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คำนำ 

ตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 ขอ 7 ในแตละจังหวัดใหมีคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด 

เรียกโดยยอวา กศจ. และใหมีอำนาจหนาที่ในแตละเขตจังหวัด (2) กําหนดยุทธศาสตร แนวทางการจัดการศึกษา  

และการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและสงเสริมการบริหารและการจัด

การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร

ชุมชน องคกรเอกชนองคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบ

ที่หลากหลาย  

กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีนโยบายใหสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอางทองจดัทำแผนพัฒนาการศึกษา

จังหวัดอางทอง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ที่สอดคลองตามหวงเวลาแผนยุทธศาสตรชาติ เพื่อใชเปน

กรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาการศึกษาของจังหวัดอางทองใหมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งแผนพัฒนาการศึกษาดังกลาวไดเช่ือมโยงและสอดคลองกบัรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) นโยบายการบริหารราชการของรัฐบาล  

(ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ. 2560-2579 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายจังหวัดอางทอง โดยเนนมีสวนรวมของ 

ทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐและเอกชนตามแนวทางการบริหารงานโดยประชารัฐ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

จังหวัดอางทองใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยสุจริต  

มีจิตสาธารณะ มอีาชีพที่มั่นคงรองรับความตองการของตลาดแรงงานและพื้นที่ และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอางทอง หวังเปนอยางย่ิงวาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอางทอง     

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 น้ี จะเปนประโยชนตอหนวยงาน สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ที่จะใช

เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมี เอกภาพ  

และขอขอบคุณหนวยงานและผูเกี่ยวของทุกภาคสวนที่ไดมีสวนรวมในการขับเคลื่อนภารกิจดานการจัดการศึกษา 

ของจังหวัดอางทอง ใหบรรลุตามเปาประสงคของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอางทอง ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ.2566-2570 ตอไป 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอางทอง 

  สิงหาคม 2565 

 

 

 

 



                                

บทสรุปผูบริหาร 
 

ปญหาวิกฤติของการศึกษาไทยที่สะสมมานานไมวาจะเปนปญหาความแตกตางของคุณภาพและมาตรฐาน

ระหวางสถานศึกษา ปญหาการอานไมออกเขียนไมได ปญหาความเหลี่ยมล้ำในโอกาสและความเสมอภาคทาง

การศึกษา ปญหาสถานศึกษาขนาดเล็ก เปนตน เปนปญหาเชิงโครงสรางและระบบการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ 

ติดยึดกับระบบความคิดแบบเดิม ไมคิดนอกกรอบทำใหโครงสรางและระบบการศึกษากาวไมทันกบัการเปลีย่นแปลง

ของโลกที่เปนพลวัต ไมสามารถวิวัฒนตนเองใหพัฒนาไปสูระบบการศึกษาและการเรียนรูที่สอดคลองกับเปาหมาย

การพัฒนาที่ย่ังยืน ภายใตแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบมีสวนรวมและบริบทของการจัดการศึกษาเพื่อความ

เทาเทียมและทั่วถึง 

เปาหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย คือ การพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ 

ดวยกระบวนการเรยีนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสาน

ทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม 

สังคม การเรยีนรูและปจจยัเกือ้หนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ือง ตลอดชีวิต ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดกำหนดการปฏิรูปการศึกษาไวเปน

ดานหน่ึงของการปฏิรูปประเทศ อีกทั้งรัฐบาลไดมีนโยบายที่จะนำการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ความภาคภูมิใจ

ในประวัติศาสตร และความเปนไทย มาใชสรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพและคุณธรรมควบคูกัน ประกอบกับ

นโยบายรัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลือ่นการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนยุคทักษะ

แหงอนาคตใหม ตลอดจนการเขาสูการเปนอาเซียนประชาคมอาเซียน ดังน้ันทุกภาคสวนจะตองใหความรวมมือ

และรวมแรงรวมใจกันทำใหระบบการศึกษาดีข้ึนและมีผลผลิตคือสรางนักเรียนใหดีกวาที่ผานมา 

ตามคำสั่งหัวหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติ ที่ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

ของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 ขอ 11 ใหมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาที่

กฎหมายกำหนดการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ นโยบาย และยุทธศาสตรของสวนราชการตางๆที่มอบหมาย 

กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดใหสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอางทอง จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอางทอง 

เพื่อเปนกรอบแนวทางในการบรหิารจดัการศึกษาของจังหวัดอางทองใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนในจังหวัดอางทอง โดยมีสาระสำคัญดังตอไปน้ี 

 

วิสัยทัศน (Vision) 

อางทองเมอืงแหงผูเรียนที่มีคุณภาพและสรางสรรคดวยนวัตกรรมการศึกษา บนฐานการ

บรหิารจัดการแบบบูรณาการ 

 

 

 



                                

พันธกิจ (Mission) 

1. ยกระดับความเปนเลิศทางวิชาการของผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

2. สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนสามารถสรางนวัตกรรม มีทักษะและสมรรถนะที่จำเปนในโลกดิจิทัล 

3. สงเสรมิ สนับสนุนใหผูเรียนไดรบับริการการศึกษาอยางทัว่ถึงและเทาเทียม  

4. ปลกูฝงจิตสำนึกผูเรียนในการอนุรกัษ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

5. สงเสรมิและพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพและความกาวหนาในอาชีพ 

6. บูรณาการเครือขายทางการศึกษาเพื่อพฒันาการบรหิารจดัการสูหนวยงานดิจทิัล 

 

เปาประสงค (Goals) 

                     1. ผูเรียนมีทกัษะในศตวรรษที่ 21 

                   2. ผูเรียนมีสมรรถนะที่เปนเลิศทีจ่ำเปนในโลกดิจิทัล 

                   3. ผูเรียนไดรับบรกิารการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม 

                  4. ผูเรียนไดรับปลูกฝงจิตสำนึกในการอนุรักษ สบืสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

                 5. ผูบรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพฒันาใหมีสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพและมีความกาวหนาในอาชีพ 

                  6. ระบบการบริหารจัดการเครือขายทางการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสูหนวยงานดิจิทลั 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การยกระดับคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

2. การพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผูเรียนที่จำเปนในโลกดิจิทัล 

3. การเพิ่มโอกาสใหคนทุกชวงวัยเขาถึงการบริการการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม  

4. การปลูกฝงจิตสำนึกในการอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

5. การพัฒนาสมรรถนะและความกาวหนาในอาชีพของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการหนวยงานแบบบูรณาการ 

 

 การดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตรในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอางทอง ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2566-2570 มีจำนวนโครงการตามแผนทั้งสิ้น 32 โครงการ งบประมาณรวม 25,782,500 

บาท และมีกลไกในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติรวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการ

บริหารจัดการศึกษาอยางเปนระบบภายใตการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

1.1 ความเปนมาและความสำคัญ 

ปญหาวิกฤตของการศึกษาไทยที่สะสมมานาน ไมวาจะเปนปญหาความแตกตางของคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาระหวางสถานศึกษา ปญหาการอานไมออกเขียนไมได ปญหาความเหลื่อมลำ้ในโอกาสและความเสมอภาคทาง

การศึกษา ปญหาสถานศึกษาขนาดเล็กในชนบท ปญหาการรวมศูนยอำนาจเขาสูสวนกลาง แมกระทั่งการกระจายอำนาจ

ไปสูสถานศึกษาแตก็บริหารและจัดการที่ขาดความรับผิดชอบตอผูเรียน มุงผลิตในเชิงปริมาณมากกวาคุณภาพ และผลิต

กำลังคนไมสนองตอบความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ผูสำเร็จการศึกษาขาดทักษะ 

การคิดวิเคราะหการใชเหตุผล และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ซึ่งสงผล

กระทบตอผลิตภาพของกำลังแรงงานภายใตระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ประเทศไทยกำลังเผชิญในขณะน้ี ประเทศไทยยัง

ตองเผชิญกับความทาทายที่เปนพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนแรงกดดันภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน อาทิ 

กระแสการเปลี่ยนแปลงจากศตวรรษแหงอเมริกาสูศตวรรษแหงเอเชียแรงขับเคลื่อนในระดับภูมิภาคซึ่งเกิดจากการ

รวมกลุมทางเศรษฐกิจ ภายใตกรอบความรวมมือทวิภาคีและพหุภาคี อาทิการรวมกลุมของประชาคมอาเซียน การ

รวมกลุมของเอเชียตะวันออก รวมทั้งกระแสการเปลี่ยนแกนอำนาจจากภาครัฐและเอกชนสูภาคประชาชน ซึ่งเปน

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดข้ึนบนโลก ภายใตทุนนิยมโลกที่ประเทศไทยไมสามารถหลีกเลี่ยงไดรวมทั้งแรงกดดัน

จากภายในประเทศที่เปนปญหาวิกฤตเชนกัน อาทิความเหลื่อมล้ำของโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาที่

สงผลตอความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได ปญหาวิกฤตดานความมั่นคง ปญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสราง

ประชากรและครัวเรือนรวมทั้งปญหาการกาวขามกับดักประเทศรายไดปานกลาง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงไปตามพลวัต

แบบกาวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม ที่สามารถยกระดับการพัฒนาการศึกษาแบบกาวกระโดด 

ซึ่งเสมือนหน่ึงเปนสะพานเช่ือมและนำพาองคความรูอันมากมายมหาศาลมาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษาได

อยางรอบดาน ที่ทุกภาคสวนของสังคมตองรวมมือกันคนหาทางออก  (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2559:3-5) 

ปญหาของการศึกษาที่เกิดข้ึนดังกลาวเปนปญหาเชิงโครงสรางและระบบการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ  

ยึดติดกับระบบความคิดแบบเดิม ไมคิดออกนอกกรอบ ทำใหโครงสรางและระบบการศึกษากาวไมทันกับการเปลี่ยนแปลงของ

โลกที่เปนพลวัต และไมสามารถวิวัฒนตนเองใหพัฒนาไปสูระบบการศึกษาและการเรียนรูที่สอดคลองกับเปาหมายการ

พัฒนาที่ ย่ังยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) ภายใตแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบมีสวนรวม 

(InclusiveGrowth) ที่พลเมืองสวนใหญมีสวนรวมอยางเทาเทียมและทัว่ถึง และบรบิทของการจัดการศึกษาเพื่อความ

เทาเทียมและทั่วถึง (InclusiveEducation) เพื่อใหพลเมืองสามารถแสวงหาความรูและเรียนรูไดดวยตนเองอยาง

ตอเน่ืองตลอดชีวิต รวมทั้งสามารถยกฐานะและชนช้ันทางสังคม อันนำไปสูการสรางความผาสุกรวมกันในสังคมของ

ชนในชาติและลดความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายไดของชนช้ันตาง ๆ ในสังคมใหมีความทัดเทียมกันมากข้ึน 

(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2559:5) 
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กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 สงผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและการเมืองของทุกประเทศ โดยเฉพาะความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

อันไรขีดจำกัดทีเ่กิดข้ึน ทำใหโลกทั้งโลกเช่ือมโยงและสือ่สารถึงกันไดอยางรวดเร็ว เปนโลกไรพรมแดน ซึ่งทุกประเทศ

ในประชาคมโลกใหความสำคัญ และเรงพัฒนาเพื่อใหกาวทันกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง และสามารถแขงขันกับ

ประเทศตาง ๆ ในโลกได จึงจำเปนตองมีการเตรียมความพรอมหลายดานโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยาง

รอบดาน และสมดุล เพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนาประเทศ ซึ่งการศึกษามีบทบาทสำคัญโดยตรงตอการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพและศักยภาพ มีความรู ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค เหมาะสม ตรงตาม

ความตองการใชกำลังคนของประเทศและสามารถแขงขันกับนานาประเทศได 

การศึกษาจึงมีความสำคัญและจำเปนของประเทศ ที่ผานมาประเทศไทยไดเห็นความสำคัญของการศึกษา  

โดยไดกำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาไวในกฎหมายและนโยบายตาง ๆ ของประเทศ เชน รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 ที่กำหนดนโยบายพื้นฐานแหงรัฐใหตองดำเนินการตามแนวนโยบายดาน

การศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560-2579) ราง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 

13 (พ.ศ.2566-2570) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550  

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี  พ.ศ.2546 นโยบายรัฐบาล  

(พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) และนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)  

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 

 ไดบัญญัติใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน และในแตละ

ปงบประมาณใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป โดยใหระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติ

ราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน รวมถึงงบประมาณและทรัพยากรที่ตองใช เพื่อเปนกรอบ

แนวทางในการดำเนินงานตลอดชวงเวลาที่กำหนดไวในแผน และที่สำคัญไดมีการกำหนดยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐและภาคชน โดยมุงหวังผลสัมฤทธ์ิตามประเด็นยุทธศาสตร 

ที่กำหนด โดยเฉพาะทางดานการศึกษาเปนปจจัยขับเคลื่อนในการผลิตกำลังคนสูตลาดแรงงานที่มีความตองการใน

การพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด 4.0 นอกจากน้ี แผนยุทธศาสตรระดับชาติไดมีการแปลงยุทธศาสตรชาติไปสูการ

ปฏิบัติดวยหลักความเช่ือมโยงความสัมพันธเชิงเหตุและผล (XYZ) โดยการถายทอดเปนแผนแมบท แผนแมบทยอย 

ราง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ฉบับที่ 13 นโยบายรัฐบาล และแผนการศึกษาชาติ 20 ป 

ยุทธศาสตรประเทศ (อนาคตประเทศไทย 2020) ไดกำหนดยุทธศาสตรหลักในการพัฒนาประเทศ โดยให

ความสำคัญของการศึกษา เพื่อตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรมและโลก ยกระดับสถานศึกษา คุณภาพและ

มาตรฐานวิชาชีพของครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและนำเทคโนโลยี

สารสนเทศ ยมาเสริมการเรยีนรู นโยบายรัฐบาลดานการศึกษาและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ยังไดใหความสำคัญ

กับการศึกษาในหลายประเด็น โดยตองเรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูทั้งระบบใหสัมพันธเช่ือมโยงกัน 

เรื่องสำคัญตอมาคือ ปฏิรูปครูทั้งระบบ ผลิตและพัฒนาครู ยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพช้ันสูง เพิ่มและกระจายโอกาส 

ทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ เรงนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารมาใชปฏิรูปการเรียนรู จัดการศึกษาข้ันอดุมศึกษา 
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และอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศรวมทั้ง

สงเสรมิใหเอกชนและทุกภาคสวนเขามารวมจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษามากข้ึน 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดเสนอเรื่องการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต  

โดยกำหนดเปาหมายเพื่อใหคนไทยทุกคนทุกชวงอายุไดรบัการศึกษาและการพัฒนาและกำหนดชวงชีวิตของคนที่ตอง

ไดรับการพัฒนาออกเปน 5 ชวงชีวิต สำหรับการพัฒนาการศึกษา เห็นควรดำเนินการจัดทำแผนการศึกษาระยะยาวที่

สอดคลองกับการพัฒนาคนตลอดชีวิต โดยกำหนดทิศทางการศึกษาเพื่อพัฒนาลักษณะของคนไทยในอนาคตตลอด

ทุกชวงชีวิตใหชัดเจน มีการเช่ือมโยงมิติการศึกษากับสุขภาวะทุกดาน (กาย ใจ สังคม ปญญา) รวมทั้งมีการสราง

มาตรฐานการศึกษา และการสงตอในแตละชวงชีวิตใหชัดเจน สามารถนำสูการปฏิบัติไดจริง ซึ่งที่ผานมาการจัด

การศึกษาในทุกชวงวัยยังขาดความสำเร็จเทาที่ควร มีปญหาตาง ๆ เชน ชวงเด็กแรกเกิด ปฐมวัย มีภาวะทุพโภชนาการ  

มีพัฒนาการไมสมวัย เรียนรูชา และผิดวิธี ไมไดรับการดูแลใหความรูที่เหมาะสม ศูนยเด็กเล็กไมไดมาตรฐาน การจัดการ

ศึกษาระดับปฐมวัยที่มีมาตรฐานและตรงตามหลักวิชาการยังไมทั่วถึง พอแม/คูสมรสใหมขาดความรูและเจตคติที่ดีใน

การเตรียมตัวเปนพอแม และขาดความรูความเขาใจในการดูแลตนเองเกี่ยวกับการต้ังครรภที่มีคุณภาพ ชวงวัยเรียน 

(5-14 ป) การเรียนรูและการพัฒนาการคอนขางชา สงผลให IQ และ EQ ต่ำ มีพฤติกรรมการบริโภคที่ไมเหมาะสม  

การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานแตกตางกัน และอยูในระดับคอนขางต่ำ เด็กขาดคุณภาพและทักษะสำคัญตอ

การดำรงชีวิต ชวงวัยรุน/นักศึกษา (15-21 ป) ขาดทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะการทำงาน บริโภคสื่อและ

เทคโนโลยีที่ไมสรางสรรค ติดอบายมุข มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ และคานิยมเรื่องเพศสัมพันธแบบผิด ๆ มีทักษะ

ภาษาอังกฤษคอนขางต่ำ ชวงวัยแรงงาน (15-59 ป) เกือบรอยละ 60 มีการศึกษาช้ันประถมศึกษาและต่ำกวา แรงงาน

ประมาณรอยละ 50 มีอายุ 40 ปข้ึนไป และมีแนวโนมสูงข้ึนที่จะเปนสังคมผูสูงอายุในอนาคต แรงงานสวนใหญขาด

ทักษะที่จำเปนในการปฏิบัติงานและไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และชวงผูสูงวัย (60 ปข้ึนไป)  

ผูสูงวัยขาดความรูในการเตรียมตัวเขาสูวัยผูสูงวัย ภายใตกรอบแนวคิดและเปาประสงคการพัฒนาการศึกษา คือ 

มุงจัดบริหารการศึกษาในทุกชวงชีวิตอยางมีคุณภาพเทาเทียม มีระบบที่หลากหลาย มีเสนทางที่สามารถเช่ือมโยงกัน 

(Multiple Tracks) และเอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิต  ปรับระบบการศึกษาที่เช่ือมโยงกับเอกชนมากข้ึนเพื่อปรับสมดุล

ความตองการรับการผลิตกำลังคนใหสอดคลองกัน ทั้งในเชิงคุณลักษณะและสัดสวนของกำลังคน เสนทางเขาออกจาก

ระบบไปสูตลาดแรงงานไดอยางตอเน่ือง และปรับหลักเกณฑและมาตรฐานใหมีความหลากหลายเปนสากล โดยมี

คุณลักษณะกำลังคนที่พึงประสงค มีการเรียนรูและทักษะที่จำเปนอยางรอบดาน ปรับตัวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกใน

ศตวรรษที่ 21 โดยตองพัฒนาคนใหมีคุณลักษณะของกำลังคนที่พึงประสงคคือ มีการเรียนรูและทักษะที่จำเปน มีความรู

อยางรอบดานทั้งดานทักษะความรูพื้นฐาน ทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานการ

วางแผนการเงินและทักษะดานสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี เพื่อเปนภูมิคุมกันสำคัญในการดำรงชีวิตสามารถปรับตัว

ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ไดแก มีจิตสำนึก และความรับผิดชอบตอหนาที่สังคมและประเทศ  

มีความรูและทักษะทีห่ลากหลาย (Multi-Skills) มีความสามารถสรางสรรคคุณคาหรือมูลคาเพิ่ม (Value - Creation) 

มีความสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสาร มีความเปนมืออาชีพ และมีความภักดีตอองคกร 

ดังน้ัน ทิศทางการศึกษาในอนาคต จึงตองปรับระบบการศึกษาโดยใหสอดคลองกับบริบทและความ

เปลี่ยนแปลง การปรับระบบการศึกษาในอนาคตไดมีการใหความสำคัญใน 4 ประเด็นหลัก ไดแกการศึกษาตลอดชีวิต   
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โดยสรางโอกาสการเรียนรูอยางตอเน่ืองใหคนทุกกลุมทุกวัย จัดการศึกษาและการเรียนรูที่มีความยืดหยุน หลากหลาย 

เขาถึงไดงาย และสัมพันธสอดคลองกับวัฒนธรรม วิถีชีวิต และการประกอบอาชีพในแตละทองถ่ิน การยกระดับ

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนกิจกรรม การวัดและประเมินผลใน

ทุกระดับที่สัมพันธกันและเอื้อตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน พัฒนาผูเรียนใหสามารถคิด วิเคราะห แกปญหา  

คิดริเริ่มสรางสรรค สามารถเรียนรูดวยตนเอง และใฝเรยีนรูอยางตอเน่ือง สงเสริม สนับสนุนและพฒันาศักยภาพเด็กที่

มีอัจฉริยภาพและผูมีความสามารถพิเศษดานตาง ๆ ใหมีความเปนเลิศ สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของครูอยางทั่วถึง พัฒนาครูและ

ผูบริหารใหมีระบบการช้ีแนะทางปญญา การพัฒนาการศึกษาเพือ่สนองความตองการทำงาน โดยจดัการศึกษาและเรียนรูที่

เนนการฝกปฏิบัติ และพัฒนาทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ สรางแรงจูงใจและปลูกฝงคานิยมในการเรียนสายอาชีพและ

การประกอบอาชีพอิสระ สงเสริมการทำงานระหวางเรียน การพัฒนาระบบสะสมหนวยกิตการเรียน เพื่อสงเสริมการ

เรียนควบคูกับการทำงาน สงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ ที่เช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมเปาหมาย การศึกษา

เพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม โดยสนับสนุนการผลิตและพัฒนานักวิจัย ผูสรางและพัฒนานวัตกรรมในสาขาตาง ๆ 

เสริมสรางความเขมแข็งและศักยภาพทางวิชาการใหแกสถาบันการศึกษา สรางเครือขายนักวิจัยและความรวมมือดาน

การศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งการตอยอดสูการสรางสรรคนวัตกรรมระดับสูงที่เช่ือมโยงองค

ความรูใหมกับภูมิปญญา วัฒนธรรมไทยสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา คณะรักษาความสงบแหงชาติ มีคำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ  

ที่ 19/2560 เรื่อง เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ “ขอ 11 ใหมีสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหาร

และจัดการศึกษาที่กฎหมายกำหนดการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาที่ นโยบาย และยุทธศาสตรของสวนราชการ

ตางๆที่มอบหมาย” ใหมีอำนาจหนาที่ในเขตจังหวัด ดังตอไปน้ี 1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. 

คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการ

และคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เปนไปตามอำนาจหนาที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 

ในแตละจังหวัดกำหนดใหมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มีผูวาราชการจังหวัด หรือรองผูวาราชการ

จังหวัดที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ ศึกษาธิการภาคในพืน้ที่ทีร่ับผดิชอบ เปนรองประธานกรรมการผูแทน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูแทนสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูแทนสำนักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนและผูแทนสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

นอกจากน้ียังมีหัวหนาสวนราชการ ผูทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ผูแทนครู เปนกรรมการ มีศึกษาธิการ

จังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ นอกจากน้ีคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง  

การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ขอ 11 ใหมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการเพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา

ตามที่กฎหมายกําหนดการปฏิบติัราชการตามอํานาจหนาที ่นโยบาย และยุทธศาสตรของสวนราชการตาง ๆ ที่มอบหมาย

และใหมีอํานาจหนาที่ในเขตจังหวัด 1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการ 
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เชิงยุทธศาสตรคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน รวมทั้งปฏิบัติงาน

ราชการที่เปนไปตามอํานาจและหนาที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย (2) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและ

แผนปฏิบัติการ (3) สั่งการ กํากับ ดูแล เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือหนวยงาน

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (4) จัดระบบ สงเสริม 

และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (5) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา

เพื่อคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ (6) ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา (7) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเกี่ยวกับงานดานวิชาการ การนิเทศ และ 

แนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา (8) 

ดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสวนราชการหรือหนวยงานและ

สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (9) สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา

เพื่อการศึกษา (10) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน (11) ปฏิบัติภารกิจตาม

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของ

กระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานตาง ๆ ในจังหวัด ขอ 12 ใหมีศึกษาธิการจังหวัด เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ 

พนักงานราชการ และลูกจางในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด อยูภายใตการกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอํานาจหนาที่

รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งใหมีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาและผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเฉพาะงานทีเ่กีย่วกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และใหมีรองศึกษาธิการจังหวัด เพื่อชวยเหลืองานศึกษาธิการ

จังหวัด  

จากบทบัญญัติดังกลาว ทำใหสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีภารกิจที่สำคัญหลายประการในการปฏิรูป

การศึกษา ดังน้ันการขับเคลื่อนภารกิจตาง ๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยมีเอกภาพสามารถประสานเช่ือมโยงและ

บูรณาการภารกิจในพื้นที่เกี่ยวกับการศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่สอดรับกับแนวทางการบริหารงานโดย

ประชารัฐเพื่อประโยชนในการปฏิรูประบบการศึกษาใหสามารถขับเคลื่อนไดอยางมปีระสทิธิภาพซึ่งจะสงผลใหเกิด

การพัฒนาประเทศที่ยังยืนตอไป 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอางทอง เปนหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา มีหนาที่ในการ

กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร การบริหารจัดการศึกษา จึงไดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอางทอง ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2566-2570 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัดอางทองใหมีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป และการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปตามพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 16 ที่กำหนดใหสวนราชการตอง

จัดทำแผนปฏิบั ติราชการซึ่ งจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน เปนไปตามรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นโยบายการบริหารราชการของรัฐบาลภายใตกรอบทิศทางตาม  

ราง แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) สอดคลองกับทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2560-2579 สอดคลองกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของจังหวัดอางทอง 
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1.2 บริบทท่ีเก่ียวของ 

1. สภาพท่ัวไปของจังหวัดอางทอง 

สภาพท่ัวไป 

จังหวัดอางทองต้ังอยูในพื้นที่ราบลุมภาคกลางของประเทศไทย เปนเมืองอูขาวอูน้ำที่มีความสำคัญตอ

เศรษฐกิจของชาติมาเปนเวลาชานาน ผลิตผลดานการเกษตรโดยเฉพาะขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่สามารถสงไปขายยัง

ตางประเทศไดมากเปนอนัดับหน่ึง ทำรายไดเลี้ยงประชากรและใชในการพัฒนาบานเมืองใหเจริญกาวหนาตลอดมา แมน้ำ

เจาพระยาเปนแมน้ำสายที่ใหความอุดมสมบูรณ ไหลผานพื้นที่ราบลุมภาคกลาง ซึ่งเริ่มตนจากจังหวัดนครสวรรคลงไปถึง

จังหวัดสมุทรปราการ ประชาชนสวนมากตามพื้นที่ราบลุมภาคกลาง จึงประกอบอาชีพทำนา กลาวไดวาภูมิประเทศ

เปนตัวกำหนดอาชีพ ประเพณี  และวัฒนธรรมตาง ๆ เปนลักษณะเฉพาะที่ เกี่ยวของกับการพัฒนาการทาง

ประวัติศาสตรของเมืองอยางสำคัญ 

ประวัติความเปนมา  

จังหวัดอางทองตามหลักฐานทางประวัติศาสตร สันนิษฐานวาอางทองเปนชุมชนโบราณขนาดเล็ก 

ต้ังแตสมัยทวารวดีในสมัยกรุงศรีอยุธยา อางทองเปนชานเมืองของกรุงศรีอยุธยา มีช่ือเดิมวา “แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ” 

ต้ังอยูริมฝงแมน้ำนอย  

พระราชพงศาวดารในสมัยกรุงศรีอยุธยา บทบาทความสำคัญของเมืองอางทองเปนเมืองหนาดาน 

ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาในการสูรบกับกองทัพพมา ทั้งน้ี สืบเน่ืองมาจากทำเลที่ ต้ังของเมืองอางทอง และสภาพ 

ภูมิประเทศที่ เปนที่ราบ มีแมน้ำสายสำคัญไหลผาน คือ แมน้ำเจาพระยา ทาใหเมืองอางทองกลายเปนเสนทางเดินทัพ  

เมื่อพมา ยกทัพเขาตีกรุงศรีอยุธยา และบางครั้งกลายเปนสมรภูมิที่ทั้งสองฝายใชประลองยุทธกัน  

ชาวอางทองไดพลชีีวิตและเลอืดเน้ือเพื่อชาติไทยยามที่บานเมืองมภัียสงคราม เชน การกอบกูเอกราช ของ

ชาติไทยในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พมาไดใชแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ เปนที่ต้ังคายตีกรุงศรีอยุธยาและ เกิดการ

สูรบครั้งสำคัญที่จารึกไวในประวัติศาสตรไทย คือ ศึกบางระจันที่บานบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ซึ่งชาวอางทองไดรวมสูรบ

กับกองทัพพมาอยางหาวหาญ ดังน้ัน อางทองสมควรไดรับการขนานนามวาเปนเมืองแหง “วีรไทยใจกลา” 

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี ไชโยโพธิ�ทอง

แสวงหา

เมอืง

ป่าโมก
วเิศษชยัชาญ

สามโก้


N

s

Ew

พื�นที�ทั�งหมดประมาณ 
968.372 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 605,232.5 ไร่
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สภาพทางภูมิศาสตร 

1. ท่ีต้ังและอาณาเขต   

จังหวัดอางทองต้ังอยูในพื้นทีร่าบลุมภาคกลางของประเทศไทย หางจากกรงุเทพมหานครตามทางหลวง

แผนดินหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตรและเสนทางตามลำแมน้ำเจาพระยาถึงตลาด 

ทาเตียนระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร มีรูปรางลักษณะคลายรูปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส  มีสวนกวางตามแนว 

ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก และสวนยาวตามแนวทิศเหนือถึงทิศใตใกลเคียงกัน ประมาณ 40 กิโลเมตร พื้นที่

ทั้งหมด 968.372 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง  ดังน้ี 

ทิศเหนือ ติดกับอำเภอคายบางระจัน อำเภอทาชาง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบรุ ี

ทิศตะวันออก ติดกับอำเภอบางปะหัน อำเภอมหาราช อำเภอบานแพรก  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอทาวุง จังหวัดลพบุร ี

ทิศใต  ติดกับอำเภอผักไห อำเภอบางบาล จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทิศตะวันตก   ติดกับอำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอศรีประจัน อำเภอสามชุก   

อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบรุ ี

2. ลักษณะภูมิประเทศ  

จังหวัดอางทองมีลกัษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เปนพื้นที่ราบลุมลักษณะคลายอางไมมีภูเขา ไมมีปาไม 

ดินเปนดินเหนียวปนทราย พื้นที่สวนใหญเหมาะแกการทำนาขาว ทำไร และทำสวนมีแมน้ำสายสำคัญไหลผาน 2 สาย คือ 

แมน้ำเจาพระยาและแมน้ำนอย โดยแมน้ำเจาพระยาไหลผานจังหวัดอางทองจากทิศเหนือไปทิศใต ระยะทางยาว

ประมาณ 40 กิโลเมตร ไหลผานทองที่อำเภอไชโย อำเภอเมืองอางทอง และอำเภอปาโมก จากน้ันไหลเขาสูเขตทองที่

อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวนแมน้ำนอย เปนแมน้ำที่แยกจากแมน้ำเจาพระยา ที่อำเภอเมืองชัยนาท 

ไหลผานจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงหบรุ ีและจังหวัดอางทอง ในเขตพื้นที่อำเภอโพธ์ิทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ ไปบรรจบกับ

แมน้ำเจาพระยาอีกครั้งหน่ึงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมระยะทางที่ไหลผานจังหวัดอางทองยาวประมาณ 50 

กิโลเมตร 

3. ลักษณะภูมิอากาศ   

เน่ืองจากจังหวัดอางทองต้ังอยูในเขตพื้นที่รอนชุมช้ืน ดังน้ัน ภูมิอากาศจึงเปนแบบฝนเมืองรอน   

โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธทำใหอากาศหนาวเย็นและ

แหงแลง และไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ทำใหมีเมฆมาก

และมีฝนตกชุก 

ฤดูกาล แบงออกเปน 3 ฤดู คือ 

ฤดูรอน เริ่มต้ังแตเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

ฤดูฝน เริ่มต้ังแตเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 

ฤดูหนาว เริ่มต้ังแตเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ 
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4. การคมนาคมขนสง 

การคมนาคมขนสงภายในพื้นที่จังหวัดอางทอง สามารถเดินทางไดโดยรถยนต ซึ่งการคมนาคมขนสง  

แบงออกได ดังน้ี  

1. การคมนาคมขนสงจากตัวจังหวัดไปยังอำเภอ ตำบล หมูบาน และจังหวัดใกลเคียงสามารถ

เดินทางไดดวยรถยนตโดยสารประจำทาง มีศูนยกลางการเดินรถอยูที่สถานีจอดรถโดยสารประจำทางจังหวัด

อางทอง (ต้ังอยูที่ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง)  

2. การคมนาคมขนสงระหวางจังหวัดตาง ๆ สามารถเดินทางไดดวยรถยนตโดยสารประจำทาง  

และรถยนตสวนบุคคล โดยเฉพาะสายกรุงเทพฯ - อางทอง สามารถเดินทางไดสะดวกถึง 3 เสนทาง ดังน้ี  

- เสนทางที่ 1 ใชเสนทางสายพหลโยธิน ทางหลวงหมายเลข 32 จากกรุงเทพฯ แยกเขาเสนทางสาย

เอเชีย ผานอำเภอบางปะอิน - พระนครศรีอยุธยา - อำเภอบางปะหัน - อางทอง ระยะทาง 105 กิโลเมตร  

- เสนทางที่ 2 ใชเสนทางตัดใหม ขามสะพานพระปนเกลา - ตลิ่งชัน เขาเสนทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 340 ผานจังหวัดนนทบุรี – ปทุมธานี – พระนครศรีอยุธยา – สุพรรณบุรี - อางทอง ระยะทางประมาณ 150 

กิโลเมตร  

- เสนทางที ่3 ใชเสนทางกรุงเทพฯ - ปทุมธานี ผานปากเกร็ด เขาทางหลวงแผนดินหมายเลข 3111 

ผานอำเภอบางไทร-อำเภอเสนา-พระนครศรอียุธยา จากน้ันใชเสนทางหมายเลข 3263 และตอเขาทางหลวงหมายเลข 

309 เขาอำเภอปาโมก - อางทอง รวมระยะทาง 140 กิโลเมตร หรือใชทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางดวนสายบางปะอิน - 

ปากเกร็ด) สอบถามเพิ่มเติมไดที่ โทร.1543  

3. การคมนาคมขนสงจากจังหวัดอางทอง - กรงุเทพฯ  

- สายที่ 15 กรุงเทพฯ - อางทอง ระยะทาง 108 กิโลเมตร เปนรถตูโดยสารของบริษัทขนสง จำกัด 

มีรถบริการวันละ 46 เที่ยว (ไป 23 เที่ยว - กลับ 23 เที่ยว)  

- สายที่ 902 กรุงเทพฯ - อางทอง ระยะทาง 106 กิโลเมตร เปนรถตูโดยสารของบริษัทขนสง จำกัด 

มีรถบริการวันละ 34 เที่ยว (ไป 17 เที่ยว - กลับ 17 เที่ยว) จุดจอดรถ ณ สถานีขนสงโดยสารประจำทางจังหวัด

อางทอง  

- สายที่ 951 กรุงเทพฯ - สุพรรณบุรี ระยะทาง 106 กิโลเมตร เปนรถตูโดยสารของบริษัท 

ขนสง จำกัด มีรถบริการวันละ 80 เที่ยว (ไป 40 เที่ยว - กลับ 40 เที่ยว) จุดจอดรถ ณ สถานีขนสงโดยสารประจำทาง

จังหวัดอางทอง และตำบลศาลเจาโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง  

- สายที่ 952 กรุงเทพฯ - วิเศษชัยชาญ ระยะทาง 128 กิโลเมตร เปนรถตูโดยสารของบริษัท 

ขนสง จำกัด มีรถบริการวันละ 30 เที่ยว (ไป 15 เที่ยว - กลับ 15 เที่ยว) จุดจอดรถ ตำบลศาลเจาโรงทอง อำเภอ 

วิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง 

สภาพดานการปกครอง 

1. การปกครอง   

จังหวัดอางทองแบงเขตการปกครองออกเปน 7 อำเภอ 73 ตำบล 513 หมูบาน สวนดาน 

การปกครองทองถ่ิน ประกอบดวย 
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1) องคการบรหิารสวนจังหวัด   1  แหง 

2) เทศบาลเมือง     1  แหง 

3) เทศบาลตำบล   20  แหง 

4) องคการบรหิารสวนตำบล  43  แหง 

ตารางแสดงเขตการปกครอง 

อำเภอ พื้นท่ี (ตร.กม.) ตำบล หมูบาน เทศบาล อบต. 

เมืองอางทอง 102.846 14 81 3 8 

ไชโย 72.326 9 51 2 3 

ปาโมก 80.854 8 47 1 6 

โพธ์ิทอง 219.414 15 110 5 9 

วิเศษชัยชาญ 224.702 15 126 7 9 

สามโก 86.889 5 37 1 2 

แสวงหา 181.341 7 61 2 6 

รวม 968.372 73 513 21 43 

 

2. ประชากร   

จังหวัดอางทองมจีำนวนประชากรตามประกาศสำนักทะเบียนกลาง 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 279,654 

คน เปนชาย 134,095 คน หญิง 145,559 คน ประชากรอาศัยอยูในอำเภอวิเศษชัยชาญมากที่สุด คิดเปนรอยละ 23.38 

ของจำนวนประชากรทั้งหมด รองลงมาไดแก อำเภอเมืองอางทอง รอยละ 20.23 และอำเภอโพธ์ิทอง รอยละ 18.91

อำเภอที่ประชากรนอยที่สุดไดแก อำเภอสามโก คิดเปนรอยละ 6.90  

  จำนวนครัวเรือนในจังหวัดอางทอง รวมทั้งสิ้น 99,928 ครัวเรือน อำเภอที่มีครัวเรือนมากที่สุด  

คือ อำเภอวิเศษชัยชาญ รองลงมาคืออำเภอเมืองอางทอง และอำเภอโพธ์ิทอง ตามลำดับ 

ตารางแสดงจำนวนประชากรของจงัหวัดอางทอง 

อำเภอ 
จำนวนครัวเรือน ประชากร 

ชาย หญิง รวม รอยละ 

อำเภอเมืองอางทอง 23,379 26,559 29,406 55,965 20.23 

อำเภอไชโย 7,492 10,927 11,687 22,614 8.18 

อำเภอปาโมก 10,258 13,265 14,529 27,794 10.05 

อำเภอโพธ์ิทอง 18,775 24,886 27,406 52,292 18.91 

อำเภอวิเศษชัยชาญ 23,831 30,932 33,723 64,655 23.38 

อำเภอสามโก 6,337 9,152 9,946 19,098 6.90 

อำเภอแสวงหา 11,219 16,672 17,494 34,166 12.35 

รวม 101,291 132,393 144,191 276,584 100.00 

(ที่มา: ที่ทำการปกครองจังหวัดอางทอง 2564) 

 



 

                               แผนพฒันาการศึกษาจังหวัดอางทอง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 
10 

ดานเศรษฐกิจ  

1. สภาพเศรษฐกิจ 

จังหวัดอางทองเปน “อูขาว – อูน้ำ” ที่สำคัญแหงหน่ึงของประเทศ สภาพเศรษฐกิจของจังหวัด

อางทอง อยูในฐานะที่สามารถเลี้ยงตนเองไดเปนอยางดีในแงของอาหาร แรงงาน และการคมนาคมขนสง “ขาว”  

เปนผลผลิตที่สำคัญที่สงออกของจังหวัด อยางไรก็ตาม การที่โครงสรางดานเศรษฐกิจของจังหวัดผูกพันอยูกับ

การเกษตรเปนหลัก ทำใหจังหวัดอางทองมีอัตราการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจต่ำ 

2. ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) 

อันดับท่ี จังหวัด ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 

(ลานบาท) 

ประชากร 

(1,000 คน) 

รายได 

ตอคน (บาท) 

อันดับที่ 28 เชียงใหม 259,026 1,803 143,638 

อันดับที่ 29 ลพบุรี 110,824 776 142,776 

อันดับที่ 30 กาญจนบุรี 108,306 830 130,445 

อันดับที่ 31 ตาก 68,372 534 128,124 

อันดับที่ 32 นครสวรรค 117,685 929 126,679 

อันดับที่ 33 อางทอง 31,430 249 126,370 

อันดับที่ 34 ขอนแกน 214,018 1,716 124,729 

 

จากขอมูลสถิติผลิตภัณฑภาคและจังหวัด (GPP) ประจำป 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) พบวา สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดอางทอง มีมูลคาผลิตภัณฑ 

มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) เทากับ 31,430 ลานบาท และมีมูลคําผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอ

หัว (GPP per capita) เทากบั 126,370 บาท เปนอันดับที่ 4 ของภาค และเปนอนัดับที่ 33 ของประเทศ  

แนวโนมมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจาป พ.ศ. 2562 มีมูลคาเทากับ 

31,430 ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก 30,419 ลานบาท ในปที่ผานมา หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 3.32 สำหรับผลิตภัณฑจังหวัดตอ

หัว (Per Capita GPP) เทากับ 126,370 บาท เพิ่มข้ึนจาก 121,679 บาท ในปที่ผานมาหรือลดลงรอยละ 3.83 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2559) 
ป ผลิตภัณฑมวลรวม 

หนวย : ลานบาท 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน (บาท) 

หนวย : บาท 

2556 25,964 102,212 

2557 24,356 95,898 

2558 24,796 97,647 

2559 26,434 104,635 

2560 28,648 114,008 

2561 30,419 121,679 

2562 31,430 126,370 
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3. การเกษตรกรรม 

1) การใชพื้นที่และการถือครองที่ดินทางการเกษตร จังหวัดอางทอง มพีื้นที่ทัง้หมด 605,232.5 ไร 

เปนแหลงเพาะปลกูพืชที่สำคัญของประเทศ โดยจังหวัดอางทองเปน 1 ใน 7 จังหวัดที่ไมมีพื้นที่ปาไมหรือปาสงวนแหงชาติ

ป 2558 จังหวัดอางทองมีพื้นที่การเกษตร 458,698 ไร คิดเปนรอยละ 75.79 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยจำแนกดังน้ี 

ท่ี จำนวนพื้นท่ี จำนวน (ไร) รอยละ 

1 พื้นที่ทำนา 373,482.00 61.71 

2 พื้นที่ปลูกไมผลไมยืนตน 43,653.00 7.21 

3 พื้นที่ปลูกพืชไร (ออย เผือก และมัน) 11,153.00 1.84 

4 พื้นที่ปลูกพืชผัก 10,314.00 1.70 

5 พื้นที่ปลูกไมดอกไมประดับ 456.00 0.08 

6 พื้นที่การเกษตรอ่ืน ๆ 22,119.50 3.65 

7 พื้นที่นอกการเกษตร 144,055.00 23.80 

รวม 605,232.50 100.00 

(ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดอางทอง ขอมูล ณ เดือน กันยายน 2558) 

2) การปลูกพืช 

จังหวัดอางทอง มีพื้นที่เพาะปลูกพืช จำนวน 458,698 ไร เกษตรกรที่ปลูกพืช จำนวน 31,947 

ราย พืชที่ปลูกมากอันดับแรกคือขาว รองลงมาไดแก พืชผัก กลวยน้ำวา มะมวง และออย ตามลำดับ 

ตารางแสดงจำนวนการเพาะปลูกพืช 

ประเภทพืช จำนวน (ไร) รอยละ จำนวน (ครัวเรือน) 

ขาว 373,482 81.42 13,555 

พืชผัก 10,314 2.25 4,272 

กลวยน้ำวา 9,819 2.14 4,944 

มะมวง 7,450 1.62 3,799 

ออยโรงงาน 10,875 2.37 594 

มะพราวแก 731 0.16 894 

ไมดอกไมประดับ 456 0.10 45 

เผือกและมัน 278 0.06 32 

พื้นที่เกษตรอ่ืน ๆ 45,293 9.87 3,812 

รวม 458,698 100.00 31,947 

1. ขาว จังหวัดอางทองมีพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมด 373,482 ไร พันธุที่ใชปลูกมีหลายพันธุ ไดแก  

พันธุ กข 31 (ปทุมธานี 80) ปทุมธานี 1 สุพรรณบุรี 1 พิษณุโลก 2 สุพรรณบุรี 3 กข 29 (ชัยนาท 80) ชัยนาท 1  

พันธุที่ปลูกกันมากที่สุดไดแก พันธุ กข 31 (ปทุมธานี 80) กข 41 และ กข 47 

2. ไมผล ไดแก  มะมวง เปนไมผลเศรษฐกิจของไทยที่มี ศักยภาพในการผลิตและสงออกสูง  

มีพื้นที่ปลูกมะมวงสงออก ประมาณ 7,450 ไร พันธุที่ปลูก ไดแก พันธุน้ำดอกไม และพันธุเขียวเสวย ปจจุบันสงออกไป

ประเทศจีนมากที่สุด ราคาสงออก 50-70 บาท/กก. มะมวงจัดเปนพืชเศรษฐกิจที่มี การสงออกของจังหวัดอางทอง  
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โดยสงออกปละประมาณ 400-500 ตัน กลวยน้ำวา มีพื้นที่ปลูกกลวย น้ำวาประมาณ 9,819 ไร สวนใหญเปนการปลกูตาม

สวนหลังบาน พันธุที่ปลูกเปนพันธุกลวยน้ำวาขาว ซึ่งมีรสชาติอรอย นิยมนามาแปรรูป ผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคจะสง

ขายตลาดทองถ่ิน ราคาเฉลี่ยหวี ละ 25-35 บาท มะพราวแกจังหวัดอางทองมีพื้นที่ปลูกมะพราวอยูประมาณ 731 ไร  

ปลกูตามสวนหลงับาน หัวไรปลายนา สงขายในตลาดทองถ่ินราคาลูกละ 10-15 บาท 

3. พืชไร ไดแก ออยโรงงาน เน้ือที่เพาะปลูก ออยโรงงาน ป 2558 จานวน 10,875 ไร ราคาอยูที่

ประมาณ 1,110 บาท ตอตัน ณ ระดับความหวาน 10 ซีซี เอส และไดรับการสนับสนุน จากโรงงานน้ำตาลจูงใจให

เกษตรกรขยายเน้ือที่การเพาะปลูกเพิ่มข้ึน แตเน่ืองจากขอจำกัดเรื่องพื้นที่และ พันธุออยจึงขยายพื้นที่ไดไมมากนัก  

โดยจังหวัดอางทองจะปลูกเพิ่มในพื้นที่นาที่มีโรคและแมลงรบกวน ซึ่งไดผลตอบแทนนอย 

4. พืชผัก ป 2558 มีพื้นที่ปลูกพืชผักทั้งหมดประมาณ 10,314 ไร ผลผลิตรวม 20,952.52 ตัน  

(มูลคา 455.95 ลานบาท) ซึ่งมีการเพาะปลูกกระจายอยูทุกอำเภอ ผักคะนา ถือเปน ผักที่ผูบรโิภคตองการมากที่สุด มีพื้นที่

ปลูกประมาณ 565 ไร ปลูกตามหัวไรปลายนาและสวนจะสงขายตลาดทองถ่ิน ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 25-30 บาท 

    3) การปศุสัตว 

 ปศุสตัวเปนสวนหน่ึงของภาคเกษตรที่สำคัญรองจากการปลูกพืช มีการเลี้ยงเพื่อการบริโภค เพื่อการ

ใชงานและที่สำคัญคือในเชิงพาณิชย สัตวเศรษฐกิจที่สำคัญ ไดแก ไกเน้ือ ไกไข สุกร และโคเน้ือ การปริมาณการเลี้ยง  

และราคาจำหนายหนาฟารม ป 2563 การผลิตสาขาปศุสัตว มีการเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อรองรับความตองการบริโภคทั้ง

ภายในประเทศและตางประเทศที่ขยายตัวเพิ่มข้ึน ประกอบกับเกษตรกร มีการปรับระบบการเลี้ยงเขาสูระบบมาตรฐาน

ฟารม มีการเฝาระวังควบคุมโรคระบาดสัตวเปนอยางดีและหนวยงานปศุสัตวในพื้นที่ใหคำปรึกษาแนะนำ ทำใหระบบ 

การผลิตปศุสัตวมีประสิทธิภาพมากข้ึน สงผลใหภาพรวมการผลิตปศุสัตวมีแนวโนมเพิ่มข้ึน 

ชนิดปศุสัตว 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

ปริมาณ 

(ลาน) 

ราคา ปริมาณ 

 

ราคา ปริมาณ 

 

ราคา 

โคเน้ือ (นน.250 กก./ตัว) 8,148 101.81 5,158 90.71 5,380 92.65 

สุกร (นน.100 กก./ตัว) 104,297 57.49 106,396 68.64 111,165 73.39 

ไกเน้ือ (นน. 2 กก./ตวั) 9.30 37.60 9.68 40.00 9.79 37.39 

ไขไก (ฟอง) 162.48 2.93 16.52 3.01 138.50 3.05 

(ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7) 

    4) การประมง 

     จังหวัดอางทอง มีสภาพเปนที่ราบลุมเหมาะสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 

ของเกษตรกร เปนการเลี้ยงเพื่อเปนอาชีพเสริม และเลี้ยงเพื่อการพาณิชย โดยมีรูปแบบการเลี้ยง ไดแก เลี้ยงในบอ  

เลี้ยงในรองสวน เลี้ยงในนาขาว เลี้ยงในกระชัง และเลี้ยงในบอซีเมนต ปริมาณและมูลคาสัตว น้ำจืดที่ผลิตไดในธรรมชาติ  

และจากการเพาะเลี้ยง ในป 2563 รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น 3,420,613 กิโลกรัม คิดเปนมูลคา 3,227,320 บาท จำแนกเปน

ปริมาณและมูลคาสัตวน้ำจืดที่ผลิตไดจากการเพาะเลี้ยง จานวน 35,970 กิโลกรัม มูลคา 1,790,650 บาท และปริมาณและ

มูลคาสัตวน้ำจืดที่ผลิตไดในธรรมชาติ จานวน 3,384,643 กิโลกรัม มูลคา 1,430,670 บาท 
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    5) การรับรองมาตรฐานแปลง/ฟารม 

ป จำนวนเกษตรท่ีผานการรับรองมาตรฐานแปลง/ฟารม 

รวม ดานพชื การทำนาขาว ดานปศุสัตว ดานประมง 

2558 332 192 99 37 4 

2559 494 249 151 44 5 

2560 329 145 130 46 8 

2561 137 21 45 47 24 

2562 150 32 25 47 46 

2563 190 65 16 47 62 

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดอางทอง 

    6) สถาบันและองคกรเกษตรกร 

     สหกรณในจังหวัดอางทอง รวมทั้งสิ้น 82 แหงประกอบดวย สหกรณการเกษตร จำนวน 17 แหง 

สหกรณประมง จำนวน 2 แหง สหกรณบริการ จำนวน 7 แหง สหกรณออมทรัพย จำนวน 6 แหง และ สหกรณเครดิต 

ยูเน่ียน จำนวน 1 แหง 

 

4. อุตสาหกรรม  

จังห วัดอางทองเปนจังห วัดห น่ึงที่ มี เสนทางคมนาคมในจังห วัดมีความเช่ือมตอกันจาก

กรุงเทพมหานครรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากเมืองหลวง มีสถานประกอบการ จานวน 318 แหง เงินลงทุน

เทากับ28,611 ลานบาท โดยประเภทอุตสาหกรรมที่มีจานวนมากในจังหวัด 3 อันดับแรก ไดแก ประเภท

อุตสาหกรรมอโลหะ จำนวน 109 แหง รองลงมาประเภทอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากพืช และผลิตเครื่องจักรและ

เครื่องกลในจำนวนที่เทากนั 48 แหง และประเภทอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากปโตรเลียม จานวน 34 แหง 

โรงงานขนาดใหญทีม่ีเงินลงทุนสงู 4 อันดับแรก 

ท่ี ชื่อโรงงาน เงินลงทุน 

(ลานบาท) 

1 บริษัท บี.กรมิ เพาเวอร (อางทอง) 1 จำกัด 46,680 

2 บริษัท แสงฟาอะกรีโปรดักส จำกัด 26,800 

3 บริษัท เมอรรีไรซแลนด จำกัด 2,042 

4 บรษัิท ไทยเรยอน จากัด (มหาชน) 1,931 

5 บริษัท สยาม พารบอยลไรซ จำกัด 1,868 

 

นอกจากน้ียังมีอุตสาหกรรม หัตถกรรมทองถ่ิน ซึ่งเกษตรกรจะใชเวลาวางจากการทำนาขาวมา

ประดิษฐภาชนะจักสาน จนเปนที่นิยมยอมรับกันในตลาดวา จังหวัดอางทองมีช่ือเสียงดานภาชนะจักสานเครื่องหวายและ 

ไมไผฝมือประณีตมาชานาน ปจจุบันสินคาอุตสาหกรรมในครัวเรือน/หัตถกรรมพื้นบาน สามารถผลติจำหนายไดทั้งในและ

ตางประเทศ เชน 
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การจกัสานผักตบชวา  ที่ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอางทอง ที่ตำบลไชยภูม ิอำเภอไชโย 

การทำตุกตาชาววัง  ที่ตำบลบางเสด็จ อำเภอปาโมก 

การทำกลอง   ที่ตำบลเอกราช อำเภอปาโมก 

การจกัสานหวายและไมไผ ที่ตำบลบางเจาฉา อำเภอโพธ์ิทอง 

การทำดอกไมประดิษฐ  ที่ตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา ที่ตำบลมหาดไทย 

อำเภอเมืองอางทอง 

การทำผาทอ   ที่ตำบลสามโก อำเภอสามโก ที่ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา 

 

5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 1. โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริที่ดำเนินการในจังหวัดอางทอง สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  

เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ ไดใหความชวยเหลือและแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎร ผานทางโครงการ 

อันเน่ืองมาจาก พระราชดำริ ไดแก 

1) โครงการฟารมตัวอยางตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปหลวง หนองระหารจีน ตำบลบานอฐิ อำเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง 

2) โครงการฟารมตัวอยางตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปหลวง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง  

3) ศูนยศิลปาชีพสีบัวทอง ตำบลสบีัวทอง อำเภอแสวงหา จงัหวัดอางทอง  

4) โครงการฝกอาชีพตุกตาชาววัง ตำบลบางเสด็จ อำเภอปาโมก จังหวัดอางทอง  

5) โครงการโรงสเีทพประทาน 2 ตำบลบางเสด็จ อำเภอปาโมก จังหวัดอางทอง  

6) โครงการตนแบบฟนฟผููประสบอทุกภัย โดยแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิ

อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ตำบลบานแห อำเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง 

 

6. ดานการบริการทองเท่ียว 

สถานการณของการเดินทางทองเทีย่วทีเ่ดินทางเขามาในจงัหวัดอางทอง มีผูเย่ียมเยือนลดลง รอยละ 

88.20 เปนเพราะผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ที่ตอเน่ืองมาต้ังแตปลายป 2562 ในจำนวนน้ี พบวา  

ผูเย่ียมเยือนชาวไทยและชาวตางชาติลดลงรอยละ 53.66 และรอยละ 74.28 

การจัดจำหนายผลิตภัณฑ OTOP จังหวัดอางทอง สำหรับผลิตภัณฑเดนจังหวัด : PSO (Provincial 

Star OTOP) ที่มีเอกลักษณ ภูมิปญญาทองถ่ิน มีคุณคาเปนที่นิยม มีศักยภาพดานการผลิต มีความสามารถดาน

การตลาด โดยพิจารณาจากผูบริโภคและการสงเสริมจากหนวยงานที่รวมกันเปนภาคีการทำงานโครงการหน่ึงตำบล 

หน่ึงผลิตภัณฑ โดยกำหนดเปนเปาหมายในการพัฒนาและสงเสริมผลิตภัณฑเดนของจังหวัด ในการพัฒนาและสงเสริม
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ในดานการผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การตลาด และการทองเที่ยว ประกอบดวย ผลิตภัณฑตุกตาชาววัง 

ผลิตภัณฑกลอง ผลิตภัณฑสมุนไพร ผลิตภัณฑจักสานจากไมไผและผักตบชวา ฯลฯ 

หนวย : ลานบาท 

ป จำนวน รอยละท่ีเพิ่มข้ึน 

2558 620,270,000 0.71 

2559 796,110,000 28.35 

2560 1,167,127,218 46.60 

2561 1,486,992,073 27.41 

2562 1,828,749,237 22.98 

2563 2,014,487,183 10.16 

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอางทอง 

ตลาดกลางคาปลีก- คาสง 

1) ตลาดกลางพืชผักและผลไม จังหวัดอางทองมีตลาดรองรับสินคาเกษตรในรูปของตลาดกลาง  

มีช่ือวา “ตลาดกลาง พืชผักผลไมสุวพันธ” ต้ังอยูที่ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอางทอง แตละวันจะมีพอคามารับ

ซื้อไป จำหนายยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียง เปดบริการทั้งกลางวันและกลางคืน เปนตลาดขายสงที่ใหญที่สุด

ในภาคกลางตอนบน 

2) ตลาดกลางปลา จังหวัดอางทองมีตลาดคาสง-คาปลีกปลา เปนศูนยรวมจำหนายปลาน้ำจืด

นานาชนิดไป ยังตลาดตามภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ ช่ือ “ตลาดปลาสวุพันธ” เปนตลาดสินคาสัตวน้ำที่เกาแกและ

ใหญที่สุดในภาคกลาง ซึ่งเปนสวนหน่ึงของตลาดเกษตรสุวพันธ ต้ังอยูบริเวณริมแมน้ำเจาพระยา ถนนเทศบาล 10  

เปนที่รูจักมาอยางยาวนานและนับเปนศูนยกลางการคาสัตวน้ำมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบนั โดยตามศักยภาพของตลาด

ปลาสุวพันธ จะมีผูประกอบการจำหนายสัตวน้ำในตลาด มากกวา 120 ราย เปน คนจังหวัดอางทอง รอยละ 60 จังหวัด

สุพรรณบุรี รอยละ 30 และจังหวัดใกลเคียง รอยละ 10 เปนศูนยกลางการจำหนายปลาน้ำจืดและสัตวน้ำนานาชนิดไปยัง

ตลาดภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศ เชน กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ราชบุรี สิงหบุรี ชัยนาท นครสวรรค สระบุรี ลพบุรี ฯลฯ 
 

ดานสังคม 

1. ดานศาสนา 

จังหวัดอางทอง มีประชากรนับถือศาสนาตาง ๆ ไดแก ศาสนาพุทธ 210,613 คน คริสต 257 คน 

อิสลาม 2,204 คน ศาสนสถานศาสนาพุทธ ประกอบดวย วัดจำนวน 219 วัด วัดพระอารามหลวง  3 วัด (วัดอางทอง

วรวิหาร อำเภอเมืองอางทอง ,วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย และวัดปาโมกวรวิหาร อำเภอปาโมก) ที่พักสงฆ 3 แหง 

(อำเภอเมืองอางทอง   วัดหลุมไก ตำบลศาลาแดง สวนศิลาวรรณ ตำบลมหาดไทย และวัดโพธ์ิโกลน อำเภอปาโมก) 

ศาสนาคริสตนิกายคาทอริก โบสถ 1 แหง นิกายโปรแตสแตนท คริสตจักร 6 แหง ศาสนาอิสลาม มัสยิด 3 แหง 

คณะสงฆสังกัดมหานิกาย จำนวน 211 วัด สังกัดธรรมยุต จำนวน 8 วัด รวม 219 วัด ป 2557 มีพระภิกษุ จำนวน 

1,854 รูป สามเณร จำนวน 262 รูป 
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2. วัฒนธรรมและประเพณ ี

งานไหวครูกลอง ประเพณีการไหวคร ูกลองบานปากน้ำ สมัยกอนกลองใชตีเปนสัญญาณ บอกเวลา และ

เหตุการณตาง ๆ  การทำกลองของ ชาวบานปากน้ำแหงอำเภอปาโมก มีประวัติการ ประดิษฐสรางสรรคที่สืบสานกันมานาน

กวา 50 ป งานไหวครูกลองจะจดัข้ึนในวันพฤหัสบดีเดือน 9 ของทุกป 

งานบุญโขลกแปงขนมจนี ณ วัดสวางอารมณ อำเภอโพธ์ิทอง เปนการสืบทอดประเพณีที่ดีงามใหคง

อยู คูชุมชน และถือเอาวันที่มีการโขลกแปงขนมจีน ซึ่งตรงกับวันข้ึน 11 ค่ำ เดือน 11 เปนงานบุญประจำปสืบตอมา

เปนเวลากวา 60 ป 

งานประเพณีกวนขาวอาซูรอ การกวนขาวอาซูรอ (ขนมอาซูรอ) ตรงกับ วันที่ 10 เดือนมุฮัรรอม  

ซึ่งเปนเดือนแรกของ ของศาสนาอิสลาม เปนประเพณีทองถ่ินของชาว ไทยมุสลิม คำวา อาซูรอ เปนภาษาอาหรับ 

แปลวา การผสมการรวมกันคือการนำสิ่งของที่ รับประทานไดหลายสิ่งหลายอยางมากวนรวมกัน มีทั้งชนิดคาวและ

หวาน การกวนขาวอาซูรอ จะใชคนในหมูบานมาชวยกัน เปนการสงเสริมความ สามัคคีในชุมชน 

งานประเพณีแขงเรอืยาว ชวงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนของทุกป วัดริมแมน้ำจะมีการจัดงานแขง

เรือยาวเพื่ออนุรักษ สืบทอดประเพณีของทองถ่ินเพื่อประกวดประชันฝมือ ฝพายเปนการสรางความสนุกสนานต่ืนเตน

ใหกับผูรวมงาน เชน งานประเพณีแขงเรือยาววัดปาโมกวรวิหาร อำเภอ ปาโมก งานประเพณีแขงเรือยาว  วัดสุวรรณ

ราชหงส บริเวณหนาวัดสุวรรณราชหงส อำเภอโพธ์ิทอง 

 

3. การสาธารณสุข 

จังหวัดอางทองมีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ คือ โรงพยาบาลทั่วไปขนาด 324 เตียง จำนวน 1 

แหง โรงพยาบาลชุมชน 6 แหง โดยแบงเปนโรงพยาบาล 90 เตียง 1 แหง 60 เตียง 2 แหง และ 30 เตียง 3 แหง  

รวมจำนวนเตียง ทั้งสิ้น 604 เตียง และมีโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพ จำนวน 76 แหง  

ตารางแสดงจำนวนสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและจำนวนเตียง 

โรงพยาบาล ประชากร จำนวนเตียง 
จำนวน รพ.สต. 

ท่ัวไป ขนาดใหญ รวม 

รพ.อางทอง 56,563 324 11 2 13 

รพ.ไชโย 23,082 30 9 0 9 

รพ.ปาโมก 28,619 60 9 1 10 

รพ.โพธ์ิทอง 54,153 60 15 2 17 

รพ.วิเศษชัยชาญ 66,913 90 13 2 15 

รพ.สามโก 19,332 30 4 1 5 

รพ.แสวงหา 34,906 30 5 2 7 

รวม 283,568 624 66 10 76 
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ตารางแสดงจำนวนโรงพยาบาลเอกชน คลินิก และรานขายยา 

อำเภอ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกทุกประเภท รานขายยา 

เมืองอางทอง 1 44 30 

ไชโย - 5 4 

ปาโมก - 5 8 

โพธ์ิทอง - 16 12 

วิเศษชัยชาญ - 19 21 

สามโก - 5 5 

แสวงหา - 9 8 

รวม 1 103 88 

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง 

4. แรงงาน  

สถานการณดานแรงงาน จากการสำรวจความคิดเห็นของสำนักงานสถิติจังหวัดอางทอง เกี่ยวกับ

สถานการณดานแรงงานของจังหวัดอางทอง พบวา ในป 2563 จังหวัดอางทองมีประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป จำนวน 

219,063 คน เปนผูอยูในกำลังแรงงาน 139,224 คน มีงานทา 135,298 คนวางงาน 3,508 คน และรอฤดูกาล 557 คน 

อัตราการวางงานของจังหวัดอางทอง คิดเปนรอยละ 1.65 ต่ำกวาคาเฉลี่ยของประเทศ รอยละ 1.69 

การมีงานทำ จากผลการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดอางทอง ป2563 มีผูทำงานอยูในแรงงาน

นอกระบบจานวน 67,380 คน ทางานนอกภาคเกษตรมากกวาทำงานในภาคเกษตร คือ เปนแรงงานในภาคเกษตร 

มีจานวน27,851 คน คิดเปนรอยละ 41.33 ขณะที่แรงงานนอกภาคเกษตร จานวน 39,529 คน คิดเปนรอยละ 

58.67 โดยสวนใหญทำงานในสาขาการคาและงานบริการสูงสุด จานวน 25,992 คน คิดเปนรอยละ 38.56 

รองลงมาคือ สาขาการผลิตจานวน 13,537 คน คิดเปนรอยละ 20.01 สำหรับดานการศึกษาสูงสุด 3 อันดับแรก 

สวนใหญอยูในระดับต่ำกวาประถมศึกษา จานวน 20,265 คน คิดเปนรอยละ 51.27 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย จำนวน 14,106 คน คิดเปนรอยละ 35.69 และระดับประถมศึกษา จำนวน 13,496 คน คิดเปนรอยละ 

34.14 ตามลำดับ หากจำแนกตามอายุ สวนใหญมีอายุในชวง 60 ปข้ึนไป จำนวน 17,590 คน คิดเปนรอยละ 26.11 

รองลงมาคืออายุระหวาง 55 - 59 ป จำนวน 9,992 คน คิดเปนรอยละ 14.83 และอายุระหวาง 50 – 54 ป จำนวน 

9,646 คน คิดเปนรอยละ 14.32 (สำนักงานสถิติจังหวัดอางทอง) 

การบริการจัดหางานในจังหวัดอ างทอง ในช วงปพ.ศ. 2563 (มกราคม–ธันวาคม) นายจาง/สถาน

ประกอบการไดแจงตำแหนงงานว างในจังหวัด จานวน 1,371 อัตรา โดยมีผูลงทะเบียนสมัครงานในจังหวัด 1,664 

คน และมีการบรรจุงานในจังหวัด จานวน 1,481 คน ตำแหนงงานวางจำแนกตามวุฒิการศึกษาที่ตองการสูงสุด คือ

ระดับมัธยมศึกษา มีความตองการ 470 อัตราคิดเปนรอยละ 34.28 รองลงมา คือ ระดับ ปวส. จำนวน 355 อัตรา

คิดเปนรอยละ 25.89 ระดับ ปวช. จำนวน 233 อัตรา คิดเปนรอยละ 16.99 ระดับปริญญาตรี จำนวน 165 อัตรา 

คิดเปนรอยละ 12.03 ระดับประถมศึกษาหรือต่ำกวา จำนวน 148 อัตรา คิดเปนรอยละ 10.79 ตามลำดับการบรรจุ

งานในจังหวัด จำแนกตามวุฒิการศึกษา สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 772 คน คิดเปนรอยละ 

52.13 รองลงมา คือ ระดับ ปวส. จำนวน 239 คน คิดเปนรอยละ 16.14 ระดับปริญญาตรี จำนวน 195 คน  
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คิดเปนรอยละ 13.17 อาชีพที่มีการบรรจุงานมากที่สุด คือ อาชีพงานพื้นฐาน เชน ผูปฏิบัติงานในเรียบงาย  

ในอุตสาหกรรมตาง ๆ จำนวน 958 คน คิดเปนรอยละ 64.69 ชวงอายุที่มีการบรรจุงานมากที่สุดคือ ชวงอายุ

ระหวาง 18-29 ป จำนวน 870 คน คิดเปนรอยละ 58.74 และอุตสาหกรรมที่มีการบรรจุงานมากที่สุดคือ การผลิต

จำนวน 506 คน คิดเปนรอยละ 34.17 แรงงานตางดาวที่เขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมายและไดรับอนุญาตให

ทำงาน มีจำนวน 2,937 คน สวนใหญเปนแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทำงานตามMOU จานวน 2,558 คน  

คิดเปนรอยละ 87.09 รองลงมา คือ แรงงานตางดาวพิสูจนสัญชาติและไดรับใบอนุญาตทำงาน จำนวน 225 คน  

คิดเปนรอยละ 7.66 ประเภทช่ัวคราว (ม.9) จำนวน 70 คน คิดเปนรอยละ 2.38 ประเภทสงเสริมการลงทุนและ

กฎหมายอื่น (ม.12) จำนวน 43 คน คิดเปนรอยละ 1.46 และชนกลุมนอย จำนวน 41 คน คิดเปนรอยละ 1.39 

(สำนักงานจัดหางานจังหวัดอางทอง) สำหรับแรงงานไทยในจังหวัดอางทองเดินทางไปทางานตางประเทศ มีจำนวน

ทั้งสิ้น 88 คน จำแนกตามวิธีการเดินทาง พบวา สวนใหญจะเดินทางโดยวิธี Re-Entry (แจงการเดินทางกลับไป

ทำงานตอ) จำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 29.54 ภูมิภาคที่แรงงานไทยจะไปทำงาน สวนใหญจะอยูในภูมิภาคเอเชีย

มากที่สุด จำนวน 54 คน คิดเปนรอยละ 61.36 จำแนกตามระดับการศึกษา สวนใหญอยูในระดับมัธยมศึกษา 

จำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 40.91 (สำนักงานจัดหางานจังหวัดอางทอง) 

 

ดานการสาธารณูปโภค  

1. การไฟฟา  

จังหวัดอางทอง มีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟาใช จำนวน 87,034 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 99.95  

แยกเปนอำเภอเมืองอางทอง จำนวน 21,204 ครัวเรือน อำเภอไชโย 6,827 ครัวเรือน อำเภอปาโมก 8,854 ครัวเรือน 

อำเภอโพธ์ิทอง 14,018 ครัวเรือน อำเภอแสวงหา 9,300 ครัวเรือน อำเภอวิเศษชัยชาญ 21,593 ครัวเรือน อำเภอ 

สามโก 5,238 ครัวเรือน 

2. การประปา  

     จังหวัดอางทองมกีารผลิตน้ำประปาโดยการประปาสวนภูมภิาค จำนวน 3 แหง ดังน้ี 

1) เขตจำหนายน้ำอำเภอเมืองอางทอง และอำเภอโพธ์ิทอง ใชแหลงน้ำดิบจากแมน้ำเจาพระยา  

มีกำลังผลิตน้ำประปาขนาด 1,160 ลบ.ม./ช.ม. มผีูใชบริการ จำนวน 8,479 ครัวเรือน  

2) เขตจำหนายน้ำในพื้นที่อำเภอแสวงหา ใชแหลงน้ำดิบจากบอบาดาล มีกำลังการผลิตน้ำประปา                

ขนาด 120 ลบ.ม/ช.ม มีผูใชน้ำจำนวน 886 ครัวเรือน  

3) เขตจำหนายน้ำอำเภอปาโมก ใชแหลงน้ำดิบจากบอบาดาล มีกำลังการผลิตน้ำประปา ขนาด 120 

ลบ.ม/ช.ม. มีผูใชน้ำจำนวน 1,558 ครัวเรือน การประปาสวนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ ใชแหลงน้ำดิบจากบอบาดาล 

และคลองขุน มีกำลัง การผลิตน้ำประปาขนาด 250 ลบ.ม/ช.ม มีผูใชน้ำจำนวน 4,973 ครัวเรือน 

3. การสื่อสารและโทรคมนาคม  

จังหวัดอางทอง มีอัตราการเช่ือมตออินเตอรเน็ตของประชากร รอยละ 24.68 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของ

ประเทศ (คาเฉลี่ยของประเทศรอยละ 23.40) ในป 2558 มีจำนวนเลขหมายโทรศัพทที่ เปดใหบริการ 21,000  

เลขหมาย และมีการเปดใหบริการอินเตอรเน็ต 7,795 เลขหมาย 
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4. การไปรษณยี  

จังหวัดอางทองมี บริษัท ไปรษณียไทยจำกัด จำนวน 7 แหง ต้ังกระจายใหบริการแกประชาชน  

อยูทั่วทุกอำเภอ ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ในจังหวัดอางทอง 

 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1. ทรัพยากรน้ำ 

  1. แหลงน้ำธรรมชาติจังหวัดอางทอง ทำการกสิกรรมโดยอาศัยน้ำชลประทานเปนหลัก แตการปลูก

ขาวในฤดูนาปน้ำฝนยังคงเปนแหลงน้ำธรรมชาติที่มีความสำคัญสำหรับการเพาะปลูก โดยเฉพาะจังหวัดอางทอง มีปริมาณ

น้ำฝน และการกระจายตัวของฝนคอนขางสม่ำเสมอ โดยมีปริมาณฝน ตกเฉลี่ยตลอดป 921.16 มิลลิเมตร จำนวนวัน 

ฝนตกเฉลี่ย 64 วันตอป 

แหลงน้ำผิวดิน ประกอบดวยแมน้ำลำคลอง หนองบึงตาง ๆ จังหวัดอางทองมีแมน้ำสายสำคัญ 

ไหลผาน 2 สาย ไดแก 

1) แมน้ำเจาพระยา ไหลผานเขาสูจังหวัดอางทองตอนกลางของอำเภอไชโย ผานเขาสู 

อำเภอเมืองอางทอง อำเภอปาโมก ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร และผานเขาสูจังหวัด พระนครศรีอยุธยา  

การใชประโยชนจากน้ำในแมน้ำเจาพระยาโดยตรงมีคอนขางนอย สวนใหญจะใชน้ำจากโครงการชลประทานของโครงการ

เจาพระยาใหญดังน้ัน แมน้ำเจาพระยาจึงใชประโยชนเปนเสนทาง คมนาคมขนสงสินคาทางน้ำ 

2) แมน้ำนอย แมน้ำสายน้ีแยกจากแมน้ำเจาพระยาที่จังหวัดสิงหบุรี ไหลผานเขาสูจังหวัด

อางทองที่อำเภอโพธ์ิทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ และเขาสูจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอผักไห ระยะทางประมาณ 

50 กิโลเมตร ปจจุบันใชประโยชนเปนเสนทางคมนาคมขนสงสินคาทางน้ำ 

2. ระบบชลประทานและพื้นทีร่ับน้ำชลประทาน 

แหลงน้ำผิวดินที่สำคัญของจังหวัดอางทอง คือ แหลงน้ำชลประทาน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตรใน

พืน้ที่จังหวัดอางทอง จำนวน 500,055 ไร คิดเปนรอยละ 82 ของพื้นที่ทั้งหมด มีโครงการชลประทานที่รับผิดชอบในเขต

พื้นที่จังหวัดอางทอง จำนวน 5 โครงการ ไดแก 

1) โครงการสงน้ำและบำรุงรักษายางมณี มีพื้นที่ชลประทาน 158,740 ไร คิดเปน รอยละ 

26.22 ของพื้นที่จังหวัด พื้นที่รับผิดชอบโครงการฯ ต้ังแตตอนกลางของจังหวัดฝงขวาของแมน้ำ เจาพระยา ครอบคลุม

พื้นที่ดานเหนือถึงดานใตในเขตอำเภอไชโย อำเภอโพธ์ิทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอปาโมก และอำเภอเมืองอางทอง 

2) โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร เปนโครงการชลประทานที่ครอบคลุมพื้นที่  

สวนใหญของจังหวัด มีพื้นที่ชลประทาน 255,900 ไร คิดเปนรอยละ 42.28 ของพื้นที่จังหวัด พื้นที่ รับผิดชอบ

โครงการฯ จะอยูในเขตจัดรูปที่ดินประเภท 1, 2 และแบบประชาอาสา ครอบคลุมพื้นที่ ตอนกลางไปทางดาน

ตะวันตกของจังหวัดยาวตลอดแนวเหนือใตบริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอสามโก อำเภอโพธ์ิทอง และอำเภอ

แสวงหา เน่ืองจากพื้นที่บริเวณน้ีไดผานการจัดรูปที่ ดินดีแลว การสงน้ำ ชลประทานสามารถทำไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และเปนเขตพื้นที่ปลูกขาวนาปรังสำคัญของจังหวัด 
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3) โครงการสงน้ำและบำรุงรักษามหาราช มีพื้นที่ชลประทาน 68,655 ไร คิดเปนรอยละ 11.34 

ของพื้นที่จังหวัด พื้นที่รับผิดชอบของโครงการฯ อยูทางทิศตะวันออกของจังหวัด เริ่มต้ังแตฝงซายของแมน้ำเจาพระยาจน

สุดเขตจังหวัดอางทองตามแนวเหนือใตครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองอางทอง อำเภอไชโย และอำเภอปาโมก 

4) โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาผักไห มีพื้นที่ชลประทาน 10,500 ไร คิดเปนรอยละ 1.73 

ของ พื้นที่จังหวัด พื้นที่รับผิดชอบโครงการฯ อยูทางทิศใตของจังหวัดดานอำเภอปาโมก 

5) โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาสามชุก มีพื้นที่ชลประทานนอยที่สุด 6,260 ไร คิดเปน

รอยละ 1.03 ของพื้นที่จังหวัด พื้นที่รับผิดชอบของโครงการฯ อยูทางทิศตะวันตกของจังหวัดดาน อำเภอสามโก 

 

2. ทรัพยากรปาไม 

สภาพทั่วไปของจังหวัดอางทอง เปนพื้นที่ที่ใชเพื่อการเกษตรมาต้ังแตด้ังเดิม พื้นที่ทั้งหมดเปน 

พื้นที่ ที่มีกรรมสิทธ์ิครอบครองทั้งสิ้น จำแนกเปนกรรมสทิธ์ิของเอกชนและของสวนราชการตาง ๆ จึงไมมีพื้นที่ที่เปน

ปาไม สวนรุกขชาติ อุทยาน วนอุทยานแตอยางใด 

 

3. ดานสิ่งแวดลอม 

1. มลพิษทางอากาศ 

คุณภาพอากาศในจังหวัดอางทอง โดยการตรวจวัดคาฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM 10)  

มีคาเฉลี่ยที่ 42.29 ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานที่ไมเกิน 120 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่องกำหนดมาตรฐาน คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป, ฉบับแกไขเพิ่มเติม 

2. ขยะมลูฝอยชมุชน 

จังหวัดอางทอง มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนประมาณ 41,652 ตันตอป หรือประมาณ 114 ตัน 

ตอวัน คิดเปนอัตราการเกดิขยะมลูฝอยประมาณ 1.04 กิโลกรัม ตอคนตอวัน มีการ เก็บขนไปกำจัดประมาณ 50,000 

ตันตอปหรือประมาณ 136 ตันตอวัน 
ตารางแสดงปรมิาณขยะมูลฝอยที่กำจัด ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอางทอง 

ปงบประมาณ 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขามากำจัด 

รวม (ตัน) 
ขยะเทศบาลเมืองฯ (ตัน) ขยะหนวยงานอื่น (ตัน) 

2558 6,119 12,651 18,770 

2559 4,589 9,488 14,078 

2560 8,553 28,024 36,578 

2561 10,149 30,075 40,224 

2562 11,497 31,160 42,657 

2563 11,946 29,706 41,652 
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3. คุณภาพน้ำ 

การตรวจสอบคุณภาพน้ำแหลงน้ำที่สำคัญ ไดแก แมน้ำเจาพระยา จำนวน 2 สถานี บริเวณ 

สะพานขามแมน้ำเจาพระยาหนาศาลากลางจังหวัด ตำบลบางแกว อำเภอเมืองอางทอง บริเวณวัดทาสุทธาวาส 

ตำบลบางเสด็จ อำเภอปาโมก และแมน้ำนอย จำนวน 1 สถานี คือ บริเวณสะพานขาม แมน้ำนอย ตำบลอางแกว 

อำเภอโพธ์ิทอง เก็บตัวอยางทำการวิเคราะหทุก 3 เดือน นอกจากน้ียังมี สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติที่ติดต้ังโดย

กรมควบคุมมลพิษ สำหรับแมน้ำเจาพระยา 1 สถานี ต้ังอยู ที่บริเวณหนาวัดทาสุทธาวาส ตำบลบางเสด็จ อำเภอ 

ปาโมก สามารถตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทุก 30 นาที ผานระบบ Online ตลอด 24 ช่ัวโมง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

แมน้ำสายหลักทั้ง 2 สาย พบวา แมน้ำเจาพระยา ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) เฉลี่ยยอนหลัง 5 ป เทากับ 5.8 

และ 4.9 มิลลิกรมั ตอลิตร จัดอยูในเกณฑพอใชแมน้ำนอย ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) เฉลี่ยยอนหลัง 5 ป 

เทากับ 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร จัดอยูในเกณฑพอใชเชนกัน 

สำหรับแหลงกำเนิดน้ำเสียในแมน้ำเจาพระยาและแมน้ำนอย มี 4 แหลง ไดแก (1) ชุมชน รอยละ 73 

(2) อุตสาหกรรม รอยละ 10 (3) การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ รอยละ 9 และ (4) ปศุสัตว รอยละ 8 

 

ดานความมั่นคง 

1. สถานการณปญหายาเสพติด  

สถานการณการแพรระบาดของยาเสพติดจังหวัดอางทอง อยูในระดับเบาบางและสถานการณในภาพรวม

ยังทรงตัวแตจะไมเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากในรอบปที่ผานมา มีการดำเนินการตอผูคาและผูเสพอยางตอเน่ือง ปริมาณยา 

ลดนอยลงยาเสพติดเปนภัยรายแรงตอสังคมไทยและประเทศชาติอยางย่ิง เปนปญหาเชิงโครงสรางกอใหเกิดปญหา

สังคม มีผลเสียตอบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ทำใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพของประชากร 

สถาบันทางสังคมและความมั่นคงของชาติอีกดวย การแพรระบาดของยาเสพติดมีความรุนแรง และขยายตัวเพิ่มมาก

ข้ึนเรื่อย ๆ ในทุกกลุมเปาหมาย ทุกเพศทุกวัย การแพรระบาดของปญหายาเสพติด มีความรุนแรงมีการเพิ่มข้ึน 

อยางมากของปริมาณการผลิต การคาและการจำหนาย (Supply) รวมทั้งมีการพัฒนาตัวยา สวนผสมของยาเสพติด

รปูแบบใหมเพื่อใหบริการและตอบสนองความตองการของผูเสพแตละประเภท (Demand) มีจานวนและสัดสวน

เพิ่มสูงข้ึน จากขอมูลของสำนักคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สถิติจับกุมคดียาเสพติดทุก

ขอหาในพื้นที่จังหวัดอางทอง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 810 คดี เปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 จำนวน 824 คดี ลดลงจำนวน 14 คดี ซึ่งถือวาไมแตกตางจากปที่แลว สวนขอหาที่มีการกระทำผิดมากที่สุด

คือ เสพ 286 คดี คิดเปนรอยละ 35.31 ครอบครอง จำนวน 282 คดี คิดเปนรอยละ 34.81 ครอบครองเพื่อจาหนาย 

คิดเปนรอยละ 25.06 จำหนาย จานวน 30 คดี คิดเปนรอยละ 370 และ ผลิต 9 คดี คิดเปนรอยละ 1.12  

(ศูนยอำนวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอางทอง , 2564) 

 

แหลงทองเท่ียว 

จังหวัดอางทองมีแหลงทองเที่ยวที่สำคัญทั้งดานประวัติศาสตร โบราณสถาน และ ศาสนสถาน และ 

แหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติหลายแหง ไดแก 
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1. แหลงทองเท่ียวดานประวัติศาสตร โบราณสถาน และศาสนสถาน 

   จังหวัดอางทองมีแหลงทองเที่ยว ที่สำคัญทั้งดานประวัติศาสตร โบราณสถาน และศาสนสถานและ

แหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติหลายแหง ไดแก 

1.  วัดไชโยวรวิหาร เปนที่ประดิษฐานพระมหาพุทธพิมพ และรูปหลอสมเด็จพุฒาจารย  

(โต พรหมรังษี) ต้ังอยูในทองที่อำเภอไชโย 

2.  พระนอนวัดขุนอินทประมูล เปนพระพุทธรูปปางไสยาสนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยวัดไดยาว 50 

เมตร ประดิษฐานอยูบนโคกดินกลางทุงในทองที่ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธ์ิทอง 

3.  วัดปาโมกวรวิหาร เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสนยาว 22.58 เมตร 

4.  วัดสี่รอย เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเลไลย สูง 21 เมตร ต้ังอยูกลางแจงริมฝงแมน้ำนอย 

ในทองที่ตำบลสี่รอย อำเภอวิเศษชัยชาญ 

5.  วัดตนสน เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสมเด็จพระศรีเมืองทอง สูง 9 วา 2 ศอก 19 น้ิว ต้ังอยูในเขต

เทศบาลเมืองอางทอง 

6.  วัดเขียน ต้ังอยูในทองที่ตำบลศาลเจาโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ ภายในพระอุโบสถมีภาพ 

ฝาผนังสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สันนิษฐานวาเปนฝมือชางสกุลเมืองวิเศษชัยชาญ 

7.  วัดทาสุทธาวาส ต้ังอยูในทองที่อำเภอปาโมก เปนวัดที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รฐัสีมาคุณากรปยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงรับไวในพระอุปถัมภ เปนสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระเอกาทศรถ และเปนสถานที่ต้ังพลับพลาที่ประทับกลางน้ำ ภายใน 

พระอุโบสถมีภาพฝพระหัตถสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากน้ีสถานที่สวนหน่ึงใชเปน

ศูนยตุกตาชาววัง 

8.  วัดมวง ต้ังอยูในทองที่ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ อาคารพระอุโบสถรายลอมดวย

สถาปตยกรรมที่เปนรูปดอกบัว และรูปปนเทพเจาตาง ๆ 

9.  วัดสระแกว ต้ังอยูในทองทีอ่ำเภอปาโมก เปนสถานเลีย้งเด็กกำพรา 

10.  วัดโพธ์ิหอม ต้ังอยูในทองที่ตำบลราชสถิตย อำเภอไชโย มีการขุดคนพบรูปพระพรหมสี่หนา 

สองเศียร เปนปูนปนขนาดใหญ ศิลปะแบบขอม ประดิษฐานบนพานซึ่งอยูดานหนาฐานพระอุโบสถเดิม 

11.  พระตำหนักคำหยาด ต้ังอยูในทองที่ตำบลคำหยาด อำเภอโพธ์ิทอง เจาฟาอุทุมพรเปนผูสรางข้ึน

เมื่อป 2310  ทรงใชเปนสถานที่ประทับขณะทรงผนวช 

12.  อนุสาวรียนายดอก นายทองแกว เพื่อเปนที่ระลึกถึงวีรชาวเมืองวิเศษชัยชาญที่ไดรวมทำศึก 

สูรบกับกองทัพพมาในศึกบางระจันเมื่อป 2310 ต้ังอยูในทองที่ตำบลไผจำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ 

13.  วัดจันทรังษี เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ินามวาหลวงพอโยก ต้ังอยูในทองที่ตำบล

หัวไผ อำเภอเมืองอางทอง 
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14.  วัดอางทองวรวิหาร เปนพระอารามหลวงช้ันตรี มีพระอุโบสถที่งดงามมีพระเจดียทรงระฆัง

ประดับดวยไมสักงดงามเปนระเบียบ ซึ่งลวนเปนสถาปตยกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ต้ังอยูใกลกับศาลากลาง

จังหวัดอางทอง 

15.  อนุสาวรียพนัทายนรสิงห ต้ังอยูภายในเขตวัดนรสงิห อำเภอปาโมก เปนทีร่ะลกึถึงพนัทายนรสงิห 

16.  บานคูเมือง อยูในทองที่ตำบลบานไผ อำเภอแสวงหา เปนสถานที่ที่นักโบราณคดีไดขุดคนพบซาก

เมืองโบราณสมยัทวาราวดี และรองรอยคูเมืองหลงเหลืออยู 

17.  วัดบานพราน อยูในทองที่ตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา เปนวัดเกาแกมีพระพุทธรูปศิลาแลง 

ประดิษฐานไวในวิหาร ชาวบานเรียกวา “หลวงพอไกรทอง” มีความศักด์ิสิทธ์ิ สามารถคุมภัยผูสักการะ 

18.  วัดมหานาม อยูที่บานมหานาม หมูที่ 4 ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอางทอง เดิมชาวบานเรียก

กันวา “วัดอินทราราม” เปนวัดที่มีพระพุทธรูปกออิฐถือปูน สรางในสมัยกรงุศรีอยุธยาเรียกวา หลวงพอขาว 

19.  วัดสระเกษ ต้ังอยูที่ ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอางทอง เดิมมีนามวาวัด“เสาธงหิน”  

เปนวัดที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไดกรีฑาทัพขับไลขาศึก ไดชัยชนะแลวไดพัก

ทัพที่วัดเสาธงหิน สรงน้ำสระเกศาที่วัดน้ี จึงเรียกวา “วัดสระเกษ” 

2. แหลงทองเท่ียวดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมตาง ๆ 

1.  หมูบานจักสานผลิตภัณฑไมไผและหวาย อยูในทองที่ตำบลบางเจาฉา อำเภอโพธ์ิทอง 

2.  ตุกตาชาววังบานบางเสด็จ ต้ังอยูภายในเขตวัดทาสุทธาวาส อำเภอปาโมก เปนโครงการที่

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริจัดต้ังข้ึนเมื่อป 2519 

3.  หมูบานทำกลอง อยูในทองที่ตำบลเอกราช อำเภอปาโมก มีการผลิตและจำหนายกลองนานา

ชนิดหลายรูปแบบ 

4.  อิฐอางทอง อยูในทองที่อำเภอปาโมก เปนอิฐโชวแนวประดับอาคารบานเรอืน มีโรงงานมากกวา 42 แหง 

5.  หมูบานจักสานผักตบชวา ทีบ่านคลองวัว อำเภอเมืองอางทอง และที่บานอำเภอไชโย 

6.  กลุมแมบานเกษตรกรบานแห อยูที่ตำบลบานแห อำเภอเมืองอางทอง ผลิตและจำหนาย

มะมวงแชอิ่มปลอดสารพิษ ขาวเกรียบสมุนไพร กลวยมวน 

7.  ฟารมเลี้ยงนกกระจอกเทศ ต้ังอยูในทองที่ตำบลศาลเจาโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ เปนฟารมขนาด

ใหญ เปดใหผูสนใจเขาชมได 

8.  หมูบานไรนาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม ต้ังอยูในทองที่ตำบลโคกพุทราอำเภอโพธ์ิทอง 

9.  หมูบานการเกษตร เปนแหลงผลิตพืชสวนพันธุดีอีกจำนวนมาก ที่ผูสนใจจะเขาชมได เชน สวนมะยงชิด

พันธุดีในทองที่ตำบลบางเจาฉา และสวนกระทอนพันธุดีในทองที่ตำบล องครักษอำเภอโพธ์ิทองและสวนองุนรัตนา 

3. แหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ 

1.  วังปลาวัดขอย ในทองที่ตำบลโพธ์ิรงันก อำเภอโพธ์ิทอง 

2.  คางคาวแมไก ที่วัดจันทราราม อำเภอโพธ์ิทอง 

3.  สวนนกธรรมชาติ ที่วัดริ้วหวา ตำบลบานพราน อำเภอแสวงหา 
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1.3 ขอมูลพ้ืนฐานดานการศึกษา  
(ขอมูล ณ วันที่ 10 มถิุนายน 2565) 

ตารางท่ี 1 จำนวนสถานศึกษา/ครู,อาจารย/นักเรียน,นักศึกษา ปการศึกษา 2565 จำแนกตามสังกัด  

สังกัด สถานศึกษา ครู/อาจารย 
นักเรียน/

นักศึกษา 

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)        

    1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง (สพป.) 142 1,217 18,208 

    1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา (สพม.) 14 584 11,194 

    1.3 ศูนยการศึกษาพิเศษ (ศกศ.) 1 27 182 

2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 3 159 3,611 

3. สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 8 138 3,798 

4. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 7 130 3,387 

5. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (อปท.) เฉพาะโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 14 216 3,207 

6. กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา (กก.) 2 22 810 

7. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (สพศ.) 1 68 621 

8. สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) 2 18 43 

รวมท้ังส้ิน 194 2,559 45,061 

 

ตารางท่ี 2  จำนวนนักเรียนที่สอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน นอกระบบ ปการศึกษา 2565 
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    (ขอมูล ณ วันที่ 10 มถิุนายน 2565) 

สังกัด 

จำนวนนักเรียน 

ประถม ศึกษา มัธยม ศึกษาตอนตน 
มัธยม ศึกษา 

ตอนปลาย (สามัญ) รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

กศน.อำเภอเมืองอางทอง 2 1 10 15 24 20 72 

กศน.อำเภอไชโย 2 2 7 5 13 17 46 

กศน.อำเภอปาโมก 1 3 8 3 20 15 50 

กศน.อำเภอโพธ์ิทอง 5 2 12 14 28 36 97 

กศน.อำเภอแสวงหา 2 3 13 3 18 21 60 

กศน.อำเภอวิเศษชัยชาญ - 1 12 15 22 31 81 

กศน.อำเภอสามโก - 2 5 8 7 14 36 

รวม 12 14 67 63 132 154 442 
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ตารางท่ี 3  จำนวนนักเรียน จำแนกตามชวงช้ัน และสังกัด ปการศึกษา 2565  (ขอมูล ณ วันที่ 10 มถิุนายน 2565) 

สังกัด ตอ.-อ.3 ป.1-ป.6 ม.1-ม.3 ม.4-ม.6 ประกาศนียบัตร อุดมศึกษา รวม 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอางทอง 
3,499 13,036 1,673 - - - 18,208 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง (โรงเรียนใน  

จ.อางทอง) 

- - 6,261 4,933 - - 11,194 

3. ศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัดอางทอง 182 - - - - - 182 

4. สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
- - - - 3,611 - 3,611 

5. สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน 
881 1,735 811 371 - - 3,798 

6. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
- 202 971 2,214 - - 3,387 

7. กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 743 1,786 505 173 - - 3,207 

8. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา - - 168 177 - 465 810 

9. กระทรวงวัฒนธรรม  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
- - 166 - 234 221 621 

10. สำนักพระพุทธศาสนาแหงชาติ - - 35 8 - - 43 

รวม 5,305 16,759 10,590 7,876 3,845 686 45,061 
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ตารางท่ี 4 จำนวนบุคลากรคร ูปการศึกษา 2565     (ขอมูล ณ วันที่ 10 มถิุนายน 2565) 

ตำแหนง/ระดับการศึกษา ต่ำกวา ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง  1,118 97 2 1,217 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง (โรงเรียนใน จ.อางทอง)  418 158 8 584 

3. ศนูยการศึกษาพิเศษจังหวัดอางทอง  22 5 - 27 

4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  113 44 2 159 

5. สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 13 97 25 3 138 

6. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 5 71 34 - 110 

7. กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 5 117 69 25 216 

8. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  1 14 7 22 

9. กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  22 37 9 68 

10. สำนักพระพุทธศาสนาแหงชาติ 1 15 2 - 18 

รวมท้ังหมด 24 1,994 485 56 2,559 
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ตารางท่ี 5 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาจำแนกตามสังกัด ปการศึกษา 2564      

สังกัด 
เตรียม

อนุบาล 
ปฐมวัย ป.6 ม.3 ม.6 ปวช.3 ปวส.2 ป.ตรี รวม 

1. สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

อางทอง 

- 1,670 2,411 502 - - - - 4,583 

2. สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

สิงหบุรี อางทอง  

    (โรงเรียนใน จ.อางทอง) 

- - - 1,914 1,388 - - - 3,302 

3. ศูนยการศึกษาพิเศษ

จังหวัดอางทอง 
- - - - - - - - - 

4. สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 
- - - - - 668 212 39 919 

5. สำนักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน 
61 285 343 311 127 - - - 1,127 

6. สำนักงานสงเสริม

การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

- - 26 130 286 - - - 442 

7. กรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น 
56 322 358 161 50 - - - 974 

8. กระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬา 
- - - 63 58 - - 84 205 

9. กระทรวงวัฒนธรรม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
- - - 46 - 75 - 39 160 

10. สำนักพระพุทธศาสนา

แหงชาติ 
- - - 11 2 - -  13 

รวม 117 2,277 3,138 3,138 1,911 743 212 162 11,698 

 
(ขอมูล ณ วันที่ 10 มถิุนายน 2565) 
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1.4 ขอมูลสารสนเทศดานคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในสังกัด 

 ขอมูลสารสนเทศดานคุณภาพการศึกษาของนักเรยีน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอางทอง เพื่อการประกนั

คุณภาพผูเรียน ไดมีการทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานสากลโดยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 

(Ordinary National Test : O-NET) และผลการประเมินระดับชาติ (National Test : NT) 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 6 ระดับจังหวัด 

แผนภูมิท่ี 1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (Ordinary National Test :  

O-NET) ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561-2564  ระดับจงัหวัด 

 
 

ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (Ordinary National Test : O-NET)  

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561-2564 ระดับจงัหวัด 

ปการศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

2564 50.67 37.13 36.61 34.64 

2563 55.26 40.50 28.34 38.09 

2562 48.19 31.31 31.86 34.87 

2561 55.64 36.68 36.26 39.50 
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จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (Ordinary National Test : O-NET) ช้ันประถมศึกษาป

ที่ 6 ปการศึกษา 2561-2564 พบวา คะแนนเฉลี่ย ปการศึกษา 2564 เพิ่มข้ึน จำนวน 1 กลุมสาระวิชา คือ คณิตศาสตร 

และที่เหลือคะแนนลดลง 3 กลุมสาระ  

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Test : O-NET)  

ชั้นมัธยมศกึษาปท่ี 3 ระดับจังหวัด 

แผนภูมิท่ี 2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (Ordinary National Test :  

O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561-2564 ระดับจังหวัด 

 

ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (Ordinary National Test : O-NET)  

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561-2564  

ปการศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

2564 37.68 29.68 24.57 31.68 

2563 53.34 33.67 25.05 29.83 

2562 54.34 31.23 25.17 29.48 

2561 53.18 27.88 28.38 35.11 

 

จากตารางที่ 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน (Ordinary National Test : O-NET)  

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561-2564 พบวา คะแนนเฉลีย่ ปการศึกษา 2564 เพิ่มข้ึน จำนวน 1 กลุมสาระวิชา 

คือ วิทยาศาสตร และที่เหลือคะแนนลดลง 3 กลุมสาระ 
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3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับการศึกษาวิชาชีพ (ปวช.3)  

ปการศึกษา 2564 คาสถิติพ้ืนฐานภาพรวม สำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ปการศึกษา 
คะแนนเฉลีย่ 

ระดับประเทศ ระดับภาคกลาง ระดับ ศธภ.1 ระดับจังหวัด 

2564 41.90 41.95 41.76 43.14 

2563 38.73 39.75 38.83 40.00 

2562 43.63 43.67 43.09 43.47 

2561 41.63 41.53 40.77 40.20 

 

4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ปการศึกษา 2564 

ระดับ สาระ 

คะแนนเฉลี่ย 

จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

ประถมศึกษา 

  

  

  

สาระการประกอบอาชีพ 52.62 47.40 41.03 42.24 39.83 40.73 

สาระการพฒันาสงัคม 57.38 46.25 48.19 42.08 48.66 39.87 

สาระความรูพื้นฐาน 51.55 51.07 42.22 42.58 42.35 41.92 

สาระทักษะการดำเนินชีวิต 48.57 51.46 43.86 45.50 43.65 41.53 

สาระทักษะการเรียนรู 52.14 40.21 41.27 33.54 38.24 32.81 

มัธยมศึกษา
ตอนตน 

สาระการประกอบอาชีพ 37.49 42.79 36.29 40.27 36.47 38.79 

สาระการพฒันาสงัคม 42.51 33.57 37.30 30.57 37.81 30.54 

สาระความรูพื้นฐาน 37.44 41.93 33.48 34.82 33.67 34.80 

สาระทักษะการดำเนินชีวิต 43.62 50.16 39.89 45.50 39.78 43.39 

สาระทักษะการเรียนรู 41.80 40.28 37.55 37.99 37.41 37.22 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

สาระการประกอบอาชีพ 37.05 40.20 35.91 34.16 36.64 32.95 

สาระการพฒันาสงัคม 33.82 39.55 29.47 29.06 30.08 29.17 

สาระความรูพื้นฐาน 30.04 44.32 26.80 30.89 27.37 30.91 

สาระทักษะการดำเนินชีวิต 36.07 49.43 31.76 37.48 32.26 35.85 

สาระทักษะการเรียนรู 28.56 38.13 27.10 34.07 27.75 33.52 
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1.5 โครงสรางหนวยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอางทอง 
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1.6 โครงสรางบคุลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอางทอง 
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บทท่ี 2 

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ 

ตามนัยยะของมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

2.1  แผนระดับท่ี 1 (Z) 

ยุทธศาสตรชาติ  

 1) ยุทธศาสตรชาติ ดานความมัน่คง 

  (1) เปาหมาย  

   1.1 บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ   

  (2) ประเด็นยุทธศาสตร  

   2.1 การปองกันและแกไขปญหาที่มผีลกระทบตอความมั่นคง 

 2) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

  เนนการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ ควบคูกับการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทีโลก 

 3) ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

  (1) เปาหมาย  

   1.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

   1.2 คนไทยมีสภาพแวดลอมทีเ่อื้อและสนับสนุนตอการพฒันาคนตลอดชวงชีวิต 

  (2) ประเด็นยุทธศาสตร  

   2.1 การปรบัเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 

   2.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

   2.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

   2.4 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย  

   2.5 การเสริมสรางใหคนไทยมสีุขภาวะที่ดี 

   2.6 สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

   2.7 เสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสงัคมและพฒันาประเทศ 

 4) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  (1) เปาหมาย  

   1.1 สรางความเปนธรรมและลดความเหลือ่มล้ำในทุกมิติ 

  (2) ประเด็นยุทธศาสตร  

   2.1 การลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทกุมิติ 
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 5) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชวิีตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  คำนึงถึงความย่ังยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

ประชาชนใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เกิดผลลัพธตอความย่ังยืน 

6) ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

  (1) เปาหมาย  

   1.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง

ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

   1.2 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

   1.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   1.4 กระบวนการยุติธรรมเปนไปเพือ่ประโยชนตอสวนรวมของประเทศ 

  (2) ประเด็นยุทธศาสตร  

   2.1 ภาครัฐที่ ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการและใหบริการ 

อยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

   2.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเช่ือมโยง

การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 

   2.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ เปดกวาง สงเสริมใหประชาชนและ 

ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

   2.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 

   2.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 

มุงมั่นและเปนมืออาชีพ 

   2.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทจุริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคสวนรวมตอการทุจริต 

   2.7 กฎหมายมีความสอดคลอง เหมาะสมกับบริบทตางๆ และมีเทาที่จำเปน 

   2.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค 

       

2.2 แผนระดับท่ี 2 (Y)  

 2.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 

ประเด็นท่ี 1 ความมั่นคง 

 (1.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มข้ึน  

• ประชาชนอยูดี กนิดี และมีความสุข 

(1.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ   

• ภาคใตมีความสงบสุขรมเย็น 
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• ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบันไดรับการแกไขจนไมสงผลกระทบตอการ

บรหิารและพัฒนาประเทศ 

ประเด็นท่ี 2 การตางประเทศ 

  (2.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• การตางประเทศไทยมเีอกภาพ ทำใหประเทศไทยมีความมัน่คงมั่งค่ังย่ังยืน มี

มาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก  

ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาการเกษตร 

  (3.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มข้ึน 

• ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มข้ึน  

ประเด็นท่ี 4 อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

  (4.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการเพิ่มข้ึน 

• ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มข้ึน  

ประเด็นท่ี 5 การทองเท่ียว 

  (5.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการเพิ่มข้ึน 

• ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มข้ึน  

ประเด็นท่ี 6 พ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ 

  (6.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน เกิดศูนยกลางความ

เจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อกระจายความ

เจริญทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

• พื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเปนกรอบใยการพัฒนาเมืองนาอยู ชนบทมั่นคง 

เกษตร ย่ังยืน  และอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ  รวมทั้ งผั งพื้ นที่ อ นุ รักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ แหลงโบราณคดี 

• ลดชองวางความเหลือ่มล้ำระหวางพื้นที่ 

ประเด็นท่ี 7 โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล 

  (7.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศดีข้ึน 

ประเด็นท่ี 8 ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 

  (8.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  
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• ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศดีข้ึน 

 

ประเด็นท่ี 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

  (9.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด

เพิ่มข้ึน 

• การลงทุนในพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดไดรับการยกระดับ 

ประเด็นท่ี 10 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 

  (2.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามและมีความรัก และ

ภูมิใจในความเปนไทยมากข้ึนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำรงชีวิต 

สังคมไทย มีความสุขและเปนที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

(2.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ   

• การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะและ

การเปนพลเมืองที่ดี 

ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต (รอง) 

 (3.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ไดรับการพัฒนาอยางสมดุลทั้งดาน

รางกายสติปญญาและคุณธรรมจริยธรรมเปนผูที่มีความรูและทักษะ 

ในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

(3.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ : แผนยอยการพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน 

• เปาหมายของแผนยอย วัยเรียน/วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 

ครบถวน รูจัดคิด วิเคราะห รักการเรียนรู มีสำนึกพลเมือง มีความกลาหาญ

ทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสานและทำงาน

รวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 

ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู (หลัก) 

  (2.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่

จำเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงาน

รวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

• เปาหมายที่ 2 คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม ความถนัดและ

ความสามารถของพหุปญญา 
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(2.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ : 1. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

• เปาหมายของแผนยอย คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  

มีทักษะการเรียนรู และทักษะที่จำเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึง

การเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

(2.3) แผนยอยของแผนแมบทฯ : 2. การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 

• เปาหมายของแผนยอย ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพื่อการสงเสริมการพัฒนา

ศักยภาพตามพหุปญญา เพื่อประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการ

พัฒนาใหเต็มตามศักยภาพเพิ่มข้ึน 

ประเด็นท่ี 13 การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

  (13.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน และมีความเปนอยูดี 

ประเด็นท่ี 14 ศักยภาพการกีฬา 

  (14.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• ใชกีฬาสงเสริมคนไทยใหมีสุขภาพดี มีน้ำใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฏกติกา 

ประเด็นท่ี 15 พลังทางสังคม 

  (15.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• ประเทศไทยมีความเทาเทียมละเสมอภาคในสังคม 

ประเด็นท่ี 16 เศรษฐกิจฐานราก 

  (16.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• รายไดของประชากรกลุมรายไดนอยเพิ่มข้ึนอยางกระจายอยางตอเน่ือง 

ประเด็นท่ี 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

  (17.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มข้ึน 

(17.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ   

• มีระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมายที่ตองการความชวยเหลือ

เปนพิเศษไดครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 

ประเด็นท่ี 18 การเติบโตอยางยั่งยืน 

  (18.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• สภาพแวดลอมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอยางย่ังยืน 

ประเด็นท่ี 19 การบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ 

  (19.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  
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• ความมั่นคงดานน้ำของประเทศเพิ่มข้ึน 

• ผลิตภาพของน้ำทั้งระบบเพิ่มข้ึน ในการใชน้ำอยางประหยัดและสรางมูลคาเพิ่ม

จากการใชน้ำ 

• แมน้ำลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติไดรับการอนุรักษและฟนฟูสภาพใหมี

ระบบนิเทศที่ดี 

ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

  (20.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชนสวนรวม 

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

• ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

• ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพื่อประโยชนตอสวนรวมของประเทศ 

(20.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ   

• การพัฒนาระบบบรหิารงานภาครัฐ 

• เปาหมายของแผนยอย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากล และมีความ

คลองตัว 

ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 (21.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

(21.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ   

• ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 

ประเด็นท่ี 22 กฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 

  (22.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• กฎหมายเปนเครื่องมือใหทุกภาคสวนไดประโยชนจากการพัฒนาประเทศ

อยางเทาเทียมและเปนธรรม 

• การอำนวยความยุติธรรมเปนไปโดยความเสมอภาค โปรงใส เปนธรรม 

ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

ประเด็นท่ี 23 การเติบโตอยางยั่งยืน 

  (23.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี  

และดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของประเทศ 
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2.2.2. แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา 

  เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที่ 21  

  ประเด็นการปฏิรูปที่ 5.1 การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินเพื่อพัฒนาการเรยีนรูเปนหลักสูตรสมรรถนะ 

  กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูในการจัดการเรียนรูเชิงรุก และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน รวมทั้ง

การพัฒนาความรูและสมรรถนะดานเน้ือหาสาระที่สอน ดานศาสตรการสอน ดานการใชสื่อและเทคโนโลยีในการ

เรียนรูและการสอนดานการพัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ 21 และดานบทบาทของครูในยุคใหม 

  เปาหมายกจิกรรม 

๑. ครูมีความรู ความเขาใจสามารถจัดการเรียนรูเชิงรุกได  

๒. ครูมีความรู ความเขาใจสามารถออกแบบรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนได 

๓. ผูบริหารสถานศึกษามีความรูความเขาใจสามารถกำกับดูแลและอำนวยการใหครูออกแบบ

รายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและสามารถนำไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรม 

ใหผูเรียน 

๔. ศึกษานิเทศกมีความรูความเขาใจสามารถใหคำแนะนำหรือชวยเหลือครูออกแบบรายวิชา

เพิ่มเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการนำไปจัดการสอนหรอืจัดกิจกรรมใหผูเรียน 

  ประเด็นการปฏิรูปที่ 5.7 การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา 

  กิจกรรมที่ 3 พัฒนายุทธศาสตรการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ

และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

  เปาหมายกิจกรรม ยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศและ

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

  กิจกรรมที่ 5 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมและความรวมมือกับภาคเอกชนและสถาน

ประกอบการในการจัดหลักสตูรผลติบัณฑิต การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนทรัพยากร การใชทรัพยากรรวมกันการ

แลกเปลี่ยน และจัดการความรูระหวางกัน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการวิจัยใหแกองคกร

ภาคเอกชน 

  เปาหมายกิจกรรม การสรางความรวมมือในการผลิตและพัฒนาบุคลากร ระหวางภาครัฐ เอกชน 

และสถานประกอบการ ทั้งในดานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยี และการวิจัย นวัตกรรม 

  

 2.2.3 ราง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 พลิกโฉมประเทศไทยสู “เศรษฐกิจสรางคุณคา 

สังคมเดินหนาอยางย่ังยืน” (HI-Value and Sustainable Thailand) โดยมุงพัฒนา 4 ดาน ดังน้ี 

1. เศรษฐกิจมูลคาสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (High Value-added Economy) 
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   1.1 เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง เพื่อประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มให

สินคาเกษตรดวยเทคโนโลยี 

   1.2 การทองเที่ ยวเนนคุณคาและความย่ังยืน กิจกรรมหลากหลาย กระจายรายได   

ใสใจสิ่งแวดลอม 

  1.3 ฐานการผลิตยานยนตไฟฟา สรางศักยภาพการผลิตและสงเสริมการใชยานยนตไฟฟา 

   1.4 การแพทยและสุขภาพครบวงจร ยกระดับการแพทยใหทันสมัย ทั่วถึง เปนศูนยกลาง

บริการสุขภาพมูลคาสูง 

 1.5 ประตูการคา การลงทุนและโลจิสติกสของภูมิภาค โครงขายคมนาคมและสิ่งอำนวย

ความสะดวกเช่ือมโยงกับภูมิภาคอยางไรรอยตอ 

 1.6 อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและบริการดิจิทัล สงเสริมการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส 

ที่ทันสมัย บริการดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนตเติบโตรวมเร็ว 

2. สังคมแหงโอกาส และความเสมอภาค (High Opportunity Society) 

    2.1 SMEs วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมเติบโตอยางตอเน่ือง เสริมสรางศักยภาพ

สามารถเขาถึงเทคโนโลยีและตลาดสมัยใหม 

   2.2 พื้นที่และเมืองมีความเจริญ ทันสมัย และนาอยู ลดความเหลื่อมล้ำระหวางพื้นที่ 

กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม 

    2.3 ความยากจนขามรุนลดลงและไดรับความคุมครองทางสังคมเพียงพอ ประชาชน

สามารถขยับสถานะและไดรับการคุมครองทางสังคมอยางเหมาะสม 

3. วิถีชีวิตที่ย่ังยืน (Eco-friendly Living) 

   3.1 เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ ของเสียถูกนำกลับมาใชประโยชนและ

พัฒนาพลังงานหมุนเวียนเปนพลังงานหลัก 

 3.2 ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ใชมาตรการเชิงพื้นที่และเทคโนโลยีในการรับมือภัยธรรมชาติ 

4. ปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) 

 4.1 กำลังคมมสีมรรถนะสงูตอบโจทยการพพฒันาแหงอนาคต ระบบการศึกษาและพัฒนา

ฝมือแรงงานมีคุณภาพ คนทุกชวยวัยมีการเรียนรูตลอดชีวิต 

 4.2 ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภาครัฐทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

 

 2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ.2562-2565 

  1. นโยบายความมั่นคงแหงชาติท่ี 1 และแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ 

       1.1 นโยบายความมั่นคงแหงชาต่ี 1 เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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   1.2 แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติที่ 3 การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบัน

หลักของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รองรับนโยบายที่ 1

เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

   1.3 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร สถาบันพระมหากษัตริยภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดรับการธำรงรักษาดวยการปกปอง เชิดชูเทิดทูนอยางสมพระเกียรติ 

   1.4 ตัวช้ีวัด ระดับความเขาใจของทุกภาคสวนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย 

   1.5 กลยุทธ 

    1) สงเสริมทุกภาคสวนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในตางประเทศใหตระหนักรูและ

เขาใจถึงบทบาทและคุณคาของสถาบันพระมหากษัตริยในฐานะศูนยรวมจิตใจของชาติ รวมถึงสรางความเขาใจถึง

หลักการ เหตุผล และความจำเปนในการพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย 

    2) นำศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชเพื่อ

การพัฒนาที่ย่ังยืน รวมถึงขยายผลตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริและแบบอยางที่ทรงวางรากฐานไว 

พรอมทั้งเผยแพร ผลการดำเนินงานใหแพรหลายเปนที่ประจักษทั้งในและตางประเทศ 

  2. นโยบายความมั่นคงแหงชาติท่ี 2 และแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติท่ี 6  

   2.1 นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 2 สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท

ในชาติ 

   2.2 แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติที่ 6 การสรางความสามัคคีปรองดอง 

รองรับนโยบายที่ 2 สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ 

   2.3 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร คนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐและ

แนวทางสันติวิธี 

   2.4 ตัวช้ีวัด ระดับการอยูรวมกันอยางสมานฉันทในสงัคมไทย 

   2.5 กลยุทธ 

    1) สงเสริมกิจกรรมสรางความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ โดยเนนสรางความรู 

ความเขาใจในยการดำเนินการของภาครัฐ และสนับสนุนการเขามามีสวนรวมองภาคประชาชนในการรวมกำหนด

แนวทางการสรางความสามัคคีปรองดอง 

    2) สงเสริมใหประชาชนเกิดความรูสึกเปนวนหน่ึงของชาติ อยูรวมกันอยางสันติสุข มี

ความรัก ความภาคภูมิ ใจในความเป นชาติ ไทย และเป นสั งคมพหุ วัฒนธรรมที่ เขมแข็ง โดยมี แนวทางหรือ 

การดำเนินการที่ส งเสริมคานิยมที่ ดีของสังคมไทย การเคารพในศักด์ิสรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และ 

ความเสมอภาค รวมทั้งการยอมรับ ความคิดความเช่ือ อัตลักษณ วิถีชีวิต ภาษาและวัฒนธรรมประเพณีทีแ่ตกตางกัน 

3. นโยบายความมั่นคงแหงชาติท่ี 3 และแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติท่ี 7  

   3.1 นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 3 ปองกันและแกไขการกอเหตุรุนแรงในจังหวัด

ชายแดนภาคใต 
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   3.2 แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติที่ 7 การปองกันและแกไขปญหาการกอเหตุ

รุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดรภาคใต รองรับนโยบายที่ 3 ปองกันและแกไขการกอเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 

   3.3 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพยสินและอยูรวมกันอยางสันติสุข 

   3.4 ตัวช้ีวัด  

    (1) จำนวนเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต 

    (2) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจชายแดนภาคใต 

    (3) ระดับความเขาใจที่ ถูกตองเกี่ ยวกับประเด็นจังห วัดชายแดนภาคใต

ภายในประเทศ และการลาวถึงปญหาการกอเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตในเวทีนานาชาติไมสงผล

กระทบตอการแกไขปญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตของรัฐบาล 

   3.5 กลยุทธ 

    1) บูรณาการการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปนระบบ มีเอกภาพและ

เปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวม โดยนอมน้ำยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม ซึ่งเปนศาสตรพระราชาเปนหลัก ในการปฏิบัติ รวมทั้งใหความสำคัญกับ

การดำเนินงานดวยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองคความรูนำหลักวิชาการสากลมาประยุกตใชในการแกปญหา 

ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอยางตอเน่ือง เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิโดยตรงตอสาเหตุหลักของปญหา 

    2) สงเสริมสภาวะแวดลอมที่เอื้ออำนวยตอการสรางสันติสุข โดยยึดมั่นแนวทาง

วันติวิธี และสรางความเขาใจในภาคสวนตางๆ ภายในประเทศ รวมทั้งภาคประชาสังคมในพื้นที่ใหเขามามีสวนรวม

ในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต การเฝาระวังแนวคิดสุดโตงที่เผยแพรสูกลุมผูปกครอง ครอบครัว สตรี 

เยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษาซึ่งอยูในพื้นที่ นอกพื้นที่และในตางประเทศอยางทั่วถึง ตลอดจนสงเสริมใหมี 

การจัดระบบการศึกษาที่เกื้อหนุนใหเกิดสภาวะสันติสุข 

    3) สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน การเช่ือมโยงเศรษฐกิจไปยังระดับ

ภูมิภาค ประเทศและตางประเทศ และยกระดับรายไดของประชาชนในพื้นที่ใหเทียบเทากับภูมิภาคอื่น รวมถึงให

ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหทั่วถึงและเทาเทียมกัน โดยคำนึงถึงวิถีชีวิต อัตลักษณ และหลักศาสนาของ

ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนใหความสำคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งน้ี เพื่อมุงเนน 

ขจัดเงื่อนไขที่กระทบตอความมั่นคงอยางแทจริง 

4. นโยบายความมั่นคงแหงชาติท่ี 8 และแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติท่ี 10  

   4.1 นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 8 เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความมั่นคงภายใน 

   4.2 แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติที่ 10 การปองกันปราบปรามยาเสพติด 

   4.3 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร  การแพรระบาดของยาเสพติดลดลงและสังคมไทย 

มีความปลอดภัยจากยาเสพติด 

   4.4 ตัวช้ีวัด  

    (1) ระดับความสำเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
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    (2) ระดับความสำเร็จของกลไกความรวมมือระหวางประเทศในการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

   4.5 กลยุทธ 

    1) รณรงคใหเด็ก เยาวชน ผูใชแรงงาน และประชากรกลุมเสี่ยงตระหนักรูถึงโทษ

ของยาเสพติด เพื่อปองกันการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการเฝาระวัง

และแกไขปญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยใชกลไกประชารัฐ 

5. นโยบายความมั่นคงแหงชาติท่ี 9 และแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติท่ี 11  

   5.1 นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 9 เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 

   5.2 แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติที่ 11 เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัย

ทุจริต รองรับนโยบายที่ 9 เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 

   5.3 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร หนวยงานภาครัฐมีระบบปองกันและแกไขการทุจริต รวมทั้ง

ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ 

   5.4 ตัวช้ีวัด  

    (1) คาดัชนีช้ีวัดการรับรูการทจุริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

    (2) ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการตอตานการทุจริต 

   5.5 กลยุทธ 

    1) นำหลักธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารจดัการภาครัฐใหบังเกิดผลเปนรปูธรรม 

    2) ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการดำเนินโครงการของภาครัฐ 

    3) รณรงคใหความรูแกทุกภาคสวนถึงภัยทุจริต เพื่อสรางคานิยมตอตานและ

ปฏิเสธการทุจริต 

6. นโยบายความมั่นคงแหงชาติท่ี 10 และแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติท่ี 15  

   6.1 นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่ 10 เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร 

   6.2 แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติที่  15 การปองกันและแกไขปญหา 

ความมั่นคงทางไซเบอร รองรับนโยบายที่ 10 เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร 

   6.3 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ประเทศไทยมคีวามมั่นคงปลอดภัยและมีความพรอมในการ

รับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร 

   6.4 ตัวช้ีวัด ระบบปองกันทางไซเบอรที่มีประสิทธิภาพ สามารถปกปองขอมูลอิเล็กทรอนิกส

ของรัฐบาล ตลอดจนโครงสรางพื้นฐานสำคัญดานไซเบอร 

   6.5 กลยุทธ 

    1) พัฒนาทรัพยากรมนุษย องคความรู และความตระหนักรูถึงความสำคัญของ

ภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร 

    2 ) ส งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถขององค กรทุ กภาคส วน/บุ คลากร 

ที่เกี่ยวของใหมีความรูความชำนาญดานไซเบอรอยางตอเน่ือง 
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2.3  แผนระดับท่ี 3 (X) 

 2.3.1 แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560-2579) 

 วิสัยทัศน 

 คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

 เปาหมาย 

 1. เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) โดยมุงพฒันาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบดวย ทักษะและคุณลักษณะตอไปน้ี 

✥ 3Rs ไดแก การอานออก (Reading) การเขียนได (Writing) และการคิดเลขเปน (Arithmetics) 

✥ 8Cs ไดแก ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา (Critical Thinking and 

Problem Solving) ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะดานความเขาใจตาง

วัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน (Cross – cultural Understanding) ทักษะดานความรวมมือ การทำงานเปนทีม และภาวะ

ผู นำ(Collaboration,Teamwork and Leadership) ทั กษะด านการสื่ อสาร สารสนเทศ และการรู เท าทั นสื่ อ

(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills) และความมี

เมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

 2. เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวช้ีวัดเพื่อการบรรลุเปาหมาย 53

ตัวช้ีวัด ประกอบดวย เปาหมายและตัวช้ีวัดที่สำคัญ ดังน้ี 

1) ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางทั่วถึง (Access) มีตัวช้ีวัดที่สำคัญ 

เชน ประชากรกลุมอายุ 6-14 ปทุกคนไดเขาเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาที่รัฐ

ตองจัดใหฟรี โดยไมเก็บคาใชจาย ผูเรียนพิการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม 

ทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มข้ึน เปนตน 

2) ผู เรียนทุกคน ทุ กกลุ ม เป าหมายได รับบริการการศึกษาที่ มี คุณภาพตามมาตรฐานอยาง 

เทาเทียม (Equity) มีตัวช้ีวัดที่สำคัญ เชน ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนไดรับการสนับสนุนคาใชจายใน

การศึกษา 15 ป เปนตน 

3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 

(Quality) มี ตัวช้ีวัดที่ สำคัญ  เชน นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  

(O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไปเพิ่มข้ึน และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผล

นักเรียนรวมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของนักเรียนอายุ 15 

ปสูงข้ึน เปนตน 

4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุมคาและบรรลุ

เปาหมาย (Efficiency) มีตัวช้ีวัดที่สำคัญ เชน รอยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไมผานเกณฑการประเมินคุณภาพ
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ภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกสงเสริมใหทุกภาคสวนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เปนตน 

5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ เปนพลวัตและบริบท                         

ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวช้ีวัดที่สำคัญ เชน อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศดานการศึกษา 

ดีข้ึน สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึนเมื่อเทียบกับผูเรียนสามัญศึกษา และจำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 

อันดับแรกของโลกเพิ่มข้ึน เปนตน 

 3. ผลลัพธ 

   1) เด็กไทยมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 

   2) สังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรูและคุณธรรม มุงส฿การพัฒนาอยางย่ังยืน 

   3) ประเทศไทยกาวขามกับดักรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) 

ยุทธศาสตร เปาหมาย และตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเปาหมาย ดังน้ี 

1.1 คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   

1.2 คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษไดรับ

การศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ   

1.3 คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม   

โดยไดกำหนดแนวทางการพัฒนา คือ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของ

สถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ยกระดับคุณภาพ

และสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษ ทั้งที่

เปนพื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเช้ือชาติ ศาสนา และ

วัฒนธรรม กลุมชนชายขอบและแรงงานตางดาว พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปองกันภัย

คุกคามในรูปแบบใหม อาท ิอาชญากรรมและความรุนแรงในรปูแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจาก

โรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร เปนตน และมีแผนงานและโครงการสำคัญ เชน โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษ เปนตน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ มีเปาหมาย ดังน้ี 

2.1 กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเปนและมสีมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   

2.2 สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเช่ียวชาญและเปนเลศิเฉพาะดาน   

2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู และนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพิม่ทางเศรษฐกิจ   

โดยไดกำหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตาม

ความตองการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สงเสริมการผลติและพัฒนากำลังคนที่มี



 

                               แผนพฒันาการศึกษาจังหวัดอางทอง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 
46 

ความเช่ียวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู และนวัตกรรมที่สราง

ผลผลิตและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ และมีแผนงานและโครงการสำคัญ เชน โครงการจัดทำแผนผลิตและพัฒนา

กำลังคนใหตรงกับความตองการของตลาดงานในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย เปนตน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

มีเปาหมาย ดังน้ี 

3.1 ผู เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ               

ที่จำเปนในศตวรรษที ่21  

3.2 คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ

มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ   

3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตร 

อยางมีคุณภาพและมาตรฐาน   

3.4 แหลงเรียนรู สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน และ

ประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจำกัดเวลาและสถานที่   

3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ   

3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดมาตรฐานระดับสากล   

3.6 คร ูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดรบัการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา มีเปาหมาย ดังน้ี 

4.1 ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ   

4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย                

4.3 ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตองเปนปจจุบัน                 

เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล    

โดยไดกำหนดแนวทางการพัฒนา คือ เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษา 

ที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษา 

ที่มีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเขาถึงไดและมีแผนงานและโครงการสำคัญ เชน โครงการจัดทำฐานขอมูลรายบุคคล 

ทุกชวงวัย ทั้งดานสาธารณสขุ สังคม ภูมิสารสนเทศแรงงาน และการศึกษา เปนตน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม    มีเปาหมาย ดังน้ี 

5.1 คนทุกชวงวัย มีจิตสำนึกรักษสิ่ งแวดลอม มี คุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ   

5.2 หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ   

5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม  
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โดยไดกำหนดแนวทางการพัฒนา คือ สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม  

มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดำเนินชีวิต สงเสริม

และพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตาง ๆ และพัฒนาองคความรู งานวิจัย และ

นวัตกรรมดานการสรางเสรมิคุณภาพชีวิตที่เปนมติรกับสิง่แวดลอม และมีแผนงานและโครงการสำคัญ เชน โครงการ

นอมนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคนทุกชวงวัย โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียน 

สีเขียว เปนตน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปาหมาย ดังน้ี 

6.1 โครงสราง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัวชัดเจน  และสามารถ

ตรวจสอบได   

6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

6.3 ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของประชาชนและพื้นที่   

6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกตางกัน

ของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกำลังแรงงานของประเทศ   

6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม               

สรางขวัญกำลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ  

 

2.3.2 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ.2566 

   1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 

  1.1 เรงสรางความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นของสังคม และปองกันจาก 

ภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม และภัยอื่นๆ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการดานความปลอดภัยใหแกผูเรียน ครู

และบุคลากรในรูปแบบตางๆ อยางเขมขน รวมทั้ง ดำเนินการศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตามประเมินผลการดำเนินการ และ

แสวงหาสถานศึกษาทีด่ำเนินการไดดีเย่ียม (Best Practice) เพื่อปรับปรุง พัฒนาและขยายผลตอไป 

  1.2 เรงปลูกฝงทัศนคติ พฤติกรรม และองคความรูที่เกี่ยวของ โดยบูรณาการอยูในกระบวนการ

จัดการเรียนรู เพื่อสรางโอกาสในการเรียนรู และสรางภูมิคุมกันควบคูกับการใชสื่อสังคมออนไลนในเชิงบวกและสรางสรรค 

พรอมทั้งหาแนวทางวิธีการปกปองคุมครองตอสถานการณที่กิกกดข้ึนกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

  1.3 เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม 

ที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม รวมทั้ง การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดข้ึนในอนาคต 

  1.4 เรงพัฒนาบทบาทและภารกิจของหนวยงานดานความปลอดภัยที่มีอยูในทุกหนวยงานใน

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหดำเนินการอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 

  2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

   2.1 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสูการปฏิบัติอยางเต็มรูปแบบ 

เพื่อสรางสมรรถนะที่สำคัญจำเปนสำหรับศตวรรษที่ 21 ใหกับผูเรียน 
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   2.2 จัดการเรียนรูใหผูเรียนไดคนพบพรสวรรค ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเองดวย

การเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในหองเรียน สถานประกอบการ รวมทั้ง การเรียนรูผาน

แพลตฟอรมและหองดิจิทัลใหคำปรึกษาแนะนำ 

   2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรูและการวัดประเมิลผลฐานสมรรถนะสูการ

ปฏิบัติในช้ันเรียน เพื่อสรางความฉลาดรูดานการอาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สรางตรรกะความคิดแบบเปนเหตุ

เปนผลใหนักเรียนไทยสามารถแขงขันไดกับนานาชาติ 

   2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร (Coding) สำหรับผูเรียนทุกชวงวัย เพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงสูสังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม 

   2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร หนาที่พลเมืองและศีลธรรมใหมี

ความทันสมัย นาสนใจ เหมาะสมกับวัยผูเรียน ควบคูไปกับการเรียนรูประวัติศาสตรของทองถ่ินและการเสริมสราง

วิถีชีวิตของความเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

   2.6 จัดการเรียนรูตามความสนใจรายบุคคลของผูเรยีนผานดิจิทลัแพลตฟอรมที่หลากหลายและ

แพลตฟอรมการเรียนรูอัจฉริยะที่รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู สื่อการสอนคุณภาพสูง รวมทั้ง 

มีการประเมินและพัฒนาผูเรียน 

   2.7 สงเสริมการใหความรูและทักษะดานการเงินและการออม (Financial Literacy) ใหกับผูเรียน  

โดยบูรณาการการทำงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) ธนาคาร 

กรงุศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ ฯลฯ ผานกระบวนการเรียนรู โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ และการเผยแพรสื่อ

แอนิเมชันรอบรูเรื่องเงิน รวมทั้ง สงเสริมใหเกิดการลงทุนเชิงพาณิชยเพื่อใหเกิดผลตอบแทนที่สูงข้ึน 

   2.8 ปรับโฉมศูนยวิทยาศาสตรและศูนยการเรียนรู ใหมีรูปลักษณที่ทันสมัย สวยงาม รมรื่น  

จูงใจใหเขาไปใชบริหาร โดยมีมุมคนหาความรูดวยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค คิดวิเคราะหของ

ผูเรียนหรือกลุมผูเรียน และการรวมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเปนฐานการเรียนรูดานตางๆ ที่ผูเรียนและ

ประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม และไดรับเอกสารรับรองการเขารวมกิจกรรม เพื่อนำไปใช

ประโยชนในสวนที่เกี่ยวของหรือสะสมหนวยการเรียนรู (Credit Bank) ได รวมทั้ง มีบริเวณพักผอนที่มีบริการ

ลักษณะบานสวนกาแฟเพื่อการเรียนรู เปนตน 

   2.9 สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาใหมีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติไปใชในการ

วางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

   2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เนนสมรรถนะและผลลัพธที่ตัวผูเรียน 

  3. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษาทุกชวงวัย 

   3.1 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคล เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการสงตอไป

ยังสถานศึกษาในระดับที่สูงข้ึน โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อปองกันแด็กตกหลนและเด็กออกกลางคัน 

   3.2 สงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยที่มีอายุต้ังแต 3 ปข้ึนไปทุกคน เขาสูระบบการศึกษา  

เพื่อรับการพัฒนาอยางรอบดาน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและตอเน่ืองอยางเปนระบบ โดยบูรณาการ

รวมงานกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 



 

                               แผนพฒันาการศึกษาจังหวัดอางทอง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 
49 

   3.3 พัฒนาขอมูลและทางเลือกที่หลากหลายใหกับผูเรียนกลุมเปาหมายพิเศษ และกลุมเปราะบาง 

รวมทั้งกลุม NEETs ในการเขาถึงการศึกษา การเรียนรู และการฝกอาชีพอยางเทาเทียม 

   3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) และ

การเรียนรูที่บานเปนหลกั (Home-based Learning) 

  4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

   4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบโมดูล (Modular System) 

มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เช่ือมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบและ 

นอกระบบ และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรูแบบตอเน่ือง (Block Course) เพื่อสะสมหนวยการเรียนรู 

(Credit Bank) รวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอยางเขมขนเพื่อการมีงานทำ 

   4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ และยกระดับสมรรถนะ

กำลังคนตามกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้ง ขับเคลื่อนความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา 

(Excellent Center) โดยความรวมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิตกำลังคนที่ตอบโจทยการ

พัฒนาประเทศ 

   4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคลองกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill 

และ New-skill เพื่อใหทุกกลุมมีการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน พรอมทั้ง สรางชองทางอาชีพในรูปแบบหลากหลายให

ครอบคลุมผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย รวมทั้งผูสูงอายุ โดยมีการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 

   4.4 สงเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  

ตามสมรรถนะที่จำเปนในการเขาสูอาชีพ และการนำผลการทดสอบไปใชคัดเลือกเขาทำงาน ศึกษาตอ ขอรับ

ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใชดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ 

(English Competency) 

   4.5 จัดต้ังศูนยใหคำปรึกษาการจัดต้ังธุรกิจ (ศูนย Start up) ภายใตศูนยพัฒนาอาชีพและ 

การเปนผูประกอบการ และพัฒนาศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการสงเสริม และพัฒนา

ผูประกอบการดานกาชีพทั้งผูเรียนอาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยเช่ือมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการ

ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคลองกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม 

   4.6 เพิ่มบทบาทการอาชีวศึกษาในการสรางและพัฒนาผูประกอบการและกำลังแรงงาน 

ในภาคเกษตร โดยเฉพาะกลุมเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุมยุวเกษตรอัจฉริยะ (Young Smart 

Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมได 

   4.7 สงเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกชวงวัยเพื่อการมีงานทำ โดยบูรณาการ

ความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกับหนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถาบัน

สังคมอืน่ 

   4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับกลุมเปาหมายผูอยูนอกระบบโรงเรียนและประชาชนที่

สอดคลองมาตรฐานอาชีพ เพื่อการเขาสูการรับรองสมรรถนะและไดรับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ 

รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนรูและทวงประสบการณเทียบโอนเขาสูการสะสมหนวยการเรียนรู (Credit Bank) ได 
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  5. การสงเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

   5.1 สงเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเกณฑการประเมินวิทยฐานะแนวใหม 

Performance Appraisal (PA) โดยใชระบบการประเมินตำแหนงและวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ระบบ Digital Appraisal (DPA)  

   5.2 สงเสริมสนับสนุนการดำเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบ

ระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

และระดับอาชีวศึกษา 

   5.3 พัฒนาครูใหมีความพรอมดานวิชาการและทักษาะการจัดการเรียนรู การใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมผานแพลตฟอรมออนไลนตาง ๆ รวมทั้งใหเปนผูวางแผนเสนทางการเรียนรู การประกอบอาชีพ และการ

ดำเนินชีวิตของผูเรียนไดตามความสนใจและความถนัดของแตละบุคคล 

   5.4 พัฒนาขีดความสามารถของขาราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหมีสมรรถนะที่

สอดคลองและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 

   5.5 เรงรัดการดำเนินการแกไขปญหาหน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคูกับ

การใหความรูดานการวางแผนและการสรางสินับดานการเงินและการออม 

  6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 

   6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ดวยนวัตกรม และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปน

กลไกหลัก ในการดำเนินงาน (Digitalize Process) การเช่ือมโยงและแบงปนขอมูล (Sharing Data) การสงเสริม

ความรวมมือ บูรณาการกับภาคสวนตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

   6.2 ปรับปรุงประสิทธิภพาของเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถใชงานเครือขายสือ่สาร

ขอมูลเช่ือมโยงหนวยงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถตอบสนองความตองการของ

ประชาชนไดในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทกุอุปกรณและทุกชองทาง 

   6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความจำเปนและ

ใชพื้นที่เปนฐานทีมุ่งเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสำคัญ 

   6.4 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในระบบการคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

ตำแหนงและสายงานตาง ๆ 

   6.5 สงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสวนราชการใหเปนไปตามกลไกการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

  7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแหงชาติ 

   เรงรัดการดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแหงชาติเพื่อรองรับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติควบคูกับการสรางการรับรูใหกับประชาชนไดรับทราบอยางทัว่ถึง 
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  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ 

  1. ใหสวนราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเนนของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ขางตน เปนกรอบแนวทางในการจดัการศึกษา โดยดำเนินการ

จัดทำแผนและงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  2. ใหมีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ สูการปฏิบัติระดับพื้นที่ ทำหนาที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบายและจัดทำ

รายงานเสรอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

  3. กรณีมีปญหาในเชิงพื้นที่หรือขอขัดของในการปฏิบัติงาน ใหศึกษา วิเคราะหขอมูลและดำเนินการ

แกไขปญหาในระดับพื้นที่กอน โดยใชภาคีเครือขายในการแกไขขอขัดของ พรอมทั้งรายงานตอคณะกรรมการติดตามฯ 

ตามขอ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ตามลำดับ 

  4. สำหรับภารกิจของสวนราชการหลักและหนวยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหนาที่  

(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งไดดำเนินการอยูกอนแลว หากมีความ

สอดคลองกับหลักการนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขางตน  

ใหถือเปนหนาที่ของสวนราชการหลักและหนวยงานที่เกี่ยวของตองเรงรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบใหการ

ดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรม 

 

 2.3.3 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 วิสัยทัศน 

  “ภายในป 2570 ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะ

ที่จำเปนพรอมเรียนรูตลอดชีวิตและปรับตัวสอดคลองกับวิถีชีวิตโลกยุคใหม” 

 พันธกิจ 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

2. สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

3. ผลิต พฒันาและสรางเสริมศักยภาพกำลังคนที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน

และความตองการของประเทศ 

4. สงเสริม สนับสนุนการสรางผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐที่สามารถ

นำไปใชประโยชนสำหรับการพัฒนาดานการศึกษา สังคม หรือสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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ผลสัมฤทธิ์ 

1. ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทักษะการเรียนรู และทักษะ 

ที่จำเปนของโลกยุคใหม สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตไดรับการพัฒนาศักยภาพ

ตามพหปุญญา 

2. กำลงัคนมีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความตองการของประเทศ 

3. ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและ 

เทาเทียมดวยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม 

ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค/เปาหมายการใหบริการรายประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศ 

  เปาประสงค   

   ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจปลูกฝงคานิยมที่ถูกตอง และเสริมสรางภูมิคุมกัน 

สามารถปรับตัวรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหมไดตามสถานการณ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

  เปาประสงค   

   ผูเรียนและประชาชนกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะวิชาชีพ ความตองการของ

ตลาดแรงงานและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

  เปาประสงค   

๑. ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทักษะที่จำเปนในโลก 

ยุคใหม สงเสริมการพัฒนาศักนภาพตามพหุปญญา และการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

๒. ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และไดรับ

การสงเสริมใหมีความกาวหนาในวิชาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

๓. มีผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐที่สามารถนำไปใชประโยชน 

เพื่อพัฒนาการศึกษา สังคมหรือสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

  เปาประสงค 

   ประชาชนกลุมเปาหมาย มหีลกัประกันในการเขาถึงบรกิารทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

อยางทั่วถึง เสมอภาคและเหมาะสม   

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  เปาประสงค 

   ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูความเขาใจที่ ถูกตอง มีความตระหนักในการดำเนินชีวิต 

ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศกึษาใหทันสมยั มีประสิทธิภาพตาม 

หลักธรรมาภิบาล 

  เปาประสงค 

   ระบบบรหิารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและทันสมัย 

 

2.4 นโยบายเก่ียวของ 

 2.4.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เปนกฎหมายหลักในการปกครองประเทศ  

ไดมีการกำหนดหมวดสำคัญทีเ่กี่ยวกับการจัดการศึกษา การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเขารับ

บริการการศึกษาของประชาชน 

  หมวดหนาที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหนาที่เขารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบงัคับ 

  หมวดหนาที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐตองดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิงสองปต้ังแต

กอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการ

ดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อพัฒนารางการ จิตใจ วินับ อารมณ สังคมและสติปญญาให 

สมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดำเนินการ

ดวย รัฐตองดำเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตางๆ รวมทั้งสงเสริมใหมีการเรียนรู

ตลอดชีวิตและจัดใหมีการรรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 

ทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดำเนินการกำกับ สงเสริมและสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพ และได

มาตรฐานสากล ทั้งน้ี ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำ

แผนการศึกษาแหงชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติ 

ดวย การศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มคีวามสามารถ เช่ียวชาญไดตามความ

ถนัดของตนและมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติในการดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการ

ดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาภาคบังคับ หรือใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ 

และไดรับการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รัฐตองดำเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจาย 

ในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน ใหจัดต้ังกองทุนเพื่อใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อลดความ

เหลื่อมล้ำในการศึกษา และเพื่อเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณ

ใหแกกองทุนหรือใชมาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการใหผูบริจาคทรัพยสนิเขากองทุนไดรับประโยชนในการ

ลดหยอนภาษีดวย ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองกำหนดใหการบริหารจัดการ

กองทุนเปนอิสระและกำหนดใหมีการใชจายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว  

  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ใหดำเนินการปฏิรูปประเทศในดานการศึกษาใหเกิดผลดังตอไปน้ี 

  1) เริ่มดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อใหเด็กเล็ก

ไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยไมเก็บคาใชจาย 
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  2) ดำเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดต้ังกองทุนเพื่อใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อความ

เหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพื่อเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพครูใหแลวเสร็จภายในหน่ึงปนับต้ังแต

วันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี 

  3) ใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย ใหไดผูมี 

จิตวิญญาณแหงความเปนครูมีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและ

ประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้ง มีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผูประกอบวิชาชีพครู 

  4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัดและปรับปรุง

โครงสรางหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบรรลุเปาหมายดดังกลาว โดยสอดคลองกับทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ 

  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ดานกากรศึกษาใหมี

คณะกรรมการที่มีความเปนอิสระคณะน่ึงที่คณะรัฐมนตรีแตงต้ังดำเนินการศึกษาและจัดทำขอเสนอแนะและ 

กฎหมายที่เกี่ยวของในการดำเนินการใหบรรลุเปาหมาย เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการ 

 

2.4.2 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDG4) 

1) เปาหมายที่ (Goal) 4 สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและ 

เทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต 

2) เปาหมายยอย (Target) กระทรวงศึกษาธิการรบัผิดชอบ 8 เปาหมายยอย (Target) ดังน้ี 

   เปาหมายยอย 4.1 สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เทาเทียม และไมมีคาใชจาย นำไปสูผลลัพธทางการเรียนที่มีประสิทธิผล 

ภายในป พ.ศ. 2573 

   เปาหมายยอย 4.2 สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเขาถึงการพัฒนา การดูแล และ

การจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อใหเด็กเหลาน้ันมีความพรอมสำหรับ

การศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในป พ.ศ. 2573 

   เปาหมายยอย 4.4 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผูใหญที่มีทักษะที่เกี่ยวของจำเปน รวมถึงทักษะ

ทางดานเทคนิคและอาชีพสำหรับการจางงาน การมีงานที่มีคุณคา และการเปนผูประกอบการ ภายในป พ.ศ. 2573 

   เปาหมายยอย 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศดานการศึกษา และสรางหลักประกันวากลุมที่เปราะบาง

ซึ่งรวมถึงผูพิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เขาถึงการศึกษาและการฝกอาชีพทุกระดับอยางเทาเทยีมภายในป พ.ศ. 2573 

   เปาหมายยอย 4.6 สรางหลักประกันวาเยาวชนทุกคนและผูใหญทั้งชายและหญิงในสัดสวนสูง 

สามารถอานออกเขียนไดและคานวณได ภายในป พ.ศ. 2573 

   เปาหมายยอย 4.7 สรางหลักประกันวาผูเรียนทุกคนไดรับความรูและทักษะที่จำเปนสำหรับ

สงเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาที่ย่ังยืนและการมีวิถีชีวิตที่ย่ังยืน สิทธิมนุษยชน 

ความเสมอภาคระหวางเพศ การสงเสริมวัฒนธรรมแหงความสงบสุขและการไมใชความรุนแรง การเปนพลเมืองของ

โลก และความช่ืนชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีสวนชวยใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ภายในป พ.ศ. 2573 
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   เปาหมายยอย 4.A  สรางและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณการศึกษาที่

ออนไหวตอเด็ก ผูพิการ และเพศภาวะ และจัดใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนรูที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง 

ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 

   เปาหมายยอย 4.C เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผานความรวมมือระหวาง

ประเทศในการฝกอบรมครูในประเทศกำลงัพัฒนา โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศพัฒนานอยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนา

ที่เปนเกาะขนาดเล็ก ภายในป พ.ศ. 2573 

 

2.4.3 นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) 

“TRUST” หมายถึง “ความไววางใจ” 

“เปนรูปแบบการทำงานที่จะทำใหครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง ผูเรียน และประชาชน กลับมาให 

ความไววางใจในการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการอีกครัง้” 

โดย  T ยอมาจาก Transparency (ความโปรงใส) 

 R ยอมาจาก Responsibility (ความรบัผิดชอบ) 

 U ยอมาจาก Unity (ความเปนอันหน่ึงอันเดียว) 

 S ยอมาจาก Student-Centricity (ผูเรียนเปนเปาหมายแหงการพฒันา) 

 T ยอมาจาก Technology (เทคโนโลยี) 

นโยบายการจัดการศึกษาทัง้ 12 ขอ ดังน้ี 

 ขอ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษ

ที่ 21 โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษาใหมีความรู ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

 ขอ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารยในระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐานและอาชีวศึกษาให

มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อใหครูและอาจารยไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะทั้งดานการจัดการเรียนรู  

ดวยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใชสื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบตอผลลัพธ 

ทางการศึกษาทีเ่กิดกับผูเรียน 

 ขอ 3 การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ(NDLP) และการสงเสริม 

การฝกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อใหมีหนวยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติที่

สามารถนำไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูที่ทันสมัยและเขาถึงแหลงเรียนรูไดอยางกวางขวางผานระบบออนไลน และ

การนำฐานขอมูลกลางทางการศึกษามาใชประโยชนในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

 ขอ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาใหมี

ความเปนอิสระและคลองตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัดเปนฐานโดยอาศัย

อำนาจตามกฎหมายการศึกษาแหงชาติที่ไดรับการปรับปรงุเพื่อกำหนดใหมีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการ

จัดโครงสรางหนวยงานใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว 

การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัดเปนฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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 ขอ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พรอมจัดทดสอบวัดความรูและ

ทักษะที่จำเปนในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อใหระบบการประเมินผล

การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย ตอบสนองผลลัพธทางการ

ศึกษาไดอยางเหมาะสม 

 ขอ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรใหทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทาง

การศึกษาจากความรวมมือทุกภาคสวน เพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเปนธรรมและสรางโอกาส

ใหกลุมเปาหมายไดเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุมอื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา 

งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีไดอยางทั่วถึง 

 ขอ 7 การนำกรอบคุณวุฒิแหงชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน (AQRF) สูการปฏิบัติเปนการ

ผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยใชกรอบคุณวุฒิแหงชาติ เช่ือมโยงระบบการศึกษาและ 

การอาชีพโดยใชกลไกการเทียบโอนประสบการณดวยธนาคารหนวยกิตและการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาที่

สามารถอางอิงอาเซียนได 

 ขอ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย 

อารมณสังคม และสติปญญาใหสมกับวัย เพื่อเปนการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สูการปฏิบัติเปนรูปธรรม โดยหนวยงานที่เกี่ยวของนำไปเปน

กรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความกาวหนาเปนระยะ 

 ขอ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อใหผูจบการศึกษาระดับ

ปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายไดที่ เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ ดี มีสวนชวยเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกได 

 ขอ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยดวยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการจัด

การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อใหสถาบันการศึกษาทุกแหงนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการจัด

การศึกษาผานระบบดิจิทัล 

 ขอ 11 การเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา และผูเรียน 

ที่มีความตองการจำเปนพิเศษ เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทาง

การศึกษา และผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ 

 ขอ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรูตลอดชีวิตและ 

การมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาส 

ทางการศึกษาและผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ 
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2.4.4 วาระเรงดวน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

วาระท่ี 1 เร่ืองความปลอดภัยของผูเรียน 

   โดยจัดใหมีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิด 

การเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุข และไดรับการปกปองคุมครองความปลอดภัยทั้งดานรางกายและจิตใจ รวมถึง

การสรางทักษะใหผูเรยีนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายตาง ๆ  ทามกลางสภาพแวดลอมทางสังคม 

วาระท่ี 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

   มุงเนนการจัดการเรียนรูที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผูเรียนเปนหลัก และพัฒนาผูเรียน

ใหเกิดสมรรถนะที่ตองการ 

วาระท่ี 3 Big Data 

   พัฒนาการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและไมซ้ำซอน เพื่อใหไดขอมูลภาพรวมการศึกษาของ

ประเทศที่มีความครบถวน สมบูรณถูกตองเปนปจจุบัน และสามารถนำมาใชประโยชนไดอยางแทจริง 

วาระท่ี 4 ขับเคลื่อนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 

   สนับสนุนการดำเนินงานของศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)  

ตามความเปนเลิศของแตละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ สอดคลองกับความตองการของประเทศทั้งใน

ปจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนดวยเครื่องมือที่ทันสมยั สอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน 

วาระท่ี 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ 

   สงเสริมการจัดการศึกษาที่เนนพัฒนาทักษะอาชีพของผูเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางอาชีพ

แตละรายไดที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

วาระท่ี 6 การศึกษาตลอดชวิีต 

   การจัดเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแตละ

ชวงวัยไดรับการศึกษาตามความตองการอยางมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพต้ังแตวัยเด็กจนถึงวัยชรา 

และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงวัย 

วาระท่ี 7 การจัดการศึกษาสำหรับผูท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ 

   สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูที่มีความตองการจำเปนพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ

สามารถดำรงชีวิตในสังคมอยางมีเกียรติศักด์ิศรีเทาเทียมกับผูอื่นในสังคม สามารถชวยเหลือตนเองและมีสวนรวม 

ในการพัฒนาประเทศ 
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2.4.5 แผนพัฒนาจังหวัดอางทอง พ.ศ.2566-2570 

เปาหมายการพัฒนาจังหวัด “อางทองเมือนาอยู เศรษฐกิจดี สังคมดี ประชาชนมีความสุข” 

เปาหมายรวม ประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายการพัฒนา 

1. คณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ของประชาชน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 

พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคม 

ม่ันคง และเปนสุข 

1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนใหอยูดีมีสุขทั้งสุขภาพกาย 

จิตใจ มีความม่ันคงดานอาชีพและ

รายได และมีสภาพแวดลอมที่ดี 

 

2. เพื่อฟนฟูและรักษาฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ

คุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 

มีเปาหมายการพัฒนา 4 ประเด็น 

ดังน้ี 

1. ปจจัยพื้นฐานที่ดีและครอบคลุม 

เนนที่บริการสาธารณะ สวัสดิการ

สังคม เปนตน 

2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน รวมทั้งความ

ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ เนน

การแกไขปญหาในระดับพื้นที่ตาม

ความเรงดวน ความตองการและ

ศกัยภาพของประชาชน 

3. ประชาชนไดรับการศึกษาที่มี

คุณภาพและทั่วถึง 

4. ประชาชนอยูในสภาพแวดลอมที่ดี 

มุงที่ประเด็นปญหาสังคมชุมชน 

เริ่มจากทางกายภาพ ดังน้ี 

1) ตองไดรับปจจัยพื้นฐานของ

ชีวิต (มีความม่ันคงทางอาหาร

และมีน้ำสะอาด มีงานทำ 

ครอบครัวอบอุน เก้ือกูลกัน

และมีสวัสดิการที่เทาเทียม) 

2) ตองมีที่อยูอาศัยสะอาด

ปลอดภัยและเปนของตนเอง 

3) ส่ิงแวดลอมที่ดี เชน มีระบบ

นิเวศอยูในภาวะที่เหมาะสม 

4) เนนการสงเสริมลักษณะที่ดีที่มี

มาในอดีต มีสวนรวมและ

สามัคคี ไมเอาเปรียบกัน 

5) บริการสาธารณสุขที่เนนระบบ

บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 

ไดมาตรฐาน ซ่ึงประชาชน

สามารถเขาถึงแหลงบริการ

สาธารณสุขไดอยางเทาเทียม

กัน 
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เปาหมายรวม ประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายการพัฒนา 

2. เพิ่มผลผลิตสินคา

เกษตรและผลิตภัณฑ

ชุมชน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 

พัฒนาสินคาเกษตรและ

ผลิตภัณฑชุมชนสู

มาตรฐานสากล 

รายไดจากการจำหนายสินคาเกษตร

และผลิตภัณฑชุมชนเพิ่มขึ้น 

มีเปาหมายการพัฒนา 4 ประเด็น ดังน้ี 

1. ตนทุนการผลิต คาใชจายที่ใชไปเพื่อ

ดาเนินการผลิตหรือบริการ เริ่มตั้งแต

การออกแบบการผลิต การตรวจสอบ

การจัดเก็บ การขนสง ไปจนถึงการสง

มอบ 

2. ผลผลิต ปริมาณสินคาเกษตรที่ผลิต

ไดตอไร/แปลงฟารม 

3. ราคาของผลผลิตสินคาเกษตร/

ผลิตภัณฑชุมชน 

4. การรับรองคุณภาพและมาตรฐานการ

ผลิตสินคา 

 เกษตร/ผลิตภัณฑชุมชน 

 

 

3. รายไดดานการ

ทองเที่ยว 

ที่เพิ่มขึ้น 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 

การทองเที่ยวเชิงเกษตร

ประวัติศาสตร 

วัฒนธรรม และวีถีชุมชน 

1. จำนวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 

 

2. รายไดจากการทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 

มีเปาหมายการพัฒนา 4 ประเด็น 

ดังน้ี 

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและส่ิงอา

นวยความสะดวก/รักษาเอกลักษณ

ของชุมชนและความเปนเจาบานที่ดี 

2. พัฒนาผูประกอบการและ

ผลิตภัณฑทาง 

3. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช

เพื่อการสงตอเรื่องราวการทองเที่ยว 

4. ประชาสัมพันธใหเกิดการรับรู 

ดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาในจังหวัด/

ทองถิ่น 
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บทท่ี 3 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 

3.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก SWOT/TOWS 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอางทอง ไดประกาศแตงต้ังคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

อางทอง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 โดยอาศัยการมีสวนรวมของหนวยงานทั้งในและนอกสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ และผูบริหาร บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอางทองที่มีสวนเกี่ยวของ โดยไดมีการ

วิเคราะห สังเคราะหขอมูลสารสนเทศ พรอมทั้ง จัดทำแบบฟอรมการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 

(SWOT Analysis)  ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูล ซึ่งไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนา

การศึกษาจังหวัดอางทอง ประจำป งบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ระหวางวันที่  30-31 พฤษภาคม 2565  

โดยมีกระบวนการนำขอมูลที่มีอยูมาจัดทำ SWOT/TOWS Matrix รวมกัน เพื่อกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็น

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และแปลงแผนสูการปฏิบัติ โดย สามารถสรุปไดดังน้ี 

  จุดแข็ง (Strength) 

S1 - เด็กปฐมวัยมีพฒันาการสมวัยดานรางกาย อารมณ จิตใจ สงัคม และสติปญญา 

S2 - ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอันพงึประสงคเปนไปตามเกณฑที่กำหนด  

S3 – มีหลักสูตรทองถ่ินที่สามารถสงเสรมิการจัดการศึกษาและการพัฒนาผูเรียน/ตอยอดอาชีพได 

S4 - มีการบรหิารหลกัสูตรเช่ือมโยงการจัดการศึกษาจากการศึกษาข้ันพื้นฐานไปสูการศึกษาอาชีพ  

S5 - มีการจัดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาอาชีพ  

S6 - มีสิง่จงูใจเพื่อดึงดูดนักศึกษาทีเ่รียนการกีฬา เชน การลด/ยกเวนคาเลาเรียน  

S7 - ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสวนใหญมีวุฒกิารศึกษาสงู 

S8 - ครูไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลายอยางตอเน่ือง 

S9 - สถานศึกษามีการบรหิารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช DLTV / DLIT  

S10 - สถานศึกษาอาชีวศึกษามีการจัดการศึกษาหลักสูตรทวิศึกษา/ทวิภาคี  

S11 - สถานศึกษาอาชีวศึกษามีหลักสูตรที่ตอบสนองตอ New S-Curve และ สามารถเปนตนแบบได  

S12 - สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียนอยางมคุีณภาพมาตรฐาน  

S13 - สถานศึกษา/มหาวิทยาลัยมรีะบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็งสอดคลองกับบรบิท 

S14 - มสีถาบันการศึกษาทีจ่ัดการศึกษาต้ังแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา  

S15 - มสีถาบันการศึกษาทีจ่ัดการศึกษาเฉพาะดานในการอนุรักษ เผยแพร สรางสรรคศิลปวัฒนธรรม 

ดนตรี กีฬา และอาชีพที่มีศักยภาพสงผลใหประชาชนในพื้นที่มีโอกาสไดรบัการศึกษาอยางทั่วถึง  

S16 - มกีารนอมนำพระราชดำรสั “หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาใชในการบริหารจัดการ  

การจัดการเรียน การสอน และสงเสริมการเรียนรูในการดำรงชีวิต  

S17 - เครอืขายสถานศึกษามคีวามเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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จุดออน (Weakness) 

W1 - ผูเรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางวิชาการยังไมเปนไปตามเปาหมายโดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ กลุมสาระคณิตศาสตร วิทยาศาสตร  

W2 - นักเรียนสวนหน่ึงมปีญหาดานการอาน การเขียนและขาดทกัษะความรูความสามารถในการคิด  

W3 - ผูเรียนยังขาดทักษะทีส่ำคัญเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการคิดวิเคราะห 

ทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 

W4 - สัดสวนของผูเรียนสายสามัญตอสายอาชีพยังไมถึงเปาหมายทีก่ำหนด  

W5 - ผูเรียนยังขาดความพรอมในการเรียนออนไลน เชน ขาดอุปกรณ เครือขายสญัญาณไมเสถียร เปนตน 

W6 - ยังคงมอีัตราการออกกลางคันของผูเรียนบางสวน 

W7 - สถานประกอบการในจงัหวัดมีนอย 

W8 - บางหลกัสูตรของสถาบันอุดมศึกษายังไมสามารถตอบสนองตอความตองการของผูเรยีน 

W9 - สถานศึกษาขนาดเลก็มีจำนวนครไูมพอเพียงตอจำนวนช้ันเรียน 

W10 - ครูยังขาดทักษะในการใชเทคโนโลยีเพือ่การจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 

W11 - ครูผูสอนมีภาระงานอื่นที่ไดรับมอบหมายจำนวนมาก ทำใหไมสามารถปฏิบัติงานสอนไดเต็มที่เต็มเวลา  

W12 - บุคลากรการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล มไีมเพียงพอ  

W13 - การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษายังไมเปนระบบครบวงจร 

W14 - สถานศึกษามีแนวโนมนักเรียนลดลง ทำใหมโีรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มข้ึนสงผลตอความพรอมในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

W15 - ระบบขอมลูสารสนเทศดานการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมจังหวัดยังขาดเอกภาพ 

 

โอกาส (Opportunities) 

O1 - โครงสรางพื้นฐานทั่วถึง พื้นทีม่ีการคมนาคมสะดวกสงผลใหผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา มีทางเลือก

ในการเขารบัการศึกษาหรอืศึกษาตอ  

O2 - มีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เชน การทองเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินทีเ่อื้อตอ

การจัดการศึกษา การประกอบอาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิต 

O3 - เปนพื้นที่ที่มีความเกี่ยวของกบัประวัติศาสตรในสมัยอยุธยา เปนถ่ินกำเนิดวีรชนในสมัยอยุธยา 

O4 - โครงการพระราชดำรสิงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูของผูเรียนทุกระดับ  

O5 - กระแสของการนิยมบริโภคสินคาทั้งในและตางประเทศ มีความสนใจในสินคาที่มลีักษณะเฉพาะ 

ไดแก สินคา เพื่อสุขภาพทำใหมีความตองการสินคาเกษตรปลอดภัย เพิม่มากข้ึน  

O6 - การขยายตัวดานเศรษฐกจิสงผลตอโอกาสทางการศึกษาดานวิชาชีพของผูเรียนมากข้ึน  

O7 - มีนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการของรัฐ 

O8 - นโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปนวาระแหงชาติ 

O9 - นโยบายการสงเสรมิภาคเศรษฐกจิดิจิทลัและวางรากฐานของเศรษฐกจิดิจทิัล  
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O10 - เทคโนโลยีที่ทันสมัย สงผลตอการสือ่สารและการเขาถึงแหลงเรียนรูไดอยางหลากหลายและรวดเร็ว  

O11 - เทคโนโลยีที่เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว เปดโอกาสหรือเพิ่มชองทางการหารายได/ประกอบอาชีพมากข้ึน  

O - นโยบายการเพิม่ขีดความสามารถของผูประกอบการ วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 

O13 - นโยบายของภาครัฐสนับสนุนใหผูเรียนไดรบัโอกาสทางการศึกษาเพิ่มข้ึน เชน Thailand 4.0 

นโยบายดานการศึกษา นโยบายดานคุณธรรมจริยธรรมฯ  

O14 - นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีจุดเนนดานเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการศึกษา  

O15 - นโยบายของภาครัฐสนับสนุนใหผูเรียนสรางสรรคนวัตกรรม  

O16 - มหีนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคีเครือขายรวมจัดและสนับสนุนการ

จัดการศึกษา  

O17 - นโยบายสงเสรมิการพัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคลองกับความถนัด และความสนใจ 

O18 - นโยบายสงเสริมการพฒันาวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑการประเมินวิทยาฐานะแนวใหม 

O19 - นโยบายการพัฒนาสมรรถนะทางดานเทคโนโลยีดิจทิัลตามกรอบระดับสมรรถนะดิจทิัล 

O20 - ทัศนคติ คานิยมของคนในสังคมเปลี่ยนไปจากในอดีต โดยกลับมาสนใจในการเรียนสายวิชาชีพเพิ่มข้ึน 

 

อุปสรรค (Threat) – 7 ดาน 

T1 - สภาพสงัคม และการเลี้ยงดูบุตรหลาน ปญหาครอบครวัหยาราง สงผลใหเด็กอยูในภาวะ ยากลำบาก 

กำพรา ถูกทอดทิง้ มีแนวโนมมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมสงูข้ึน  

T2 - สัดสวนประชากรผูสูงอายุของจังหวัดอางทอง มีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเน่ือง 

T3 - สถานการณการแพรระบาดของยาเสพติดในจังหวัดอางทองเพิ่มมากข้ึน กลุมเปาหมายเปนกลุม เด็ก

และเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาที่มีอายุ ระหวาง 15 – 20 ป เพิ่มจำนวนมากข้ึนเรื่อย ๆ 

T4 - การรับรูขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วมีความเสี่ยงตอพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตและตอการเรียนมากข้ึน 

T5 - ภัยธรรมชาติ สงผลใหเกิดปญหาภัยแลงอุทกภัยสาธารณะภัย และโรคระบาด  

T6 - สถานการณเศรษฐกจิของโลกที่ตกต่ำจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

T7 - สถานการณการแพรระบาดของโรคอุบัติใหมสงผลตอการบรหิารจัดการและการจัดกระบวนการเรียน

การสอน 
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4.2 สรุปกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT/TOWS 

ผลการวิเคราะหกลยุทธ (Tows Matrix) 

สภาพแวดลอมภายใน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพแวดลอมภายนอก 

S-Strengths 

S1เด็กปฐมวยัมีพัฒนาการสมวัยฯ 

S2ผูเรียนมีคุณธรรม/จริยธรรม/คุณลักษณะอันพึงประสงค  

S3หลักสูตรทองถิ่นที่สงเสริมพัฒนา/ตอยอดอาชีพ 

S4หลักสูตรเชื่อมโยง กศ. พ้ืนฐานไปสู กศ.อาชีพ  

S5หลักสูตรระยะส้ันเพ่ือการพัฒนาอาชีพ  

S6มีส่ิงจูงใจเพ่ือดึงดูดนักศึกษาที่เรียนการกีฬา  

S7ผูบริหาร ครู และบุคลากรสวนใหญมีวุฒิการศึกษาสูง 

S8ครูไดรับการพัฒนารูปแบบที่หลากหลายอยางตอเน่ือง 

S9รบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก DLTV / DLIT  

S10อาชวีศึกษาจัดหลักสูตรทวศิึกษา/ทวิภาคี  

S11อาชีวศึกษามีหลักสูตรที่ตอบสนอง New S-Curve  

S12มีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีคุณภาพ  

S13มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง 

S14มีสถาบันการศึกษาที่จัด กศ. ตั้งแตปฐมวัย-อุดม 

S15มีสถาบันการศึกษาเฉพาะดาน ดนตรี กีฬา  

S16มีการนอมนำพระราชดำรัสมาใชในการบริหารจัดการ  

S17เครือขายสถานศึกษามคีวามเขมแข็ง 

W-Weaknesses 

W1ผลสัมฤทธิ์ยังไมเปนไปตามเปาหมายโดยเฉพาะกลุม

ภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  

W2นักเรียนมีปญหาดานการอาน เขียนและทักษะการคิด  

W3ผูเรียนยังขาดทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะคดิวิเคราะห 

การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 

W4สัดสวนสายสามัญ/สายอาชีพยังไมถึงเปาหมาย  

W5ผูเรียนยังขาดความพรอมในการเรียนออนไลน  

W6ยังคงมีอัตราการออกกลางคันของผูเรียนบางสวน 

W7สถานประกอบการในจังหวัดมีนอย 

W8บางหลักสูตรอุดมศึกษายังไมตอบสนอง Needs ของผูเรียน 

W9สถานศึกษาขนาดเล็กมีจำนวนครูไมพอเพียง 

W10ครูยังขาดทักษะในการใช ICT เพ่ือการจัดการเรียนรู 

W11ครูผูสอนมีภาระงานอ่ืนมาก  

W12บุคลากรการนิเทศไมเพียงพอ  

W13การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลยังไมเปนระบบ 

W14แนวโนมนักเรียนลดลง โรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมขึ้น 

W15ระบบ MIS ขาดเอกภาพ 

O-Opportunities 

O1โครงสรางพ้ืนฐานทั่วถงึ การคมนาคมสะดวก นักเรียนมีทางเลือกในการ

เขารับการศึกษาหรือศึกษาตอ  

O2มีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ภูมิปญญาทองถิ่นที่เอ้ือตอการจัดการศึกษา  

O3เปนพ้ืนที่ที่มีความเก่ียวของกับประวัติศาสตรฯ 

O4โครงการพระราชดำริสงเสริมสนับสนุน กศ.  

O5กระแสของการนิยมบริโภคสินคาที่มีลักษณะเฉพาะ เชน สินคาเพ่ือ

สุขภาพ สินคาปลอดภัยเพ่ิมมากขึ้น  

SO 

1. สงเสริมการบูรณาการความรวมมือในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

2. สรางศักยภาพผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21  

3. สรางความเปนเลิศในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนใหสามารถสราง

นวัตกรรมในยุคดิจิทัล 

4.เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี

สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและความกาวหนาในอาชีพ 

WO 

1. สงเสริมการบูรณาการความรวมมือในการจัดกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

2. ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

3. เพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาเครือขาย ICT ใหสามารถ

เชื่อมโยงขอมูลหนวยงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. สรางกลไกในการพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผล 
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O6การขยายตัวดานเศรษฐกิจสงผลตอโอกาสทางการศึกษาดานวิชาชีพของ

ผูเรียนมากขึ้น  

O7นโยบายการลดความเหล่ือมล้ำของสังคม และการสรางโอกาสในการ

เขาถึงบริการของรัฐ 

O8นโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปนวาระแหงชาต ิ

O9นโยบายการสงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจ

ดิจิทัล  

O10เทคโนโลยีทีท่ันสมัยสงผลตอการส่ือสารและการเขาถึงแหลงเรียนรูได

อยางหลากหลายและรวดเร็ว  

O11เทคโนโลยีที่เจริญกาวหนาอยางรวดเร็วเปดโอกาสหรือเพ่ิมชองทางการ

หารายได/ประกอบอาชีพมากขึ้น  

O12นโยบายการเพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการ วิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม 

O13นโยบายของภาครัฐสนับสนุนใหผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น  

O14นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีจุดเนนดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา  

O15นโยบายของภาครัฐสนับสนุนใหผูเรียนสรางสรรคนวัตกรรม  

O16มีหนวยงานภาคีเครือขายรวมจัดและสนับสนุน  

O17นโยบายสงเสริมการพัฒนาสมรรถนะอาชีพ 

O18นโยบายสงเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู DPA 

O19นโยบายการพัฒนาสมรรถนะทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบระดับ

สมรรถนะดิจิทัล 

O20ทัศนคติ คานิยมของคนในสังคมเปล่ียนไปจากในอดีต โดยกลับมาสนใจ

ในการเรียนสายวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 
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บทท่ี 4  

สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอางทอง  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอางทองไดศึกษา วิเคราะหสภาพแวดลอมดานการศึกษาของจังหวัดอางทอง และ

การสังเคราะหนโยบาย จุดเนนและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ เปนกรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

อางทอง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ดังน้ี 

4.1 วิสัยทัศน (Vision) 

  อางทองเมืองแหงผูเรียนที่มีคุณภาพและสรางสรรคดวยนวัตกรรมการศึกษา บนฐานการบรหิารจัดการ

แบบบรูณาการ 

4.2 พันธกิจ (Mission) 

1. ยกระดับความเปนเลิศทางวิชาการของผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

2. สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนสามารถสรางนวัตกรรม มีทักษะและสมรรถนะทีจ่ำเปนในโลกดิจิทลั 

3. สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรบับริการการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม  

4. ปลูกฝงจิตสำนึกผูเรียนในการอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

5. สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและ

ความกาวหนาในอาชีพ 

6. บูรณาการเครอืขายทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสูหนวยงานดิจิทลั 

 

4.3 คานิยมองคกร 

“ รูรัก สามัคคี มีจิตอาสา ” 

รู  หมายถึง  มีความรูในเรื่องทีจ่ะทำ 

รัก  หมายถึง  มีฉันทะตอเรื่องที่จะทำ 

สามัคคี หมายถึง  ทำงานเปนทีม รวมมือรวมใจทำใหงานใหมีประสทิธิภาพ 

มีจิตอาสา หมายถึง  การเปนผูที่ใสใจสงัคม สาธารณะ และอาสาลงมือทำอยางใด 

                     อยางหน่ึง อันมิใชหนาที่ของตน เพือ่ประโยชนของผูอื่น โดย             

                     มิไดหวังผลตอบแทน 

 

4.4 ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การยกระดับคุณภาพผูเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

2. การพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผูเรียนที่จำเปนในโลกดิจิทัล 

3. การเพิ่มโอกาสใหคนทุกชวงวัยเขาถึงการบริการการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม  
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4. การปลูกฝงจิตสำนึกในการอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

5. การพัฒนาสมรรถนะและความกาวหนาในอาชีพของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการหนวยงานแบบบูรณาการ 

 

4.5 เปาประสงค 

1. ผูเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21  

2. ผูเรียนมีสมรรถนะที่เปนเลิศที่จำเปนในโลกดิจิทัล 

3. ผูเรียนไดรับบริการการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม  

4. ผูเรียนไดรับการปลูกฝงจิตสำนึกในการอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

5. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีความกาวหนาในอาชีพ 

7. ระบบการบริหารจัดการเครือขายทางการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสูหนวยงานดิจิทัล 

 

4.6 กลยุทธ 

    1. การยกระดับคุณภาพผูเรียน 

    2. การสงเสริมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคของผูเรียน 

    3. การเสริมสรางศักยภาพผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษ ที่ 21  

    4. การสงเสริมความเปนเลิศในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนที่จำเปนในโลกดิจิทัล 

    5. การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

    6. สงเสริมการปลูกฝงจิตสำนึกในการอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

    7. การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    8. การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสูหนวยงานดิจิทัล 

    9. การสรางกลไกการพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
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4.7 ภาพรวมความเชื่อมโยงของแผน 3 ระดับ และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอางทอง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 
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4.8 แผนผังความเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอางทอง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.25666-2570 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอางทอง 
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4.9 ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และแนวทางการพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับแผน 
คาเปาหมาย 

แนวทางการพัฒนา 
2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1   

การยกระดับคุณภาพ

ผูเรียนใหเปนไปตาม

มาตรฐานการศึกษาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 การยกระดับคุณภาพ

ผูเรียน 
1. รอยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต

ละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป 

51.50 52.00 52.50 53.00 53.50 1. สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมี

ทักษะ ความรูความสามารถ และการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางเหมาสม เต็ม

ตามศักยภาพในแตละชวงวัย 

 

2. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม 

การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมี

ประสิทธิภาพ 

2. รอยละของผูเรียนที่เรียนในระบบทวิภาครัฐ/

สหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน

เพิ่มขึ้น 

50 50 50 50 50 พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในสาขาที่

ตรงตามความตองการของตลาดงาน

และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ 
3. รอยละของสถานศึกษาทีมี่การสงเสริมและ

พัฒนาความสามารถทางพหุปญญาของผูเรียน 
100 100 100 100 100 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่สราง

สมดุลทุกดานและมีการจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาพหปุญญารายบุคคล 
4. รอยละของผูเรียนที่ไดรับการสรางภูมิคุมกัน

จากภัยคุกคามรูปแบบใหม 

 

80 80 80 80 80 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการ

จัดระบบการดูแลและปองกันภัย

คุกคามในรูปแบบใหม 

5. รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน

เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา 

100 100 100 100 100 เสริมสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพ

ตดิในสถานศึกษา 
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  6. จำนวนเครือขายความรวมมือในการบูรณาการ

เพื่อสงเสรมิใหเกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 บูรณาการความรวมมือเพื่อสงเสริมให

เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา 

1.2 การสงเสริมเพื่อ

พัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม และ

คณุลักษณะอันพึง

ประสงคของผูเรยีน 

7. รอยละของจำนวนโรงเรียนที่ใชกระบวนการ

เรียนรูเพื่อสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมความ

เปนพลเมืองดีและวิถีประชาธิปไตย 

100 100 100 100 100 สรางเสริมและปรับเปล่ียนคานิยมของ

คนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และ

พฤติกรรมที่พึงประสงค (พึ่งพาตนเอง 

ซ่ือสัตย มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม) 

1.3 การเสริมสราง

ศักยภาพผูเรยีนใหมี

ทักษะในศตวรรษที่21 

8. รอยละของผูเรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
80 80 80 80 80 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่

จำเปนสำหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

สงเสริมการเรียนรูแบบคิดวิเคราะห 

ทักษะกระบวนการ การนำหลักการไป

ประยุกตใช และขยายสูการสราง

ความรูเชิงวิจัยและการพัฒนา

นวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเองและสราง

ประโยชนตอสังคม 

9 . รอยละของสถานศึกษาที่ จัดกระบวนการ

เรียนรูเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะหและความคดิสรางสรรคเพิ่มขึ้น 

100 100 100 100 100 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  

การพัฒนาทักษะและ

สมรรถนะของผูเรียนที่

จำเปนในโลกดิจิทัล 

2.1 การสงเสริมความเปน

เลิศในการพัฒนา

สมรรถนะผูเรียนที่จำเปน

ในโลกดิจิทัล 

1. รอยละของสถานศึกษาที่มีการสงเสริม

นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ

จัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 

100 100 100 100 100 สงเสริม สนับสนุนการพฒันาและนำ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการ

จัดการเรียนการสอนและการบริหาร

จัดการศึกษา 
2. รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะและ

สมรรถนะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงานในพื้นที่ 

 

80 80 80 80 80 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียนที่มี

ความเช่ียวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน

ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา

ประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 

การเพิ่มโอกาสใหคนทุก

ชวงวัยเขาถึงการบริการ

การศึกษาอยางทั่วถึงและ

เทาเทียม 

3.1 การลดความเหล่ือม

ล้ำทางการศึกษา 
1. อัตราการเขาเรียนระดับประถมศกึษา 

มัธยมศึกษา อาชีวศกึษา และอุดมศึกษาสูงขึ้น 

100 100 100 100 100 สรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษาของ

ผูเรียนทุกชวงวัยอยางเสมอภาค โดย

เฝาระวัง ติดตาม คนหา และจัดการ

ศึกษาตามขีดความสามารถของผูเรียน 
2. รอยละของประชากรวัยเรียนไดรบัการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

100 100 100 100 100 

3. อัตราการออกกลางคันของผูเรียนระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง 

0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

4. รอยละของนักเรียนที่เปนผูพิการ ผูดอยโอกาส

ไดรับโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาและ

การพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา

ที่เหมาะสมตามความตองการจำเปน 

100 100 100 100 100 

5. รอยละของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ 

มัธยมศึกษาตอนตน เขาศึกษาระดับ มัธยมศึกษา

ตอน ปลาย สายอาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา 

100 100 100 100 100 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 

การปลูกฝงจิตสำนึกในการ

อนุรักษ สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

4.1 สงเสริมการปลูกฝง

จิตสำนึกในการอนุรักษ 

สืบสานศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

รอยละของสถานศึกษาที่สงเสริมการปลูกฝง

จิตสำนึกอัตลักษณความเปนอางทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 100 100 100 100 พัฒนาการสงเสริมสนับสนุนการเรียน

การสอนดานการอนุรักษ สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมดำรงไวซ่ึงอัตลักษณ

ความเปนอางทอง 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 

การพัฒนาสมรรถนะและ

ความกาวหนาในอาชีพของ

ผูบริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

5.1 การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

1. รอยละของครแูละบุคลากรทางการศึกษาทุก

ระดบัและประเภทการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

100 100 100 100 100 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานครู 

อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

2. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่

เขารับการประเมินตามหลักเกณฑวิทยฐานะผาน

เกณฑการประเมิน  

100 100 100 100 100 สงเสริม สนับสนุนครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหมีการพัฒนาตนเอง

ทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง โดยมีการ

พัฒนารายบุคคล พัฒนางานตาม

ขอตกลง (PA) เพื่อเขารับการประเมิน

ตามหลักเกณฑวิทยฐานะ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการหนวยงาน

แบบบูรณาการ 

 

6.1 การเพิ่มขดี

ความสามารถในการ

พัฒนาสูหนวยงานดิจิทัล 

1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการศึกษา 

 

100 100 100 100 100 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาและนำ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการ

จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัด

การศึกษา 
6.2 การสรางกลไกการ

พัฒนาระบบการนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผล 

2. รอยละหนวยงานทางการศึกษาสถานศึกษา สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ ทุกหนวยงานไดรับการตรวจ 

ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และ

ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

100 100 100 100 100 สงเสริมการนิเทศบูรณาการโดยใช

พื้นที่เปนฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

6.3 บูรณาการความ

รวมมือจากทุกภาคสวน

ในการจัดการศึกษา 

3. รอยละของสถานศึกษามีการบริหารจัดการ

แบบมีสวนรวมอยางเขมแข็ง 

100 100 100 100 100 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

ในการจัดการศึกษาของจังหวัดอางทอง

อยางมีคุณภาพ 4. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 5 5 5 5 5 

6.4 สงเสริมการบริหาร

จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ใหเกิดประสิทธิภาพ 

5. รอยละของโรงเรียนขนาดเล็กที่ผานการ

รับรองการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับดี

เพิ่มขึ้น 

100 100 100 100 100 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็ก 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 

การพัฒนาสมรรถนะและ

ความกาวหนาในอาชีพของ

ผูบริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

5.1 การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

1. รอยละของครแูละบุคลากรทางการศึกษาทุก

ระดบัและประเภทการศึกษาที่ไดรับการพัฒนา

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

100 100 100 100 100 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานครู 

อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

2. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่

เขารับการประเมินตามหลักเกณฑวิทยฐานะผาน

เกณฑการประเมิน  

100 100 100 100 100 สงเสริม สนับสนุนครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหมีการพัฒนาตนเอง

ทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง โดยมีการ

พัฒนารายบุคคล พัฒนางานตาม

ขอตกลง (PA) เพื่อเขารับการประเมิน

ตามหลักเกณฑวิทยฐานะ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการหนวยงาน

แบบบูรณาการ 

 

6.1 การเพิ่มขดี

ความสามารถในการ

พัฒนาสูหนวยงานดิจิทัล 

1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการศึกษา 

 

100 100 100 100 100 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาและนำ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการ

จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัด

การศึกษา 
6.2 การสรางกลไกการ

พัฒนาระบบการนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผล 

2. รอยละหนวยงานทางการศึกษาสถานศึกษา สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ ทุกหนวยงานไดรับการตรวจ 

ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และ

ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

100 100 100 100 100 สงเสริมการนิเทศบูรณาการโดยใช

พื้นที่เปนฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

6.3 บูรณาการความ

รวมมือจากทุกภาคสวน

ในการจัดการศึกษา 

3. รอยละของสถานศึกษามีการบริหารจัดการ

แบบมีสวนรวมอยางเขมแข็ง 

100 100 100 100 100 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

ในการจัดการศึกษาของจังหวัดอางทอง

อยางมีคุณภาพ 4. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 5 5 5 5 5 

6.4 สงเสริมการบริหาร

จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ใหเกิดประสิทธิภาพ 

5. รอยละของโรงเรียนขนาดเล็กที่ผานการ

รับรองการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับดี

เพิ่มขึ้น 

100 100 100 100 100 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็ก 
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แผนพัฒ
นาการศึกษาจังหวัดอางทอง ประจำปงบประมาณ

 พ.ศ.2566-2570 

4.10 สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

จำนวน

โครงการ 

ปงบประมาณ 
 

รวม 

2566 2567 2568 2569 2570  

1 15 2,121,900 2,154,900 2,191,900 2,231,900 2,291,900 10,992,500 

2 4 350,000 400,000 550,000 600,000 750,000 2,650,000 

3 4 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 3,750,000 

4 2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 2,000,000 

5 3 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000 

6 5 880,000 910,000 930,000 960,000 960,000 4,640,000 

รวม 33 5,001,900 5,114,90 5,321,900 5,441,900 5,651,900 26,532,500 
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แผนพัฒ
นาการศกึษาจังหวัดอางทอง ประจำปงบประมาณ

 พ.ศ.2566-2570 

4.11 รายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอางทอง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566-2570  

ประเด็น

ยุทธศาสตร 
กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับแผน แนวทางการพัฒนา โครงการ 

งบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1   

การยกระดับคณุภาพ

ผูเรียนใหเปนไปตาม

มาตรฐานการศึกษา

ชาติ 

1.1 การยกระดับ

คุณภาพผูเรียน 
1. รอยละของนักเรียนที่

มีคะแนนผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต

ละวิชาผานเกณฑ

คะแนนรอยละ 50 ขึ้น

ไป 

1. สงเสริม สนับสนุนใหคนทุก

ชวงวัยมีทักษะ ความรู

ความสามารถ และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตอยางเหมาสม 

เตม็ตามศักยภาพในแตละชวง

วัย 

 

 

2. พัฒนาระบบและกลไกการ

ติดตาม การวัดและ

ประเมินผลผูเรียนใหมี

ประสิทธิภาพ 

 

1. โครงการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาของจังหวัดอางทอง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

2. โครงการสงเสริมเวทีและ

ประชาคมเพื่อการจัดทำ

รูปแบบและการพัฒนา

หลักสูตรตอเน่ืองเช่ือมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

(Continuous and Linking 

Curriculum : CLC) 

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 

3. โครงการขับเคล่ือนการ

ยกระดบัคุณภาพการศึกษา 

และประสิทธิภาพการศึกษา

จังหวัด โดยผานกลไก ของ

คณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัด : กศจ. 

90,900 90,900 90,900 90,900 90,900 

4. โครงการขับเคล่ือนการ

พัฒนาการจัดการศึกษา

ปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัด

อางทอง 

 

48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 
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แผนพัฒ
นาการศึกษาจังหวัดอางทอง ประจำปงบประมาณ

 พ.ศ.2566-2570 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 
กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับแผน แนวทางการพัฒนา โครงการ 

งบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

  2. รอยละของผูเรียนที่

เรียนในระบบทวิ

ภาครัฐ/สหกิจศึกษาใน

สถานประกอบการที่มี

มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะใน

สาขาที่ตรงตามความตองการ

ของตลาดงานและการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ 

5. โครงการสงเสริมและ

พัฒนาการจัดการศึกษา

รูปแบบทวิภาคีและสหกิจ

ศึกษา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

3. รอยละของ

สถานศึกษาที่มีการ

สงเสริมและพัฒนา

ความสามารถทาง 

พหุปญญาของผูเรียน 

สงเสริมการจัดการเรียนการ

สอนที่สรางสมดุลทุกดานและ

มีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

พหุปญญารายบุคคล 

6. โครงการสงเสริมการจัดการ

เรียนรูที่เพื่อพัฒนาพหุปญญา

ของผูเรียน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

4. รอยละของ

สถานศึกษาที่จัดการ

เรียนการสอน/กิจกรรม 

เพื่อเสริมสรางความรู 

ความเขาใจที่ถูกตอง

เก่ียวกับภัยคุกคามใน

รูปแบบใหมเพิ่มขึ้น 

พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อ

การจัดระบบการดูและและ

ปองกันภัยคุกคามในรูปแบบ

ใหม 

7. โครงการสงเสริม

สถานศึกษาและเพื่อ

พัฒนาการจัดระบบการดูแล

และปองกันภัยคุกคามใน

รูปแบบใหมใหแกผูเรียน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

5. รอยละของ

สถานศึกษาที่จัดการ

เรียนการสอนเพื่อ

เสริมสรางภูมิคุมกันและ

ปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา 

เสริมสรางภูมิคุมกันและ

ปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา 

8. โครงการสรางภูมิคุมกันและ

ปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา 

21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 
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แผนพัฒ
นาการศกึษาจังหวัดอางทอง ประจำปงบประมาณ

 พ.ศ.2566-2570 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 
กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับแผน แนวทางการพัฒนา โครงการ 

งบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

  6. จำนวนเครอืขายความ

รวมมือในการบูรณาการ

เพื่อสงเสริมใหเกิดความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา 

บูรณาการความรวมมือเพื่อ

สงเสริมใหเกิดความปลอดภัย

ในสถานศกึษา 

9. โครงการบูรณาการความ

รวมมือหนวยงานเพื่อสงเสริม

ใหเกิดความปลอดภัยใน

สถานศึกษา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

1.2 การสงเสริม

เพื่อพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะ

อันพึงประสงคของ

ผูเรียน 

7. รอยละของจำนวน

โรงเรียนที่ใชกระบวนการ

เรียนรูเพื่อสรางเสริม

คุณธรรม จริยธรรมความ

เปนพลเมืองดีและวิถี

ประชาธิปไตย 

สรางเสริมและปรับเปล่ียน

คานิยมของคนไทยใหมีวินัย 

จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่

พึงประสงค (พึ่งพาตนเอง 

ซ่ือสัตย มีวินัย มีคุณธรรม 

จริยธรรม) 

10. โครงการสรางและสงเสริม

ความเปนพลเมืองดีตามรอย

พระยุคลบาทดานการศึกษาสู

การปฏิบัติ 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 

11. โครงการเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม ความเปนพลเมืองดี

และวิถีประชาธิปไตย 

330,000 363,000 400,000 440,000 500,000 

12. โครงการลูกเสือ เนตรนารี 

จราจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
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นาการศึกษาจังหวัดอางทอง ประจำปงบประมาณ
 พ.ศ.2566-2570 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 
กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับแผน แนวทางการพัฒนา โครงการ 

งบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

 1.3 การ

เสริมสราง

ศักยภาพผูเรียน

ใหมีทักษะใน

ศตวรรษ ที่ 21 

8. รอยละของผูเรียนที่มี

คณุลักษณะและทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 

21  

พัฒนารูปแบบการจัดการ

เรยีนรูที่จำเปนสำหรับผูเรียน

ในศตวรรษที่ 21 สงเสริมการ

เรียนรูแบบคิดวิเคราะห 

ทักษะกระบวนการ การนำ

หลักการไปประยุกตใช และ

ขยายสูการสรางความรูเชิง

วิจัยและการพัฒนานวัตกรรม 

เพื่อพัฒนาตนเองและสราง

ประโยชนตอสังคม 

13. โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทาง

วิชาการและทักษะในศตวรรษ

ที่ 21 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

14. โครงการพัฒนาทักษะดาน

การกีฬาสูอาชีพ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

9. รอยละของ

สถานศึกษาที่จัด

กระบวนการเรียนรูเชิง

บูรณาการเพื่อพัฒนา

ทักษะการคิดวิเคราะห

และความคดิสรางสรรค

เพิ่มขึ้น 

15. โครงการพัฒนาหลักสูตร  

ภูมิปญญาทองถิ่นดานอาชีพ 

(จักสาน กลอง และตุกตาชาว

วัง) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
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แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดอางทอง ประจำปงบประมาณ
 พ.ศ.2566-2570 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 
กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับแผน แนวทางการพัฒนา โครงการ 

งบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  

การพัฒนาทักษะและ

สมรรถนะของผูเรียน

ที่จำเปนในโลกดิจิทัล 

2.1 การสงเสริม

ความเปนเลิศใน

การพัฒนา

สมรรถนะผูเรียนที่

จำเปนในโลก

ดิจิทัล 

1. รอยละของ

สถานศึกษาที่มีการ

สงเสริมนวัตกรรม

การศึกษาเพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาตามบริบท

ของพื้นที่ 

สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา

และนำเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมมาใชในการจัดการ

เรียนการสอนและการบริหาร

จัดการศึกษา 

1. โครงการ Innovation For Thai 

Education ( IFTE ) นวัตกรรม

การศึกษา เพื่อพัฒนา

การศึกษา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

2. โครงการขับเคล่ือน 

การบูรณาการศกึษาในยุค

ดิจิทัล 

150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 

2. รอยละของผูเรียนมี

ความรู ทักษะและ

สมรรถนะอาชีพที่

สอดคลองกับความ

ตองการของ

ตลาดแรงงานในพื้นที่ 

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ผูเรียนที่มีความเช่ียวชาญและ

เปนเลิศเฉพาะดานให

สอดคลองกับทิศทางการ

พัฒนาประเทศ 

3. โครงการบูรณาการเพื่อ

พัฒนาสมรรถนะอาชีพ (Re-

skill Up-skill และ New skill) 

50,000 50,000 100,000 100,000 150,000 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูเรียนเฉพาะดานเพื่อเตรียม

ความพรอมสูเสนทางอาชีพ 

50,000 50,000 100,000 100,000 150,000 
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แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดอางทอง ประจำปงบประมาณ
 พ.ศ.2566-2570 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 
กลยุทธ ตัวชี้วัดระดับแผน แนวทางการพัฒนา โครงการ 

งบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 

การเพิ่มโอกาสใหคน

ทุกชวงวัยเขาถึงการ

บริการการศึกษา

อยางทั่วถึงและเทา

เทียม 

3.1 การลดความ

เหล่ือมล้ำทางการ

ศึกษา 

1. อัตราการเขาเรียน

ระดับประถมศกึษา 

มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา 

และอุดมศึกษาสูงขึ้น 

สรางโอกาสในการเขาถึง

การศึกษาของผูเรียนทุกชวง

วัยอยางเสมอภาค โดยเฝา

ระวัง ติดตาม คนหา และ

จัดการศกึษาตามขีด

ความสามารถของผูเรียน 

1. โครงการเพิ่มโอกาสทาง

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

2. รอยละของประชากร

วัยเรียนไดรับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

2. โครงการพัฒนาและสราง

โอกาสใหผูเรียนไดรับ

การศึกษาอยางทั่วถึงและเทา

เทียม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

3. รอยละของนักเรียนที่

สำเร็จการศึกษาระดบั 

มัธยมศึกษาตอนตน เขา

ศึกษาระดับ มัธยมศึกษา

ตอน ปลาย สายอาชีพ

(ปวช.) หรือเทียบเทา 

4. อัตราการออก

กลางคันของผูเรยีน

ระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐานลดลง 

 

 

 

 

 

 

3. โครงการสงเสริมการศึกษา

ตามอัธยาศัยใหสอดคลองกับ

บริบทชุมชน ทองถิ่น โดยเนน

กลุมผูสูงอายุและผูดอยโอกาส 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
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  5. รอยละของนักเรียนที่

เปนผูพิการ 

ผูดอยโอกาสไดรับ

โอกาสในการเขาถึง

บริการการศึกษาและ

การพัฒนาสมรรถภาพ

หรือบริการทาง

การศึกษาที่เหมาะสม

ตามความตองการ

จำเปน 

 4. โครงการคัดกรองและ

พัฒนาศกัยภาพของผูเรียนที่มี

ความตองการจำเปนพิเศษ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  

การปลูกฝงจิตสำนึก

ในการอนุรักษ  

สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

4.1 สงเสริมการ

ปลูกฝงจิตสำนึก

ในการอนุรักษ  

สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม

ไทย 

รอยละของสถานศึกษา

ที่สงเสริมการเรียนรู 

อัตลักษณความเปน

อางทอง 

พัฒนาการสงเสริมสนับสนุน

การเรียนการสอนดานการ

อนุรักษ สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมดำรงไวซ่ึงอัต

ลักษณความเปนอางทอง 

1. โครงการสรางเสริม 

อัตลักษณความเปนอางทอง 

(Angthongness) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

2. โครงการพัฒนาศูนยส่ือทาง

ประวัติศาสตรเพื่อการอนุรักษ 

สืบสานศิลปวัฒนธรรมดำรงไว

ซ่ึงอัตลักษณความเปนอางทอง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  

การพัฒนาสมรรถนะ

และความกาวหนาใน

อาชีพของผูบริหาร ครู

และบุคลากรทางการ

ศึกษา 

5.1 การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา 

1. รอยละของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ทุกระดบัและประเภท

การศึกษาที่ไดรับการ

พัฒนาตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

คร ูอาจารยและบุคลากร

ทางการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

2. โครงการจัดตัง้กองทุน 

สงเสริมการวิจัยและพัฒนา

การศึกษา (Center of 

Research and 

Development) เพื่อเปน 

เวที ศึกษาเรียนรูและ

แลกเปล่ียนประสบการณทาง

วิชาการของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

2. รอยละของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ที่เขารับการประเมิน

ตามหลักเกณฑ 

วิทยฐานะ 

สงเสริม สนับสนุนครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหมี

การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ

อยางตอเน่ือง โดยมีการพัฒนา

รายบุคคล พัฒนางานตาม

ขอตกลง(PA) เพื่อเขารับการ

ประเมินตามหลักเกณฑ 

วิทยฐานะ 

3. โครงการพัฒนาครูตาม

หลักเกณฑการประเมินวิทย

ฐานะแนวใหม PA โดยใชระบบ 
Digital Performance Appraisal 

(DPA) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6  

การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ

หนวยงานแบบบูรณา

การ 

 

 

 

 

 

6.1 การเพิ่มขดี

ความสามารถในการ

พัฒนาสูหนวยงาน

ดิจิทัล 

ระดับความสำเร็จของ

การพัฒนาระบบ

เทคโนโลยี เพื่อการ

จัดการเรียนการสอนและ

การบริหารจัดการศึกษา 

สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา

และนำเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมมาใชในการจัดการ

เรียนการสอนและการบริหาร

จัดการศึกษา 

1. โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อ

มุงสูการเปนระบบราชการ 4.0 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 

6.2 การสรางกลไก

การพัฒนาระบบการ

นิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผล 

รอยละหนวยงานทางกาน

ศกึษา สถานศึกษา สังกัด 

กระทรวงศึกษาธิการ  

ทุกหนวยงานไดรับการ

ตรวจ ติดตาม ประเมินผล

การดำเนินงานตาม

นโยบาย และยุทธศาสตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ 

สงเสริมการนิเทศบูรณาการ

โดยใชพื้นที่เปนฐานเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. โครงการตรวจ ติดตาม และ

ประเมินผลการดำเนินงานตาม

นโยบายและยุทธศาสตร ของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

3. โครงการสงเสริมการนิเทศ

แบบบูรณาการโดยใชพื้นที่เปน

ฐานลงสูสถานศึกษา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

6.3 บูรณาการความ

รวมมือจากทุกภาค

สวนในการจัด

การศึกษา 

จำนวนเครือขายความ

รวมมือดานการศกึษาที่มี

ศักยภาพและความพรอม

ในการสงเสริมสนับสนุน

การศึกษาเพื่อตอบสนอง

ความตองการของพื้นที่ 

 

 

 

สงเสริมการมีสวนรวมของทุก

ภาคสวนในการจัดการศึกษา

ของจังหวัดอางทองอยางมี

คณุภาพ 

3. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพ

กลไกการบริหารจัดการศึกษา

แบบมีสวนรวมในระดับพื้นที่ 

20,000 30,000 40,000 50,000 50,000 

4. โครงการจัดทำแผนพัฒนา

การศึกษาจังหวัดอางทองและ

แผนปฏิบัติราชการประจำป 

 

 

30,000 40,000 40,000 50,000 50,000 
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 6.4 สงเสริมการ

บริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็กให

เกิดประสิทธิภาพ 

รอยละของโรงเรียน

ขนาดเล็กที่ผานการ

รับรองการประเมิน

คณุภาพภายนอกใน

ระดับดีเพิ่มขึ้น 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการโรงเรยีน

ขนาดเล็ก 

20,000 30,000 40,000 50,000 50,000 
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บทท่ี 5 

กลไกการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอางทองสูการปฏิบัติ 

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอางทอง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ไปสูการปฏิบัติได

อยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม จำเปนตองอาศัยปจจัยสนับสนุนและแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญและ

ชัดเจน ดังน้ี 

5.1 การแปลงแผนพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติ 

5.1.1 สรางเครือขายความรวมมือของหนวยงานทางการศึกษา สถาบันทางการศึกษาและสถานศึกษา 

ในจังหวัดอางทองทุกสังกัด ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแปลงเปาหมาย ยุทธศาสตร กลยุทธและแนวทาง  

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอางทองไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง โดยแผนงาน โครงการ/กิจกรรม  

ที่จะนำไปสูผลสำเร็จตามเปาหมายอยางชัดเจน รวมทั้งการกำหนดความรับผิดชอบตอการบรรลุเปาหมายหลัก 

5.1.2 สรางความเช่ือมโยงระหวางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอางทอง ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ.2566-2570 กับนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาจังหวัดอางทองและแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปของจังหวัดอางทอง รวมทั้งแผนพัฒนาของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 

5.1.3 ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถาบันทางการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา ทุกระดับในจังหวัด

อางทอง ตองใหความสำคัญและใชแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอางทอง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566-2570  

เปนกรอบแนวทางในการดำเนินการและบริหารจัดการศึกษา โดยมุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงานและการทำงานแบบ

บูรณาการ เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน อันสอดคลองกับแนวทางการบริหารงานโดยประชารัฐ 

5.1.4 จัดใหมีการประสานงาน การประชาสัมพันธเพื่อสรางความรู ความเขาใจในทิศทางตามแผนพัฒนา 

การศึกษาของจังหวัดอางทอง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ใหสถานศึกษาทุกแหงทุกสังกัด หนวยงานที่

เกี่ยวของ คร ูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับไดรับรูรับทราบอยางชัดเจนและเขาใจตรงกัน เพื่อการมีสวนรวม

และสนับสนุนใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

5.1.5 ตองพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานดวยเทคนิควิธีการ  

ใหม ๆ  อยางตอเน่ือง รวมทั้งสรางขวัญและกำลงัใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใหการยกยองและชมเชย การใหรางวัล 

เปนตน 

5.1.6 ประสานความรวมมือและการขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานสวนกลางและจังหวัด เพื่อรับ

การสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอในการปฏิบติังานตามแผนพฒันาการศึกษาจังหวัดอางทอง ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2564-2565 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการของหนวยปฏิบัติราชการในพื้นที่ 

5.2 การติดตามและประเมินผล 

ในการติดตามผลและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอางทอง ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ.2566-2570 ไปสูการปฏิบัติ มีแนวทางและกระบวนการสำคัญ ดังน้ี 

5.2.1 ใหความสำคัญกับการติดตามความกาวหนา การประเมินผลสำเร็จและผลกระทบของ 

การดำเนินงานอยางตอเน่ืองและผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 
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5.2.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอางทอง กำหนดแนวทางการติดตามความกาวหนาการบริหาร

จัดการนำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอางทองสูการปฏิบัติ พัฒนาตัวช้ีวัดความสำเร็จตามวิสัยทัศนของแผนพัฒนา

การศึกษาจังหวัดอางทอง โดยนำวิธีการติดตามประเมินผลที่เหมาะสมมาใชและประสานการติดตามประเมินผลกับ

หนวยงานทางการศึกษาและภาคสวนอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งดำเนินการติดตามประเมินผลกระทบการพัฒนาการศึกษาใน

ภาพรวมของจังหวัดอางทอง 

5.2.3 พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่อใหได

ขอมูลสารสนเทศเพือ่การทบทวน ปรบัปรุงการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ 

5.2.4 เสริมสรางกลไกตรวจสอบของภาคประชาชนใหเขมแข็ง โดยสนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกลุม

ติดตามความกาวหนา ตรวจสอบความโปรงใสและความสำเร็จของโครงการพัฒนาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับชุมชนของตน 

รวมทั้งพัฒนาศักยภาพใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบโครงการตาง ๆ  อยางมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนจัดทำขอมูลที่นำมาใชประกอบการตรวจสอบไดอยางถูกตองชัดเจน 

5.2.5 สรางและเช่ือมโยงเครือขายขอมูลระหวางหนวยงานทางการศึกษาและหนวยงานดานสังคม 

ในจังหวัดอางทองใหเปนระบบ เขาใจงายและใชประโยชนไดสะดวก เพื่อใหทุกฝายมีขอมูลที่ถูกตอง แมนยำ  

เปนประโยชนตอการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับจังหวัดใหมีความสัมพันธสอดคลองและเปนเอกภาพในการ

ปฏิบัติมากข้ึน 

5.2.6 มีกำหนดระยะเวลาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานประจำป ระยะครึ่งแผนและสิ้นสุดแผน

อยางชัดเจน เพื่อการตรวจสอบติดตามความกาวหนาของตัวช้ีวัดในแตละยุทธศาสตร เพื่อการทบทวนความกาวหนาและ

ปญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ ตัวช้ีวัด เปาหมาย หรือปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาการศึกษาใหเหมาะสม ตลอดจน

เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 
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ชองทางการสงแบบฟอรม  

https://shorturl.asia/0Rt6A 

 

ตารางการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

เพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอางทอง พ.ศ.2566-2570 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอางทอง 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดออน (Weakness : W) 

(วิสัยทศัน โครงสราง บุคลากร ความสามารถทางการแขงขัน ฯลฯ เดนหรือ

ดีกวาที่อ่ืน) 

 

 

 

 

(วิสัยทศัน โครงสราง บุคลากร ความสามารถทางการแขงขัน ฯลฯ ออน

หรือดอยกวาที่อ่ืน) 

โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 

(นโยบายภาครัฐ งบประมาณสนับสนุน การเปล่ียนแปลงทางสังคม 

เทคโนโลยทีี่สงผลกระทบ/เอ้ือประโยชนตอการจัดการศกึษาของจังหวัด) 

(นโยบายภาครัฐ งบประมาณสนับสนุน การเปล่ียนแปลงทางสังคม 

เทคโนโลยี สงผลกระทบ/เปนอุปสรรคตอการจัดการศกึษาของจังหวัด) 

ขอบคุณสำหรับความรวมมือในการพัฒนาหนวยงานเชิงกลยุทธ 

*กรุณาสงคืนที่ กลุมนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอางทอง ภายในวันที่  20  พฤษภาคม 2565  
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ภาพประกอบการประชุม 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดอางทอง  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566-2567 สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดอางทอง 
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คณะทำงาน 

 

ท่ีปรึกษา  

 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง 

 คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอางทอง  ดานการพัฒนาการศึกษา 

 นายวุฒิชัย  ธรรมยา    ศึกษาธิการจังหวัดอางทอง 

 นางสมรตัน  สุคนธสราญ    รองศึกษาธิการจังหวัดอางทอง 

ผูจัดทำ 

 วาที่ ร.ต.จิรวัฒน   นาคพนม                        ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน 

           คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอางทอง ประจำป 

           งบประมาณ พ.ศ.2566-2570 (ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอางทอง  

 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565)    

 

รวบรวม/เรียบเรียง 

 วาที่ ร.ต.จิรวัฒน   นาคพนม                        ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน 

 นางสาวพันธุศิริ ธนาริยะวงศ        นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

            

ออกแบบปก 

 วาที่ ร.ต.อนุพงค  เสอืใย                        นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
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