

80

80

80

6. ร้อยละของผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่ไม่เรียนต่อ แล้วมีงานทำ

ร้อยละ

100

100

100

7. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียน

ร้อยละ

-

-

-

8. ร้อยละของผู้เรียนพิการ ด้อยโอกาส และ
ผู้มีความสามารถพิเศษ ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ

ร้อยละ

100

100

100

9. ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ผ่านการพัฒนา
ตาม ศักยภาพเป็นรายบุคคล

ร้อยละ

100

100

100
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3.นโยบาย ด้านคุณภาพ
เป้าหมายรายปี
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1.ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีผลการ

หน่วยนับ

2563

2564

2565

ร้อยละ

100

100

100

ร้อยละ

50

50

50

ร้อยละ

50

50

50

ร้อยละ

100

100

100

ร้อยละ

100

100

100

ร้อยละ

100

100

100

ประเมินพัฒนาการศึกษาผ่าน
เกณฑ์ทั้ง 4 ด้าน
2. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการ
ทดสอบระดับชาติ O-NET
ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
3.ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี
ผลการทดสอบระดับชาติ NT
4.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินการอ่าน การเขียน
และคิดวิเคราะห์
5. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินสมรรถนะสำคัญ
ตามที่กำหนดในหลักสูตร
6. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับการ พัฒนา
ตามสมรรถนะและแผนพัฒนา
ตนเอง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
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3.นโยบาย ด้านคุณภาพ (ต่อ)
เป้าหมายรายปี
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

หน่วยนับ

2563

2564

2565

7. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการ ส่งเสริม
พัฒนาและมีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ

ร้อยละ

100

100

100

8. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มี ผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ได้รับการยก
ย่อง เชิดชูเกียรติ

ร้อยละ

100

100

100

9. ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับ การส่งเสริม
พัฒนาให้มีสมรรถนะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร

ร้อยละ

100

100

100

10. ร้อยละของศึกษานิเทศก์
สามารถนิเทศและ ช่วยเหลือครูให้
สามารถจัดกิจกรรมการเรียน การ
สอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้

ร้อยละ

100

100

100

11 ร้อยละของสถานศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระดับชาติ
ต่ำ กลุ่ม 10 % ล่าง
ได้รับการพัฒนา

ร้อยละ

100

100

100
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3.นโยบาย ด้านคุณภาพ (ต่อ)
เป้าหมายรายปี
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

หน่วยนับ

2563

2564

2565

12. ร้อยละของผู้บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน
และโรงเรียนดี ประจำตำบลที่มี
ความรู้ความสามารถในการบริหาร
วิชาการในศตวรรษที่ 21 ในระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

100

100

100

13.ร้อยละของโรงเรียนยกระดับ
การจัดการเรียนการสอน วิชา
ภาษาอังกฤษ

ร้อยละ

100

100

100

14.ร้อยละของโรงเรียนขับเคลื่อน
การเรียนรู้ด้วยวิธี สเต็มศึกษา

ร้อยละ

100

100

100

15.ร้อยละของโรงเรียนน้อมนำ
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่
ยังยืน

ร้อยละ

100

100

100

16.ร้อยละของโรงเรียนพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนการสอนด้วย
ระบบ PLC

ร้อยละ

100

100

100
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4.นโยบาย ด้านประสิทธิภาพ
เป้าหมายรายปี
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

หน่วยนับ

2563

2564

2565

1.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียน
การสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ร้อยละ

100

100

100

2.ร้อยละของสถานศึกษาขยายโอกาสที่มี
การฝึกทักษะวิชาชีพให้ผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษา

ร้อยละ

100

100

100

3.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดหา ผลิต
พัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ให้เพียงพอ และ เหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอน

ร้อยละ

100

100

100

4.ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
การตรวจสอบ คุณภาพ ระบบประกัน
คุณภาพภายในจาก สพป. ชลบุรี เขต 2

ร้อยละ

100

100

100

5.ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ภายนอก ระดับปฐมวัย

ร้อยละ

100

100

100

6.ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ภายนอก ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ร้อยละ

100

100

100

ส่วนที่ 4
โครงการ/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ
ประมาณการงบประมาณปีที่ดำเนินการ
ปี 63
ปี 64
ปี 65
1,500,000
1,500,000
1,500,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด
ของผู้เรียน ทุกด้าน
3.ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน
การเขียนและการคิดคำนวณของ
ผู้เรียน
4.ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะสำคัญ
ของผู้เรียน

200,000

200,000

200,000

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

500,000

500,000

500,000

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

50,000

50,000

50,000

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

5. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีของผู้เรียน

50,000

50,000

50,000

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

6.ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
ด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียน

50,000

50,000

50,000

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

7.พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการสภา
นักเรียน

50,000

50,000

50,000

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา

8.ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์รักความเป็นไทย และ
ค่านิยม 12 ประการ

50,000

50,000

50,000

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

9. ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร

50,000

50,000

50,000

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

10.ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

50,000

50,000

50,000

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

โครงการ/กิจกรรม
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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โครงการ/กิจกรรม
11.พัฒนาการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนและ
การจัดสรรโอกาสทางการศึกษา

โครงการ/งบประมาณ (ต่อ)
ประมาณการงบประมาณปีที่ดำเนินการ
ปี 63
ปี 64
ปี 65
20,000
20,000
20,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา

12.เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแล
ช่วยเหลือ

50,000

50,000

50,000

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา

13.ติดตามนักเรียนเพื่อลดอัตราออก
กลางคัน

20,000

20,000

20,000

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา

14.พัฒนาผู้เรียนพิการ ด้อยโอกาสและ
ผู้มีความสามารถพิเศษ เต็มตาม
ศักยภาพ

50,000

50,000

50,000

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา/
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

15.พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ

500,000

500,000

500,000

กลุ่มบริหารงานบุคคล

16.ส่งเสริมและพัฒนาวินัยคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

100,000

100,000

100,000

กลุ่มบริหารงานบุคคล

17.ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

50,000

50,000

50,000

กลุ่มบริหารงานบุคคล

18.ส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
สมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

100,000

100,000

100,000

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ/
กลุ่มบริหารงานบุคคล
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19.พัฒนาสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ

โครงการ/งบประมาณ (ต่อ)
ประมาณการงบประมาณปีที่ดำเนินการ
ปี 63
ปี 64
ปี 65
10,000
10,000
10,000

20.พัฒนาครูบรรจุใหม่

100,000

100,000

100,000

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล

21.พัฒนาครู ด้านกระบวนการ PLC

200,000

200,000

200,000

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

22. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

50,000

50,000

50,000

กลุ่มนโยบาย
และแผน

23.จัดเก็บและพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและ
การพัฒนาคุณภาพของ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เขต 2

100,000

100,000

100,000

กลุ่ม ICT

24.ประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
และรูปแบบการบริหารจัดการที่
หลากหลาย

100,000

100,000

100,000

กลุ่ม ICT/
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

25.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ใฝ่รู้
มีความคิดเชิงระบบสามารถเรียนรู้ให้
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

50,000

50,000

50,000

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

26.ส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้าง
บรรยากาศจิตสำนึกในการทำงาน

500,000

500,000

500,000

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล/
กลุ่มอำนวยการ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
/กลุ่มบริหารงาน
บุคคล
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โครงการ/กิจกรรม
27.ส่งเสริมและพัฒนาการ
ติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกของ
สพป.ชลบุรี เขต 2

โครงการ/งบประมาณ (ต่อ)
ประมาณการงบประมาณปีที่ดำเนินการ
ปี 63
ปี 64
ปี 65
100,000
100,000
100,000

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยการ

28.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำวิจัยเพื่อ
พัฒนาตนเองพัฒนางานและพัฒนา
องค์กร

50,000

50,000

50,000

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ/
กลุ่มบริหารงานบุคคล

29. ส่งเสริมการกระจายอำนาจในการ
บริหารจัดการภายใน สพป.ชลบุรี เขต
2

100,000

100,000

100,000

กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

30.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา

50,000

50,000

50,000

กลุ่มอำนวยการ

31. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและรายงานผลการบริหาร
จัดการของ สพป.ชลบุรี เขต 2

300,000

300,000

300,000

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

32.ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการ
และการให้บริการของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับ
บริหารเกิดความพึงพอใจ

50,000

50,000

50,000

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา/
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

33.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

100,000

100,000

100,000

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ/
กลุ่ม ICT

34.ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพใน
โรงเรียนขยายโอกาส

100,000

100,000

100,000

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

55

โครงการ/กิจกรรม
35.ส่งเสริมการพัฒนาการใช้สื่อ
เทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา
36.ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกัน
คุณภายในสถานศึกษา

โครงการ/งบประมาณ (ต่อ)
ประมาณการงบประมาณปีที่ดำเนินการ
ปี 63
ปี 64
ปี 65
50,000
50,000
50,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ/
กลุ่ม ICT

300,000

300,000

300,000

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

37. ส่งเสริมและพัฒนาการวัดผล
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา

50,000

50,000

50,000

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

38.พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้านการเงินและพัสดุ

100,000

100,000

100,000

กลุ่มพัฒนาครูฯ

39.การบริหารงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ
40. พัฒนาโรงเรียนยกระดับการจัด
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
41.ขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้วยวิธีสเต็ม
ศึกษา
42. น้อมนำศาสตร์ของพระราชาสู่การ
พัฒนาที่ยังยืนในสถานศึกษา
43.ส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการทุก
ระดับ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

100,000

100,000

100,000

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

200,000

200,000

200,000

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

100,000

100,000

100,000

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

44.ส่งเสริม ด้านสุขภาพ นักเรียน และ
ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน

100,000

100,000

100,000

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา/

45.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ด้วยกระบวนการ Active Learning

200,000

200,000

200,000

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
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ส่วนที่ 5
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 ปี (ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ.2563-2565) เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ที่สอดคล้ องกับนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการดำเนินงาน ให้ประสบ
ผลสำเร็จ สามารถที่จะผลักดันการทำงานของกลไกที่สำคัญให้บรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมาย การดำเนินงาน
ที่จะบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นที่จะต้องมีการผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด ค่านิยม เป้าหมาย
รวมถึงวิธีและกระบวนการทำงานนำแผนสู่การปฏิบัติ จะต้องทำให้หน่วยงานยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงการ
และพร้อมที่จะนำแนวทางนั้นไปดำเนินการได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น การระดมทรัพยากรแสวงหาการสนับสนุน
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จึงได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานสู่ความสำเร็จ
และกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
ปจจัยแห่งความสำเร็จในการนําแผนสูการปฏิบัติ
1. ความเชื่อมโยงระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจะตองจัดทําแผนใหสอดคลอง
เชื่อมโยงกับแผนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้รวมทั้งการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปที่ครอบคลุมมิติตาง ๆ ตามตัวชี้วัดที่ กพร.กําหนด
2. แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อใหการนํานโยบายสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
จึงเห็นสมควรกําหนดแนวทางเพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ มงานและสถานศึกษา ใชเปนแนวทาง
ในการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล ผลดังนี้
2.1 การติดตามความกาวหนาประจําป เปนการติดตามความกาวหนาของตัวชี้วัดในแตละ
นโยบาย เพื่อตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนด อันนําไปสูการทบทวน
ปรับปรุง แกไขเปาหมายและนโยบายใหมีความเหมาะสมตอไป
2.2 การประเมินผลระยะครึ่งปเปนการประเมินผลในชวงกลางปเพื่อทบทวนผลความกาวหน้า
ปญหา อุปสรรค รวมทั้งทบทวนนโยบาย ตัวชี้วัด เปาหมาย หรือปรับเปลี่ยนแผนใหมีความเหมาะสม
2.3 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ เปนการประมวลผล เพื่อสรุปผลการปฏิบัติการ
และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ในแต่ละ 1 ชวงปี
กลไกการบริหารจัดการ
เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เปนไปตาม
แผนและเปาประสงคที่กําหนด จําเปนตองดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะตองเรงรัดและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษา
ในดานบริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารงานวิชาการ
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ตองเสริมสรางกระบวนการการมีสวนรวม
จากเครือขาย เช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงในส่วนของภาคเอกชน
3. สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาประถมศึก ษาชลบุรี เขต 2 จะตองสรางความเขาใจใหกั บ
ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป รวมทั้งการประชาสัมพันธใหสาธารณชน
ทราบอยางตอเนื่อง
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4. สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชลบุ รี เขต 2 ตองสงเสริ ม พั ฒ นารู ป แบบ
การบริหารโรงเรียนในรูปแบบตาง ๆ ที่หลากหลาย สอดคลองกับบริบททั่วไปของสถานศึกษา
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ตองพัฒนาระบบงานใหเกื้อหนุน
สงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ตองพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และนํามาใชเปนเครื่องมือที่สําคัญ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเต็มศักยภาพ
7. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จะตองสงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนย
เครือขายขอมูล เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ที่เปนระบบเครือขายการทํางานรวมกันและเชื่อมโยง
ทั้งในระดับสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสวนกลาง
เงื่อนไขความสําเร็จ
การดําเนินการตามแผนจะบรรลุความสําเร็จที่คาดหวังจะตองดําเนินการภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
ก. ดานนโยบายและแผน
1. ระบบการวางแผนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จะตอง
สอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ เปาประสงคและจุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และตองมีรูปแบบที่ชัดเจน เปนรูปธรรมเอื้อตอการปฏิบัติที่มุงเนนผลงานในทุกระดับ
2. การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวทุกระดับการศึกษา ตองเอื้อตอการ
พัฒนาการศึกษาทั้งในดานวงเงินที่จัดสรร ระยะเวลาในการโอนเงินตามงวดงบประมาณและการกระจายอํานาจ
ในการบริหารงบประมาณสําหรับสถานศึกษา
3. การบริหารงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผน จะตองมีความรวดเร็วถูกตองสามารถยืดหยุน
ภายใตระเบียบ แนวปฏิบัติ และสามารถปรับเปลี่ยนการใชวงเงินงบประมาณที่ไดรับตามความสําคัญ จําเปน
และเหมาะสมได
ข. ดานผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
1. ผู บ ริห ารหนวยงานทางการศึกษาและผู บริห ารสถานศึกษา มีความมุ งมั่นและรวมกัน
ผนึกกําลังในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประสานความรวมมือกับองคกรเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและประชาชนทั่วไป และใหความสําคัญกับการปฏิ รูปการศึกษาและมีกระบวนการและรูปแบบ
ความรวมมือในการดําเนินการอยางจริงจัง
3. บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีขวัญกําลังใจที่ดีมี ความมุงมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ตองไดรับการสงเสริม พัฒนาใหมีศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน
และมีความกาวหนาในอาชีพ ไดรับสวัสดิการที่ดี
ค. ดานความรวมมือของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. การระดมทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งดานงบประมาณและบุคลากร ในการดําเนินงาน
โดยเฉพาะจากหนวยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชนในทองถิ่น ไดรับ
ความรวมมือสนับสนุนในปริมาณที่เพิ่มขึ้น
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2. องคกรเครือขายการประชาสัมพันธ ใหความรวมมือเผยแพรกิจกรรม การดําเนินงาน
การปฏิรูปการศึกษาอยางกวางขวาง ทั่วถึง และจริงจัง
3. ผูป กครอง ชุมชน และกรรมการสถานศึกษาตองมีความตระหนักและใหความสํ าคัญ
ตอการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และเขามามีสวนรวมในการจัดและพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ดานการบริหารและจัดการ
1. มีการกํากับ ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง
2. นํามาตรการการลดภาระงานการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพและการระดมทรัพยากร
มาใช เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ อยางจริงจัง
3. มีการพัฒนาปรับปรุง เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล อยู่เสมอ
4. มีห นวยงาน หรื อองคคณะบุ คคลที่ รับ ผิ ดชอบในการกํากับ ดู แล ติด ตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล อย่างชัดเจน

การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี (พ.ศ.25612565) เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานว่าได้ผลเป็นอย่างไร การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร
เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ การประเมินในขั้นตอนนี้จะทำให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความสำเร็จ
และความล้มเหลวของการปฏิบัติงาน เพื่อจะนำมาเป็นบทเรียนที่จะช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินงานใหม่ รวมทั้ง
การปรับปรุงโครงการซึ่งมีลักษณะเหมือน หรือใกล้เคียงกัน นำมาบูรณาการโครงการให้มีความเหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ประเด็นที่นำมาพิจารณาในการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นระยะเวลาของแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ประกอบด้วย
1. การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อเทียบกับเป้าหมาย เป็นการติดตาม
และประเมินเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) หรือการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการตามแผน
ว่าเป็นไปตามที่ได้กำหนดในโครงการหรือกิจกรรมมากน้อยเพียงใด
2. การติดตามและประเมิน ผล การดำเนินงานตามแผน เป็นการติดตามและประเมินผลกระบวนการ
(Process) ในการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแนวทางการ
พัฒนาในแต่ละนโยบายรวมถึงการสรุปปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการทำงานอย่างไร
3. การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการเป็นการติดตามและประเมินผลผลิต
(Output) ที่ได้จากการดำเนินโครงการเมื่อเทียบกับเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมินผลในขั้นตอนนี้ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานว่าสามารถดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรม
ที่กำหนดไว้ได้ตามแผนเมื่อเทียบกับเป้าหมายหรือไม่ ทั้งนี้ โดยใช้เป้าหมายและตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้กำหนด
เป็นเครื่องมือที่จะนำไปติดตามและประเมินผล โดยเปรียบเทียบกับผลที่เกิดขึ้นจริงภายใต้งบประมาณที่ได้รับ
4. การติดตามและประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการ เป็นการติดตามและประเมินผลลัพธ์
(Outcome) ของโครงการหรือเป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการว่านักเรียนและครูได้รับ
ประโยชน์จากการดำเนินงานที่กำหนดในแต่ละโครงการและกิจกรรมหรือไม่
ทั้งนี้ เป็ น การติ ดตามและประเมิน ผล โดยพิ จารณาจากวัตถุป ระสงค์ ของโครงการ ว่าผลการ
ดำเนินงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรมที่ระบุไว้หรือไม่ เพียงใด และหากไม่บรรลุ
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ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ สาเหตุ ปั ญ หา อุ ป สรรค คื อ อะไร เพื่ อ จะได้ น ำบทเรี ย นที่ ได้ เรี ย นรู้ จ ากโครงการ
และกิจกรรมดังกล่าว มาปรับปรุงโครงการหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต

การจัดการข้อเสนอและความคิดริเริ่มใหม่ ๆ (Initiative Management)
บทบาทในการจัดการข้อเสนอและความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ที่ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามกลยุทธ์
ได้ดียิ่งขึ้น เช่นการคัดกรอง คัดเลือก และจัดการความคิดริเริ่ม ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ ยังต้องคอยตรวจสอบกลยุทธ์ ที่ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถนำกลยุทธ์นั้นไปปฏิบัติได้จริง
รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรให้เพียงพอ และรายงานความก้าวหน้าให้ที่ประชุมผู้บริหารทราบเป็นระยะ ๆ
1. จัดทำแสดงความคิดเห็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เพื่อการวิเคราะห์กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
2. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาสถานภาพ กำหนดทิศทางและกำหนดร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน เพื่อวิเคราะห์นโยบาย เป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ
ทิ ศ ทางการดำเนิ น งาน จุ ด เน้ น กลยุ ท ธ์ข องสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน แผนพั ฒ นา
การศึกษา แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ข้อมูลสารสนเทศและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ในการศึกษาสถานภาพ กำหนดทิศทางและกลยุทธ์
4. รวบรวมและเรี ย บเรี ย ง (ร่ า ง) แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
5. รับฟังความคิดเห็ นแผนพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) จากผู้มีส่ วนได้
ส่ ว นเสี ย คณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผลและนิ เทศการศึก ษา เพื่ อ ขอทราบความคิ ดเห็ น
และข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
6. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคณะกรรมการ
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
7. จัดพิมพ์และเผยแพร่ เพื่อให้โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาต่อไป

ภาคผนวก

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษา (SWOT Analysis)
ในการจั ด ทำแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563 – 2565
มีทุกภาคส่วนร่วมระดมความคิด วิเคราะห์ และประเมินองค์กร โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน
(SWOT Analysis) มีการสังเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทางด้านการศึกษา เรียกว่า C- PEST สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรโดยใช้ SWOT ANALYSIS
ซึ่งกำหนดปัจจัยแวดล้อมภายนอก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเมื องและกฎหมาย และกำหนดปั จจัยแวดล้ อมภายใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างและนโยบาย
ด้านผลผลิต และ การให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการ
บริหารจัดการ
ปัจจัยการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 -2565
1. เพื่อพัฒ นาประสิ ทธิภ าพการบริห ารจัดการศึกษาโดยใช้แผนพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี เป็นเครื่องมือ
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในองค์ ก ร มี ค วามรู้ ใ นการคิ ด เชิ ง ระบบ (system thinking)
เกิ ดความเข้ าใจ ที่ ตรงกัน ทำให้ ท ราบถึ งยุ ท ธศาสตร์องค์ กร ทั้ งปั จจั ยตั ว ป้ อ น กระบวนการ และผลผลิ ต
โดยร่วมกันกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ขององค์กร รวมทั้งสามารถกำหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัด การจัดสรร
งบประมาณที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ เพื่อมุ่งผลสำเร็จขององค์กร
4. บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความตระหนัก พร้อมทั้งร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนสู่การ
ปฏิบัติ ให้มีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ ตรงตามทิศทางที่องค์กรกำหนด ทำให้มีการพัฒนา ปรับปรุงองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
5. บุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาความคิด มีการปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อตาม
ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก (mental model)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure & Policy)
จุดแข็ง
1) นโยบายเป็ น รู ป ธรรม ครอบคลุ ม สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของกระทรวง นโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
2) การกำหนดนโยบายมาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3) โครงสร้างชัดเจนเป็นเอกภาพ
4) มีการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน และเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
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จุดอ่อน
1) นโยบายกำหนดมาจากส่วนกลาง โครงการ/กิจกรรม ยังไม่เป็นไปตามสภาพปัญหา และ
ความต้องการของท้องถิ่น
2) ภารกิจงานยังคงมีความซ้ำซ้อน
2. ด้านการให้บริการ (Service System)
จุดแข็ง
1) มีสถานศึกษาให้บริการประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุม ทั่วถึง
2) สถานศึกษาจั ดให้ ผู้เรีย นได้รับการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่ ห ลากหลาย โดยเน้นผู้ เรียนเป็ น
สำคัญ
3) จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
4) มีแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย
5) มีการประเมินคุณภาพผู้เรียนจากภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
จุดอ่อน
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำกว่ามาตรฐานบางกลุ่มสาระ
2) คุณภาพนักเรียนในแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกัน
3. ด้านบุคลากร (Personnel)
จุดแข็ง
1) บุคลากรมีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์
2) โรงเรียนขนาดใหญ่มีบุคลากรเพียงพอ
3) บุ ค ลากรเห็ น ความสำคั ญ และมี ค วามต้ อ งการที่ จ ะรั บ การพั ฒ นา ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
4) มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
จุดอ่อน
1) โรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่ครบชั้นเรียน
2) บุคลากรปฏิบัติงานไม่ตรงกับความรู้ความสามารถของตนเอง
3) บุคลากรบางส่วนขาดการพัฒนาศักยภาพและขาดทักษะประสบการณ์
4) ขาดบุคลากรที่มีความสามารถด้าน ICT
5) บุคลากรขาดการประสานงานในการทำงาน
6) บุคลากรมีปัญหาหนี้สิน
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4. ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Operating Cost)
จุดแข็ง
1) มีระบบการบริหารติดตามด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2) เบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
3) มีสวัสดิการทางการเงินที่เอื้อต่อการเบิกจ่าย
4) การโอนงบประมาณไปยังโรงเรียนโดยตรงทำให้เกิดความคล่องตัวในการเบิกจ่าย
5) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ
จุดอ่อน
1) งบประมาณไม่ เพี ย งพอต่ อ การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา ตามภารกิ จ หลั ก /กลยุ ท ธ์ /
ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
2) โรงเรียนขาดความรู้ในด้านการเงินทำให้ดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า เบิกจ่ายผิดวัตถุประสงค์
3) โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ได้ รั บ งบประมาณเพื่ อการบริห ารจัด การและการพั ฒ นาการศึกษา
ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4) จัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและตามระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ
ตามแผน ฯ
5. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material)
จุดแข็ง
1) โรงเรียนขนาดใหญ่มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ ทันสมัย
2) การจัดสรรวัสดุในรูปคณะกรรมการ โดยยึดถือตามระเบียบแนวทางที่กำหนด
3) ได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์จากหน่วยงานอื่น ๆ
4) การได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนตามรายหัวนักเรียน ทำให้โรงเรียนมีอิสระในการ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ได้ตามความต้องการ
จุดอ่อน
1) โรงเรียนขนาดเล็กมี สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ล้าสมัย ไม่มีคุณภาพ
2) สถานศึกษาบางแห่งมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่เพียงพอ
3) สถานศึกษาบางแห่งขาดงบประมาณในการซ่อมบำรุง สื่อ วัสดุ อุปกรณ์
4) สถานศึกษาบางแห่งขาดการใช้ที่ถูกวิธีในการใช้ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์
5) การจั ด สรรงบประมาณด้ านวั ส ดุ อุ ป กรณ์ บางรายการไม่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของ
โรงเรียน เนื่องจากมีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน
6. ด้านการบริหารจัดการ (Management)
จุดแข็ง
1) มีระบบการบริหารงานชัดเจนเป็นเอกภาพ
2) มีการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
3) ยึดระเบียบ แบ่งหน้าที่ชัดเจน บริการฉับไว
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4) มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีในบางเรื่อง
5) ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด มีแผนงาน / โครงการ ครอบคลุมอย่างชัดเจน
6) มีระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพ
7) นำผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในการวางแผนและบริหารจัดการ
8) กำหนดให้มีผู้ร่วมรับผิดชอบงานได้ครอบคลุม
จุดอ่อน
1) มีข้อจำกัดในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
2) โรงเรียนขนาดเล็กมีอัตรากำลังที่ไม่เพียงพอ
3) นำนโยบายสู่การปฏิบัติยังไม่ครอบคลุม
4) ความแตกต่างของสถานศึกษาในเรื่องความพร้อมที่จะบริหารจัดการศึกษา
5) มีขั้นตอนมากทำให้ปฏิบัติงานล่าช้า
6) มีความซ้ำซ้อนด้านการจัดเก็บและการรายงานข้อมูล
7) สถานศึกษามีภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษามากเกินไป
8) การบริหารเครือข่าย / การมีส่วนร่วมในการบริหารยังไม่หลากหลาย
9) บางเรื่องมีการบริหารจัดการที่ซ้ำซ้อน ขาดการประสานงานการประชาสัมพันธ์
10) ขาดความอิสระ ความคล่องตัว ต้องเป็นไปตามกรอบ แนวทาง กฎระเบียบ ข้อบังคับ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social – Cultural Factors)
โอกาส
1) มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ภูมิปัญญา ที่ดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น
ที่หลากหลาย สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้
2) ประชาชนเห็นคุณค่าในแนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียง
3) ผู้ปกครองให้ความสำคัญต่อบุตรหลานในการเข้าโรงเรียนที่มีคุณภาพ ทำให้สถานศึกษา
ต้องเร่งพัฒนาคุณภาพ
4) ประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง องค์กรภายนอก ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือต่อการศึกษา
5) คนไทยมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้
6) มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
อุปสรรค
1) วัฒนธรรมและค่านิยมของผู้ปกครอง มีการส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนในเมืองมากขึ้น ทำให้
โรงเรียนในท้องถิ่นมีนักเรียนลดลง
2) วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาจึงทำให้ค่านิยมเปลี่ยนไปตามกระแสของสังคมและวัฒนธรรม
ต่างชาติ ส่งผลให้เยาวชนไทยละเลยวัฒนธรรม ประเพณีไทย สนใจวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น
3) ปัญหาเด็กพิการ ทุพพลภาพ มีปัญหาบกพร่องทางสติปัญญา
4) ปัญหาพฤติกรรมทางเพศ และยาเสพติด / สิ่งเสพติด
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5) ปัญหาครอบครัว ความยากไร้
6) เด็กจากครอบครัวที่ผู้ปกครองมีอาชีพที่ต้องย้ายถิ่นที่อยู่บ่อย ๆ ทำให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง
ส่งผลต่อคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน
2. ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors)
โอกาส
1) มี เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย รวดเร็ ว เอื้ อ ต่ อ การทำงาน สามารถนำมาใช้ ป ระโยชน์ ด้ า น
การศึกษา การบริหารงาน การสื่อสารมากขึ้น
2) ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไปมีความสนใจและต้องการที่จะ
พัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
3) หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
4) หน่วยงานทางการศึกษามีความตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ จัดการศึกษา
อุปสรรค
1) ขาดงบประมาณในการจัดซื้อ / บำรุงรักษา สื่ อวัส ดุอุปกรณ์ ที่เป็นเทคโนโลยีส มัยใหม่
เนื่องจากมีราคาสูง
2) ระบบขาดประสิทธิภาพ เปลี่ยนแปลงเร็ว สิ้นเปลือง
3) โรงเรียนในเขตพื้นที่บางแห่งมีอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยี เช่น การสื่อสารและการเข้าถึง
อินเตอร์เน็ต ติดต่อประสานยาก
4) ขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน ICT
5) พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม
3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors)
โอกาส
1) มีค่านิยมทางด้านเศรษฐกิจที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
3) องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน ร่วมมือช่วยเหลือในการจัดการศึกษา
อุปสรรค
1) สภาพดินฟ้าอากาศที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตไม่แน่นอนทำให้มีการอพยพย้ายถิ่นเพื่อหางาน
ทำ เกิดการทิ้งลูกหลานให้อยู่กับคนแก่
2) เศรษฐกิ จ ภาพรวมของประเทศตกต่ ำ ทำให้ ไม่ เอื้ อ ต่ อ การจั ด การศึ ก ษา ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3) ประชากรยากจน รายได้น้อย ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง
4) คนว่างงาน ทำให้เกิดความยากจน มีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้น
5) การระดมทรัพยากรทางการศึกษาทำได้น้อย ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
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4. ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political & Legal Factors)
โอกาส
1) มีกฎหมาย พรบ.การศึกษา นโยบาย ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมซึ่งเอื้อต่อการพัฒนา
การจัดการศึกษา
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
3) ผู้ เรียนมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น จากนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณ ภาพของ
รัฐบาล
4) มีองค์กรกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงาน สามารถตรวจสอบได้
อุปสรรค
1) มีการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร ทำให้นโยบายเปลี่ยนแปลงตามรัฐบาล
2) การเมืองท้องถิ่นยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3) กฎหมายและระเบียบบางตัวไม่เอื้อต่อการสนับสนุนงบประมาณ
4) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ บางเรื่องส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ขาดขวัญ
และกำลังใจ
สรุปผลการประเมิน
จากผลการประเมิน สภาพแวดล้ อมภายในและสภาพแวดล้ อมภายนอกสรุป ได้ว่า สถานภาพของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีลักษณะเด่น คือ “เอื้อและมีจุดแข็ง” ต่อการทำงาน
ให้ประสบความสำเร็จตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด ดังแผนภาพประกอบ
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คณะผู้จัดทำเอกสาร
ที่ปรึกษา
1. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์
2. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม
3. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี
4. นายณัฐพงษ์ วงศ์แก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

คณะทำงาน
1. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี
2. นายภูเบศ พลชัย
3. นางสาวสมบูรณ์ เฉยพงษ์
4. นายอัคคกฤต เชยชิต
5. นางศิริพร ฉลอง
6. นางสุธาทิพย์ วิริยะเกศามงคล
7. นางพรรณนภา โกศรี
8. นางสาวธนสร ดีศรี
9. นางสาววรรณา จิตต์ศิลป์
10. นายประยุทธ ศรีบุญเรือง
11. นางสาวนวลพร สุวรรณ
12. นายศุภวิทย์ สงวนทรัพย์
13. นางสาวดวงกมล บุญเสท

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นิติกรชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้จัดพิมพ์ต้นฉบับ / เรียบเรียง / รวบรวม
นายอัคคกฤต เชยชิต

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ที่ 368/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน 5 ปี (ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565)
และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
------------------------------------------ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จะดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 5 ปี (ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับเป็นกรอบแนวทาง
และทิศทางการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้มีผลการดำเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดและให้ ผู้ เกี่ย วข้องสามารถนำนโยบายไปปฏิบั ติ ไ ด้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ เพื่ อให้ แ ผนพั ฒ นา
การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน 5 ปี (ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2563-2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สมบูรณ์และครอบคลุมนโยบายทุกด้าน จึงแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษา ดังนี้
ที่ปรึกษา
1. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ประธานคณะทำงาน
2. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 รองประธานคณะทำงาน
3. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 รองประธานคณะทำงาน
4. นายณัฐพงษ์ วงศ์แก้ว
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 รองประธานคณะทำงาน
5. ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม ผูอ้ ำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
คณะทำงาน
6. นางศิริพร ฉลอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะทำงาน
7. นางสาวนวลพร สุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะทำงาน
8. นายศุภวิทย์ สงวนทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คณะทำงาน
9. นางสาวดวงกมล บุญเสท
เจ้าหน้าที่ธุรการ
คณะทำงาน
10. นายอัคคกฤต เชยชิต
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
คณะทำงานและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดทำการทบทวนแผนพัฒ นาการศึกษา ขั้นพื้ นฐาน 5 ปี (ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน
ให้ คณะทำงานที่ได้ รับ การแต่งตั้งทุ ก คนปฏิบั ติหน้าที่ที่ ได้รับ มอบหมายให้ สำเร็จลุล่วง ตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์
ของการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี (ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นายเอกวัสส์ อุษณีษพ์ ันธุ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี
(ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ.2563-2565 )
สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

เอกสารลำดับที่ 10/2563
กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
http://www.chon2.go.th

