
ยุทธศาสตรที่

เปาประสงคที่ 1.นักเรียน นักศึกษาและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนะรรมไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย

ตัวชี้วัด

หนวยนับ 2562 2563 2564 2565 โครงการ 2562 2563 2564 2565 2562-2565

ยุทธศา

สตร

ชาติ 

20 ป

ยุทธศา

สตร ศธ

เปอรเซ็นต 80 80 80 80 โครงการแกไขปญหาพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาที่

กอเหตุทะเลาะวิวาทใชความรุนแรง

850,000 850,000   850,000   850,000     3,400,000 1

    1. วัตถุประสงค

1.เพื่อหามาตรการปองกันและแกไขปญหาการทะเลาะ

วิวาทของนักเรียน นักศึกษา                  2.เพื่อ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษากลุมเสี่ยง

3.สรางภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมและชวยเหลือติดตาม

เฝาระวัง  จุดเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยง

   2. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน

1.ประชุมคณะทํางานชี้แจงโครงการ                  2.

ประชุมขยายผลการใชมาตรการแกไขปญหาพฤติกรรม

นักเรียนนักศึกษาที่กอเหตุทะเลาะวิวาทใชความรุนแรง

3. นิเทศ ติตดาม ประเมินผลโครงการ

4.รายงานผลการจัดการดําเนินการตามโครงการ

    3. เปาหมาย

โรงเรียนมัธยมศึกษาภาครัฐและเอกชน ,วิทยาลัยอา

ชีวศกึษาทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ความรับผิดชอบ 

5 จังหวัด

สอดคลอง

กับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยงาน 

 ที่เกี่ยวของ

1 สํานักงาน

ศึกษาธิการ

ภาค3

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัด 5 

จังหวัด

นักเรียน นักศึกษา 

ครู บุคลากร

ทางการศึกษาและ

หนวยงานที่เกี่ยว

ของทั้งสถานศึกษา

ภาครัฐและเออ

กชนลดปญหาการ

ทะเลาะวิวาทของ

นักเรียน นักศึกษา

ไดตามเปาหมาย

สํานักงาน

ปลัดกระท

รวง

ศึกษาธิกา

ร

จํานวนสถานศึกษาที่

รวมโครงการสามารถ

ปองกันและแกไข

ปญหาการทะเลาะ

วิวาทไดตามเปาหมาย

ที่กําหนด

ตารางรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 3 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ (หนวย : บาท)
แหลง

งบประมา

ณ
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ยุทธศาสตรที่

เปาประสงคที่ 1.นักเรียน นักศึกษาและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนะรรมไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย

ตัวชี้วัด

หนวยนับ 2562 2563 2564 2564 โครงการ 2562 2563 2564 2565 2562-2565
ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป
ยุทธศาสตร ศธ

เปอรเซ็นต 80 80 80 80 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 20,000,000 สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

1

    1. วัตถุประสงค

1.เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร

ประชาชนทั่วไปไดตระหนักถึงความสําคัญ

และจําเปนในการดูแลชวยเหลือนักเรียน

2.เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาทุกคนไดประพฤติ

ตนเปนแบบอยางที่ดีและสามารถดํารงชีวิตได

อยางมีความสุขในสังคม

3.เพื่อใหนักเรียนนกัศกึษาครูบุคลกร

ประชาชนทั่วไปรูจักใชเวลาวางใหเปน

ประโยชนรักการออกกําลังกาย

4.เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาครู

บุคลากรประชาชนทั่วไปรวมกิจกรรมรณรงค

ตอตานยาเสพติดอยางตอเนื่องและ

สนองตอบนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับยาเสพติด

   2. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน

จัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา โดยการสรางความรูความเขาใจและ

ปลูกฝงคานิยมที่ถูกตองเพื่อปองักนและแกไขปญหายา

เสพติด

    3. เปาหมาย

จํานวนสถานศึกษา นักเรียนในเขตพื้นที่ความ

รับผิดชอบที่เขารวมโครงการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษา

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยงาน  ที่

เกี่ยวของ

1

2. นักเรียนที่ไดรับ

การปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรม

และคานิยม 12 

ประการ

จํานวนสถานศึกษา

และนักเรียในพื้นที่ที่

รับผิดชอบเขารวม

โครงการ

นักเรียน นักศึกษา 

ครู บุคลากร 

ประชาชนทั่วไปมี

ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับยาเสพติด 

ตระหนักและรับรู

โทษของยาเสพติด 

รูจักวิธีการ

หลีกเลี่ยงจากยา

ิ

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

ภาค3

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัด 5 

จังหวัด

ตารางรายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 3 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ (หนวย : บาท
แหลง

งบประมาณ

สอดคลองกับ
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ยุทธศาสตรที่

เปาประสงคที่ 

ตัวชี้วัด

หนวยนับ 2562 2563 2564 2564 โครงการ 2562 2563 2564 2565 2562-2565
ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป

ยุทธศาสตร

 ศธ

เปอรเซ็นต 80 80 80 80 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน

การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อนบาน

ชายแดนไทย-กัมพูชา

724,000 724,000 724,000 724,000 2,896,000 สํานักงาน

ปลัดกระทรว

งศึกษาธิการ

1.วัตถุประสงค 1.นักเรียน นักศึกษาและ

ประชาชนในพื้นที่ชายแดนไดรับการศึกษา

อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 2.ประชาชนมี

ทักษะอาชีพ มีงานทํา สอดคลองกับบริบท

และความตองการพัฒนาของพื้นทีชายแดน 3.

 นักเรียน นักศึกษาและประชาชน

หนวยง

าน

รับผิดช

อบ

หนวยงาน 

 ที่เกี่ยวของ

ผูผานการฝกอบรม

สามารถสื่อสาร

ภาษาเขมรและ

ภาษาไทยเบื้องตน

ไดและสงเสริม

ความรวมมืดาน

การศกึษา สราง

ความเปนมิตรไมตรี

ใหแนนแฟนเปน

รูปธรรม

ครู อาจารย 

ผูบริหารและ

บุคลากร

ทางการศึกษา

ของไทย ผุ

ปกครอง

นักเรียน 

บริเวณพื้นที

ชายแดนจัหง

วัดสระแกวเขา

รับการฝกอบรม

เพื่อเสริมรายได

ในครั้วเรือน 

การแลกเปลี่ยน

ในดานการจัด

การศึกษา

1 1 สํานักงา

นศึกษา

ธิการ

ภาค3

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัด

สระแกว

ตารางรายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562 - 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 3 

ตัวชี้วัด

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ (หนวย : บาท

แหลง

งบประมาณ

สอดคลองกับ

2.การผลิตและพัฒนากําลังคนการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ผูเรียนมีสมรรถน ตรงตามความตองการของตลาดแรงงบานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน
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ในพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพาชีวิตที่ดี อยู

รวมกันในสังคม พหุวัฒนธรรม (คือแนวทาง

ในการปฏิรูปที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดลอมทางการศึษาในองครวมเพื่อ

นักเรียนที่มาจากความหลกาหลายของเชื้อ

ชาติ กลุมชน เพศ ความสามารถพิเศษของ

นักเรียน และชนชั้นทางสังคม โดยจัดประสบ

การณืใหเกิดความเทาเทียมกันทางการศึกษา

ในโรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย) ได

อยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจใน

ความเปนชาติไทย

2.วิธีดําเนินการ จัดกิกจรรมการฝกอบรม

จํานวน 3 กิจกรรม                               

                 กิจกรรมที่ 1 การฝกอบรม

ดานทักษะภาษาเขมรเบื้องตน
กิจกรรมที่ 2 สงเสริมอาชีพใหแกผูปกครอง

นักเรียน ประชาชนในพื้นที่ เพื่อสรางอาชีพ

และเสริมรายไดใหแกครัวเรือน

กิจกรรมที่ 3 การศึกษาดูงานเพื่แลกเปลี่ยน

ในดานการจัดการศึกษาและวัฒนธรรมใน

หนวยงานราชการและสถานศึกษาของกัมพูชา

ในบริเวณพื้นที่ติดตอชายแดน

3.เปาหมาย                                        

                   ครู อาจารย ผูบริหาร 

ผูปกครองนักรียนบริเวณพื้นที่ชายแดน

จังหวัดสระแกว เขารับการฝกอบรมอาชีพเพื่อ

เสริมรายไดในครัวเรือนและการแลกเปลี่ยน

เรียนรูในดานการจัดการศึกษาและวัฒนธรรม
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ยุทธศาสตรที่

เปาประสงคที่ 1.นักเรียน นักศึกษาและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนะรรมไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย

ตัวชี้วัด

หนวยนับ 2562 2563 2564 2564 โครงการ 2562 2563 2564 2565 2562-2565

ยุทธศา

สตร

ชาติ 

20 ป

ยุทธศาส

ตร ศธ

เปอรเซ็นต 80 80 80 80 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 20,000,000 สํานักงาน

ปลัดกระท

รวง

ศึกษาธิกา

ร

1

    1. วัตถุประสงค

1.เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร

ประชาชนทั่วไปไดตระหนักถึงความสําคัญ

และจําเปนในการดูแลชวยเหลือนักเรียน

2.เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาทุกคนไดประพฤติ

ตนเปนแบบอยางที่ดีและสามารถดํารงชีวิต

ไดอยางมีความสุขในสังคม

3.เพื่อใหนักเรียนนกัศกึษาครูบุคลกร

ประชาชนทั่วไปรูจักใชเวลาวางใหเปน

ประโยชนรักการออกกําลังกาย

หนวยงา

นรับผิด

ชอบ

หนวยงา

น  ที่

เกี่ยวขอ

ง

จํานวน

สถานศึกษา

และนักเรียน

ในพื้นที่ที่

รับผิดชอบ

เขารวม

โครงการ

นักเรียน 

นักศึกษา ครู 

บุคลากร 

ประชาชน

ทั่วไปมี

ความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับ

ยาเสพติด 

ตระหนักและ

รับรูโทษของ

ยาเสพติด 

รูจักวิธีการ

หลีกเลี่ยงจาก

1 สํานักงาน

ศึกษาธิกา

รภาค3

สํานักงา

นศึกษาธิ

การ

จังหวัด 

5 จังหวัด

ตารางรายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562 - 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 3 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ (หนวย : บาท
แหลง

งบประมา

ณ

สอดคลองกับ
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ตัวชี้วัด

หนวยนับ 2562 2563 2564 2564 โครงการ 2562 2563 2564 2565 2562-2565

ยุทธศา

สตร

ชาติ 

20 ป

ยุทธศาส

ตร ศธ

4.เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาครู

บุคลากรประชาชนทั่วไปรวมกิจกรรม

รณรงคตอตานยาเสพติดอยางตอเนื่องและ

สนองตอบนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับยาเสพติด

   2. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน

จัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติดในสถานศึกษา โดยการสรางความรูความ

เขาใจและปลูกฝงคานิยมที่ถูกตองเพื่อ

ปองักนและแกไขปญหายาเสพติด

    3. เปาหมาย

จํานวนสถานศึกษา นักเรียนในเขตพื้นที่

ความรับผิดชอบที่เขารวมโครงการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา

2. นกเรยนท

ไดรับการ

ปลูกฝง

คุณธรรม

จริยธรรมและ

คานิยม 12 

ประการ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ (หนวย : บาท

แหลง

งบประมา

ณ

สอดคลองกับ

หนวยงา

นรับผิด

ชอบ

หนวยงา

น  ที่

เกี่ยวขอ

ง
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ยุทธศาสตรที่

เปาประสงคที่ 

ตัวชี้วัด

หนวยนับ 2560 2561 2562 2563 โครงการ 2562 2563 2564 2565 2562-2565
ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป
ยุทธศาสตร ศธ

รอยละ 80 80 80 80 โครงการเปดโลกการศึกษาสูสายตาประชาชน 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 12,400,000 สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

2

    1. วัตถุประสงค

1.เพื่อเผยแพรผลงานการจัดการศึกษา                          

 2.เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในแสดงความคิดเห็นตอการ

จัดการศึกษา                                                        

3.เพื่อนําเสอนผลงานวิจัยทางการศึกษาและนวัตกรรทาง

การศึกษา                                                           4.

เพื่อสรางองคความรูในการจัดการศึกษาของจังหวัด

   2. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.นําเสนอโครงการเพือพิจารณาอนุมัติ                         

 2.แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ

3.ดําเนินการตามโครงการ

4.สรุปประเมินผลและรายงาน

    3. เปาหมาย

สถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่รับผิดชอบ ผุปกครอง 

ประชาชนสถานประกอบการและภาคีเครือขายทาง

การศึกษา

1.จํานวนงานวินัย 

นวัตกรรม ที่นําเสนอ2.

จํานวนผูเขารวม

กิจกรรมตามโครงการ

ประชาชนใหการ

ยอมรับการ

จัดการศกึษา และ

เปนแนวทางในการ

จัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนางานวิจัย 

และนวัตกรรม

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

ภาค3

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัด 5 

จังหวัด

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยงาน  ที่

เกี่ยวของ

2

ตารางรายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 3 

2.สงเสริมและพัฒนากําลังคนใหมีคุณลักษณะที่จําเปนตอทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตรงตามความตองการกับตลาดแรงงาน

ผูเรียนมีสมรรถนะ ตรงตามความตองการาของตลาดแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน

ตัวชี้วัด

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ (หนวย : บาท)
แหลง

งบประมาณ

สอดคลองกับ
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ยุทธศาสตรที่

เปาประสงคที่ ผูเรียนมีสมรรถน ตรงตามความตองการของตลาดแรงงบานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน

ตัวชี้วัด

หนวยนับ 2562 2563 2564 2565 โครงการ 2562 2563 2564 2565 2562-2565
ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป
ยุทธศาสตร ศธ

เปอรเซ็นต 95 95 95 95 โครงการประชารัฐเพื่อการผลิตกําลังคน

ตอบสนองความตองการของระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

157,500 157,500 157,500 157,500 630,000 สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

2

   1. วัตถุประสงค

1.เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล                

2.เพื่อใหมีขอมุลสารสนเทศในการผลิตและพัฒนา

กําลังคน                                                          

   3.เพื่อสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษา สถาน

ประกอบการ และภาคีเครือขายทุกระดับ

 2.  วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน

1.นําเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ                  

2.แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ

3.ดําเนินการตามโครงการ

4.สรุปประเมินผลและรายงาน

  3. เปาหมาย

สถานศึกษาอาชีวศึกษา ผูแทนสถานประกบอการและ

ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของมีขอมุลสารสนเทศในการผลิต

และพัฒนากําลังคน

1.รอยละของ

สถานศึกษาอาชีว 

สถานประกอบการ

และภาคีเครือขายที่

เกี่ยวของ

มีระบบขอมูล

สารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพสามารถ

รองรับการผลิตและ

พัฒนากําลังคนและทุก

ภาคสวนที่เกี่ยวของมี

สวนรวมกระบวนการ

ผลิตและพัฒนากําลังคน

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

ภาค3

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัด 5 

จังหวัด

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยงาน  ที่

เกี่ยวของ

2

2.ขอมูลสารสนเทศใน

การผลิตและพัฒนา

กําลังคน

ตารางรายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 3 

2.การผลิตและพัฒนากําลังคนการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ (หนวย : บาท)
แหลง

งบประมาณ

สอดคลองกับ
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ยุทธศาสตรที่

เปาประสงคที่ 

ตัวชี้วัด

หนวยนับ 2562 2563 2564 2565 โครงการ 2562 2563 2564 2565 2562-2565
ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป
ยุทธศาสตร ศธ

เปอรเซ็นต 100 100 100 100 โครงการจัดทําคลังขอสอบเพื่อวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูดานทักษะ ความรู

ความสามารถและสมรรถนะตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

145,000 145,000 145,000 145,000 580,000 สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

3

    1. วัตถุประสงค

เพื่อจัดทําคลังขอสอบ เพื่อวัดและประเมินผลการ

เรียนรูดานทักษะ ความรูความสามารถและสมรรถ

นตามหลักสูตรการศกาขั้นพื้นฐาน

   2. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน

1.รวบรวมขอสอบเพื่อการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.คัดเลือกเพื่อจดัทําเปนขอมูสอบที่ไดมาตรฐาน

3.จัดทําระบบคลังขอมูลเพื่อการเผยแพร

4.เผยแพรคลังขอมูลในเว็บไซตของศึกษาธิการภาค

    3. เปาหมาย

1.จํานวนคลัง ขอสอบ 1 คลัง

2.ครู นักเรียน ผูปกครอง และบุคคลทั่วไปผูใชบริการ

คลังขอสอบ

1.จํานวนครั้งการเขา

ใชบริการคลังขอสอบ  

 2.รอยละความพึง

พอใจของผูใชบริการ

ครุ นักเรียน ผุ

ปกครองและบุคคล

ทั่วไปผูใชบริการ

ไดรับขอมูลเพื่อ

พัฒนาการศกึษา

และนสรางสังคม

แหงการเรียนรู

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

ภาค3

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัด 5 

จังหวัด

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยงาน  ที่

เกี่ยวของ

3

ตารางรายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 3 

3การพัมนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู

หนวยงานทางการศึกษาสามารถบูรณาการจัดการศึกษาทุกภาคสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ (หนวย : บาท)
แหลง

งบประมาณ

สอดคลองกับ
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ยุทธศาสตรที่

เปาประสงคที่ 

ตัวชี้วัด

หนวยนับ 2562 2563 2564 2565 โครงการ 2562 2563 2564 2565 2562-2565
ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป
ยุทธศาสตร ศธ

เปอรเซ็นต 100 100 100 100
โครงการพัฒนศักยภาพบุคลากรในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

2,054,000 2,054,000 2,054,000 2,054,000 8,216,000 สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

3

    1. วัตถุประสงค

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลกรที่ดูแลเด็กเล็กใหมีความรู

 ความสามารถและทักษะในการดูแลเด็กแรกเกิด- 5 ป 

                                                           2..

เพื่อใหเด็กทุกคนมีพัฒนาการรอบดานตามวัยอยางมี

คุณภาพ

   2. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน

1.จัดทําขอตกลงรวมพัฒนา ระวหางสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 สาธารณสุขจังหวัดและทองถิ่น

จังหวัด

2.กําหนดหลักสูตรในการพัศฒนาบุคลากรโดยเนนดาน

การใหความรูในการพัฒนาศักยภาพเด็กเล็กทั้งดาน

รางกาย สติปญญา และอารมณ

3.กําหนดการอบรม

4. สรุปผล รายงานผล

    3. เปาหมาย
สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 และสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดในสังกัดไดพัฒนาบุคลการใหมีความรู 

ความสามารถและทักษะในการดูแลเด็กแรกเกิดถึง 5 

ป อยางถูกตองตามหลักพัฒนการและดูแลเด็กแรก

เกิดถึง 5 ป

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

ภาค3

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัด 5 

จังหวัด

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยงาน  ที่

เกี่ยวของ

บุคลากรศูนยพัฒนา

เด็กเล็กไดรบการ

พัฒนา มีความรูและ

ความสามารถในการ

ดูแลเด็ก

3บุคลากรมีความรู 

ความสามารถและ

ทักษะในการดูแล

เด็กแรกเกิดถึง 5 ป 

อยางถูกตองตาม

หลักพัฒนากาแรละ

ดูแลเด็กแรกเกิดถึง 

5 ป และพัฒนาการ

เหมาะสมกับชวงวัย

ตารางรายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 3 

3การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงภัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู

หนวยงานทางการศึกษาสามารถบูรณาการจัดการศึกษาทุกภาคสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ (หนวย : บาท)
แหลง

งบประมาณ

สอดคลองกับ
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ยุทธศาสตรที่

เปาประสงคที่ 

ตัวชี้วัด

หนวย

นับ
2562 2563 2564 2565 โครงการ 2562 2563 2564 2565

2562-

2565

ยุทธศ

า

สตร

ชาติ

 20

ยุทธศา

สตร ศธ

รูปแบบ 1 1 1 1

7.โครงการพัฒนารูปแบบการบริหาร

การศึกษาของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน

ศึกษาธิการ ภาค 3

850,000 850,000  850,000   850,000  3,400,000 สํานักงาน

ปลัดกระ

ทรวง

ศึกษา   

      ธิ

การ

4

    1. วัตถุประสงค

1. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหาร

การศึกษาของหนวยงานในสังกัด

สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 

 2. เพื่อสรางรูปแบบการบริหารการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ

   2. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน

การดําเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการ

บริหารการศึกษาของหนวยงานในสังกัด

สํานักงานศึกษาธิการ ภาค 3มีกิจกรรมทั้งหมด

 7 กิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ 1 เสนออนุมัติโครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยงาน

  ที่

เกี่ยวของ

สํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 

และสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด

ในสังกัดรวมกัน

พัฒนารูปแบบการ

บริหารจัดการศึกษา

ที่สงผลตอการ

ขับเคลื่อนยกระดับ

คุณภาพการศึกษา

อยางมี

ประสิทธิภาพและ

เปนรูปธรรม

รูปแบบการ

บริหารที่สงผล

ตอคุณภาพการ

จัดการศึกษา

อยางชัดเจน 

เปนรูปธรรม

4 สํานักงาน

ศึกษาธิการ

ภาค3

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัด 5 

จังหวัด

ตารางรายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562 - 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 3 

4. การสรางโอกาส ควาวมเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา

ประชาชนในพื้นที่ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง ครอบคลุมและเปนธรรม

ตัวชี้วัด

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ (หนวย : บาท)

แหลง

งบประม

าณ

สอดคลองกับ
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ตัวชี้วัด

หนวย

นับ
2562 2563 2564 2565 โครงการ 2562 2563 2564 2565

2562-

2565

ยุทธศ

า

สตร

ชาติ

 20

 ป

ยุทธศา

สตร ศธ

กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจง

กิจกรรมที่ 3 ดําเนินการฯ

กิจกรรมที่ 4 นําเสนอตอที่ประชุมผูทรงคุณวุฒิ

กิจกรรมที่ 5 สรุปผล

กิจกรรมที่ 6 รายงายผลการดําเนินงาน

กิจกรรมที่ 7 ขยายผลตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

และสาธารณชน

    3. เปาหมาย

สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 และสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดในสังกัดไดพัฒนารูปแบบ

การบริหารจัดการรวมกันสงผลใหมีการ

ขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารการศึกษาอยาง

เปนระบบและเปนเอกภาพ

สอดคลองกับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยงาน

  ที่

เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ (หนวย : บาท)

แหลง

งบประม

าณ
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ยุทธศาสตรที่

เปาประสงคที่ 

ตัวชี้วัด

หนวย

นับ
2562 2563 2564 2565 โครงการ 2562 2563 2564 2565 2562-2565

ยุทธศาส

ตรชาติ

 20 ป

ยุทธศา

สตร 

ศธ

แหง 1 1 1 1

โครงการพัฒนาแหลเงรียนรูที่เอื้อตอการสราง

โอกาสใหประชาชนในการเขาถึงบริการ

การศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต

4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 17,200,000 สํานักงาน

ปลัดกระท

รวง

ศึกษาธิกา

ร

4

    1. วัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูตนแบบที่เอื้อตอ

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

   2. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน

1.ประชุมชี้แจงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อวาง

แผนการพัฒนาแหลงเรียนรูตนแบบที่เอื้อตอ

การศึกษา

หนวยงา

นรับผิด

ชอบ

หนวยงาน

  ที่

เกี่ยวของ

รอยละของแหลง

เรียนรูตนแบบที่

เอื้อตอการศกึษาที่

เปนแบบอยางใน

การพัฒนาแหลง

เรียนรูอยางมี

คุณภาพมีความ

หลากหลายลามารถ

ใชบริการไดอยาง

ทั่วถึง

สํานัก

งานศกึษาธิการ

ภาค 3 มีแหลง

เรียนรูตนแบบที่

เปนแบบอยางใน

การพัฒนแหลง

เรียนรูในพื้นที่ที่

เอื้อตอการศกึษา

และการเรียนรู

ตลอดชีวิตอยาง

มีคุณภาพมี

ความหลากหลาย

 สามารถบริการ

ไดอยางทั่วถึง

และมีคณภาพ

4 สํานักงา

นศึกษา

ธิการ

ภาค3

สํานักงา

นศึกษาธิ

การ

จังหวัด 

5 จังหวัด

ตารางรายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562 - 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 3 

4. การสรางโอกาส ควาวมเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา

ประชาชนในพื้นที่ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง ครอบคลุมและเปนธรรม

ตัวชี้วัด

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ (หนวย : บาท)
แหลง

งบประมา

ณ

สอดคลองกับ
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ตัวชี้วัด

หนวย

นับ
2562 2563 2564 2565 โครงการ 2562 2563 2564 2565 2562-2565

ยุทธศาส

ตรชาติ

 20 ป

ยุทธศา

สตร 

ศธ

2.จัดอบรมผูรับผิดชอบแหลงเรียนรูตนแนบ

3.จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนา

แหลงเรียนรูตนแบบที่เอื้อตอการศึกษา

4.สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม

    3. เปาหมาย

สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 มีแหลงเรียนรู

ตนแบบที่เอื้อตอการศึกษาในพื้นที่ที่เอื้อตอ

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมี

คุณภาพมีความหลากหลายและสามารถ

ใหบริการไดอยางทั่วถึง

สอดคลองกับ

หนวยงา

นรับผิด

ชอบ

หนวยงาน

  ที่

เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ (หนวย : บาท
แหลง

งบประมา

ณ
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ยุทธศาสตรที่

เปาประสงคที่ จัดทําและพัฒนาหลักสูตรเพื่อสงสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสงเสริมและแนะแนวติดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต

ตัวชี้วัด

หนวย

นับ
2562 2563 2564 2565 โครงการ 2562 2563 2564 2565 2562-2565

ยุทธศาส

ตรชาติ

 20 ป

ยุทธศา

สตร 

ศธ

เปอรเซ็นต 100 100 100 100

โครงการโรงเรียนคุณธรรม

3,559,900 3,559,900 3,559,900 3,559,900 14,239,600 สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

5

    1. วัตถุประสงค

1.เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม

จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันต รักชาติ 

ศาสตร กษํตริย หางไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะ

และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม                         

    2.เพื่อเรงรัดสงเสริมสนับสนุนแนวางคิดตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   2. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน

1.สงเสริมโรงเรียนดําเนินกิจกรรมดานจิตอาสา เปน

โรงเรียนนํารองเพื่อเพื่อโรงเรียนหลักในการดําเนิน

กิจกรรมดานจิตอาสา                                     

       2.สนับสนุนโรงเรียนจัดกิจกรรมสรางจิตอาสา

ในชุมชน(ศูนย GIVE&TAKE)

หนวยงา

นรับผิด

ชอบ

หนวยงาน 

 ที่เกี่ยวของ

รอยละความสําเร็จ

การดําเนินกิจกรรม

 ใหผุเรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม

 สอดคลองตาม

ชวงวัย/รอยละของ

นักเรียน ไดรับการ

พัฒนาดาน

คุณธรรม 

จริยธรรมการ

ประยุกตใชหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการ

ดําเนินชีวิต พัฒนา

คุณภาพชีวิตสังคม

และสิ่งแวดลอม

ใหแกผูเรียน

1.สถานศึกษาจัด

กิจกรรมเสิรมสราง

คุณธรรม จริยธรรม

และมีวัฒนธรรมชาว

พุทธในสถานศกึษา 

เปนศูนยการเรียนรู

พุทธศาสนา สราง

จิตสํานึกอาสาชุมชน

5 สํานักงา

นศึกษาธิ

การ

ภาค3

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัด 5 

จังหวัด

2.นักเรียน นักศึกษามี

ความรูความเขาใจตระ

เห็นคุณคากิจกรรม

คุณธรรรม

ตารางรายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562 - 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 3 

5.การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ (หนวย : บาท)

แหลง

งบประมาณ

สอดคลองกับ
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ตัวชี้วัด

หนวย

นับ
2562 2563 2564 2565 โครงการ 2562 2563 2564 2565 2562-2565

ยุทธศาส

ตรชาติ

 20 ป

ยุทธศา

สตร 

ศธ

3.สนับสนุน สงเสริม โรงเรียนจัดโครงงาน/กิจกรรม

คุณธรรมสํานึกดี (Corporate Social 

Responsibility:CSR) หรือโครงงานคุณธรรมเยาวชน

ไทยทําดีถวายในหลวง                         4.

สนับสนุนการจัดกคายภาคีสานรัก (บาน วัด/มัสยิด  

โรงเรียน)                                        5.

สนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงครักความเปนไทย 

หางไกลยาเสพติด คิดสรางสรรค มุงมั่นทําดี          

6.จัดคายธรรมะพลิกชีวิต ดวยเศรษฐกิจพอเพียง     

7.ประกวดโรงเรียนและนักเรียนคุณธรรมดีเดน       

 8.กํากับ ติตดามเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาพอเพียง

อยางยั่งยืน                                      9.เชิดชู

เกียรตินักเรียน นักศึกษา ครุ อาจารยผูบริหาร

่  

3. ผูบริหาร

สถานศึกษา ครู 

นักเรียน ผูปกครอง

และผูเกี่ยวของเห็น

คุณคาในความสําคัญ

ของการมีสวนรวมและ

เขารวมกิจกรรมใน

การปลุกฝงคุณธรรม

จริยธรรม

    3. เปาหมาย

สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 และสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดในสังกัดไดพัฒนารูปแบบการ

บริหารจัดการรวมกันสงผลใหมีการขับเคลื่อน

คุณภาพการบริหารการศึกษาอยางเปนระบบและ

เปนเอกภาพ

สอดคลองกับ

หนวยงา

นรับผิด

ชอบ

หนวยงาน 

 ที่เกี่ยวของ
ตัวชี้วัด

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ (หนวย : บาท)

แหลง

งบประมาณ
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ยุทธศาสตรที่

เปาประสงคที่ จัดทําและพัฒนาหลักสูตรเพื่อสงสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสงเสริมและแนะแนวติดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต

ตัวชี้วัด

หนวยนับ 2562 2563 2564 2565 โครงการ 2562 2563 2564 2565 2562-2565

ยุทธศาสต

รชาติ 20

 ป

ยุทธศาสต

ร ศธ

รอยละของผุเรียนทุก

ระดบการศึกษมี

พฤติกรรมที่แสดงออก

ถึงความตระหนักใน

เปอรเซ็นต 90 90 90 90

โครงการปลูกฝงจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม

2,679,000 2,679,000 2,679,000 2,679,000 10,716,000 สํานักงาน

ปลัดกระทรว

งศึกษาธิการ

5

    1. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงคุณคาของ

ทรัพยากรธรรมชาติและเห็นความสําคัญของ

สิ่งแวดลอม รวมถึงภาวะอันตรายที่เกิดขึ้นจาก

ผลกระทบสิ่งแวดลอม                                  

        

2.เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการแลกเปลี่ยน

ความคิดและประสบการณในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนเครือขาย

เยาวชน

3. เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาใชเวลาวางใหเกิประ

โยชนสามารถนําความรูและประสบการณมาปรับใช

ในชีวิตประจําวันใหเปนมิตรสิ่งแวดลอม              

     4.เพื่อเสริมสรางความรู ความใจ ในการ

อนุรักษฟนฟูและแกไขปญกาความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                    

      5.เพื่อสเงสริมการมีสวนรวมในการบรหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยงาน 

 ที่เกี่ยวของ

เยาวชนและ

ประชาชนมี

จิตสํานึกที่ดีใน

การอนักษ

สิ่งแวดลอมและใช

เวลาวางใหเกิด

ประโยชนและสราง

แรงจูงใจในการสง

เสิรม รกัษา

สภาพแวดลอมที่ดี

5 สํานักงาน

ศึกษาธิการ

ภาค3

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัด 5 

จังหวัด

ตารางรายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562 - 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 3 

5.การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ (หนวย : บาท)
แหลง

งบประมาณ

สอดคลองกับ
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ตัวชี้วัด

หนวยนับ 2562 2563 2564 2565 โครงการ 2562 2563 2564 2565 2562-2565

ยุทธศาสต

รชาติ 20

 ป

ยุทธศาสต

ร ศธ

   2. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน

การดําเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการ

บริหารการศึกษาของหนวยงานในสังกัด

สํานักงานศึกษาธิการ ภาค 3มีกิจกรรม

ทั้งหมด 7 กิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ 1 เสนออนุมัติโครงการ

กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจง

กิจกรรมที่ 3 ดําเนินการฯ

กิจกรรมที่ 4 นําเสนอตอที่ประชุม

ผูทรงคุณวุฒิ

กิจกรรมที่ 5 สรุปผล

กิจกรรมที่ 6 รายงายผลการดําเนินงาน

กิจกรรมที่ 7 ขยายผลตอหนวยงานที่

เกี่ยวของและสาธารณชน

    3. เปาหมาย

สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 และ

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในสังกัดได

พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการรวมกัน

สงผลใหมีการขับเคลื่อนคุณภาพการ

บริหารการศึกษาอยางเปนระบบและเปน

เอกภาพ

สอดคลองกับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยงาน 

 ที่เกี่ยวของ
ตัวชี้วัด

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ (หนวย : บาท)
แหลง

งบประมาณ
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ยุทธศาสตรที่

เปาประสงคที่ 

ตัวชี้วัด

หนวยนับ 2562 2563 2564 2565 โครงการ 2562 2563 2564 2565 2562-2565
ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป

ยุทธศาสตร 

ศธ

เปอรเซ็นต 100 100 100 100 โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาเชิงพื้นที่

601,500 601,500 601,500 601,500 2,406,000 สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

6

วัตถุประสงค                                                   

      1. เพื่อจัดทําขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของทุก

หนวยงานทางการศึกษาในระดับภูมิภาค และจังหวัดให

เปนไปในทิศทางเดียวกัน สนับสนุนการดําเนินงานที่

สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน          2.เพื่อ

ใหบริการ เผยแพร และประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศ

ดานการศึกษาของจังหวัดแกหนวยงานที่เกี่ยวของและ

ผูสนใจ                                         3.เพื่อปรับปรุง

 นําเขาและถายโอกนขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของ

หนวยงานและสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3    4.เพื่อรายงานและเผยแพร

ประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศทางการศกึษาแกผุรับ

บริการไดอยางมีประสิทธิภาพ                  

   2. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานและผุที่เกี่ยวของ       

ในพื้นที่รับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 3

2.ศึกษา วิเคราะห และออกแบบโครงสรางฐานขอมุล

สารสนเทศดานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

สํานักงานศึกษาธิการ

ภาค 3  สามารถใช

ระบบฐานขอมูล

สารสนเทศกลางดาน

การศึกษา มาใชในการ

วางแผน การบิรหาร

จัดการศึกษาในการจัด

การศึกษาในภูมิภาค 

อยางถูกตอง เหมาะสม

 รวมเร็วมี

ประสิทธิภาพ และ

เชื่อมโยงติดตอสื่อสาร

ขอมูลแบบบูรณาการ

ไดทุกหนวยงาน

การศึกษาในพื้นที่

รับผิดชอบ

ระบบขอมุล

สารสนเทศทางการ

ศึกษาเชิงพื้นที่ และ

ขอมูลสารสนเทศ

จํานวนครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษาในพื้นที่

รับผิดชอบของ

สํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

ภาค3

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัด 5 

จังหวัด

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยงาน  ที่

เกี่ยวของ

6

ตารางรายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562 - 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 3 

6.การพัฒนประสิทธิภาพาของระบบบริหารจัดการศึกษา

หนวยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทุกภาคส

ตัวชี้วัด

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ (หนวย : บาท)
แหลง

งบประมาณ

สอดคลองกับ
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ตัวชี้วัด

หนวยนับ 2562 2563 2564 2565 โครงการ 2562 2563 2564 2565 2562-2565
ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป

ยุทธศาสตร 

ศธ

3.บันทึกฐานขอมุลสารสนเทศและประมวลผลขอมูล

สารสนเทศดานการศึกษานในพื้นที่รับผิดชอบ

4.จัดทําเอกสารขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา

5.นําแสนอ เผยแรพ ประชาสัมพันธขอมุลสารสนเทศ

6.สรุรายงาผลการจัดทําระบบฐานขอมูล

    3. เปาหมาย

สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 มีฐานขอมูลจํานวน 1 ระบบ 

ที่ครบถวน สมบูรณ ถูกตองและเปนปจจุบัน สามารถ

เรียกใชไดทันเหตุการณสงผลตอการบริหารงานบุคคลที่

เปนไปอยางมีประโยชน ตรงตามความตองการสงผลตอ

คุณภาพการจัดการศึกษาโดยรวม

สอดคลองกับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยงาน  ที่

เกี่ยวของ
ตัวชี้วัด

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ (หนวย : บาท)
แหลง

งบประมาณ
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ยุทธศาสตรที่

เปาประสงคที่ 

ตัวชี้วัด

หนวยนับ 2562 2563 2564 2565 โครงการ 2562 2563 2564 2565 2562-2565

ยุทธศา

สตร

ชาติ 

20 ป

ยุทธศา

สตร ศธ

รอยละ 100 100 100 100
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติ

การ ประจําปงบประมาณของสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3

275,300 275,300 275,300 275,300 1,101,200 สํานักงาน

ปลัดกระทรว

งศึกษาธิการ

6

    1. วัตถุประสงค

1. เพื่อจัดแผนปฏิบัติราชกาแรละแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ   (ฉบับปรับปรงุตาม

งบประมาณที่ไดรับ                                       

    2.เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติ

การประจําปงบประมาณ (จัดทําคําของบประมาณ

รายจายประจําป)

3.เพื่อติดตามและประเมินผลและรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติ

การ

   2. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 2 ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 3 การติดตาม ประเมินผลและรายงาน

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการและ

แผนปฏิบัติการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยงาน  ที่

เกี่ยวของ

สํานักงาน

ศึกษาธิการมี

แผนปฏิบัติราชการ

และแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ

 เปนกรอบแนวทาง

ในการดําเนินงาน

ขับเคลื่อนการศึกษา

ในระดับภาคและ

จังหวัด

สํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3

มีแผนปฏิบัติ

ราชการและ

แผนปฏิบัติการเพื่อ

เปนกรอบแนวทาง

ในการดําเนินงาน

6 สํานักงาน

ศึกษาธิการ

ภาค3

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัด 5 จังหวัด

ตารางรายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562 - 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 3 

6.การพัฒนประสิทธิภาพาของระบบบริหารจัดการศึกษา

หนวยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรว

ตัวชี้วัด

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ (หนวย : บาท)

แหลง

งบประมาณ

สอดคลองกับ



ตัวชี้วัด

หนวยนับ 2562 2563 2564 2565 โครงการ 2562 2563 2564 2565 2562-2565

ยุทธศา

สตร

ชาติ 

20 ป

ยุทธศา

สตร ศธ

    3. เปาหมาย

สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 และสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดในสังกัดมีแผนปฏิบัติราชการและ

แผนปฏิบัติการ เพื่อเปนแนวทางในการขับเคลื่อน

การพัฒนาการศกึษาสูความสําเร็จเปนรูปธรรม

สอดคลองกับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยงาน  ที่

เกี่ยวของ
ตัวชี้วัด

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ (หนวย : บาท)

แหลง

งบประมาณ

-105-

-106-



ยุทธศาสตรที่

เปาประสงคที่ 

ตัวชี้วัด

หนวยนับ 2562 2563 2564 2565 โครงการ 2562 2563 2564 2565 2562-2565

ยุทธศา

สตร

ชาติ 

20 ป

ยุทธศาส

ตร ศธ

เปอรเซ็นต 100 100 100 100

โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร

การศึกษาสูการปฏิบัตงานแบบบูรณาการในพื้นที่

540,600 540,600 540,600 540,600 2,162,400 สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

6

    1. วัตถุประสงค

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลกรดานการจัดทํา

แผนกลุมจังหวัดใหมีความรู ความเขาใจนโยบาย

และทิศทางการจัดทําแผนระดับภูมิภาคแบบ

บูรณาการ   

 2. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรสู

การปฏิบบัติงานแบบบูรณาการในพื้นที่

   2. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน

การดําเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการ

บริหารการศึกษาของหนวยงานในสังกัด

สํานักงานศึกษาธิการ ภาค 3มีกิจกรรมทั้งหมด 7

 กิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ 1 เสนออนุมัติโครงการ

กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจง

กิจกรรมที่ 3 ดําเนินการฯ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยงาน

  ที่

เกี่ยวของ

สํานักงานศึกษาธิการ

ภาค 3 และสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดใน

สังกัดมีความรูความ

เขาใจในการนํา

นโยบายและ

ยุทธศาสตรของ

กระทรวงศึกษาธิการสู

การปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

บุคลการดานการ

จัดทําแผนกลุม

จังหวัดมีความรูความ

เขาใจนโยบายและ

ทิศทางการจัดทํา

แผนระดับภูมิภาค

แบบบูรณาการใน

พื้นที่ การนํานโยบาย

และยุทธศาสตร

กระทรวงศึกษาธิการ

สูการปฏิบัติอยางมี

ประสิทธิภาพ

6 สํานักงาน

ศึกษาธิการ

ภาค3

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัด 5 

จังหวัด

ตารางรายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562 - 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 3 

6.การพัฒนประสิทธิภาพาของระบบบริหารจัดการศึกษา

หนวยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมใน

ตัวชี้วัด

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ (หนวย : บาท)

แหลง

งบประมาณ

สอดคลองกับ



ตัวชี้วัด

หนวยนับ 2562 2563 2564 2565 โครงการ 2562 2563 2564 2565 2562-2565

ยุทธศา

สตร

ชาติ 

ยุทธศาส

ตร ศธ

กิจกรรมที่ 4 นําเสนอตอที่ประชุมผูทรงคุณวุฒิ

กิจกรรมที่ 5 สรุปผล

กิจกรรมที่ 6 รายงายผลการดําเนินงาน

กิจกรรมที่ 7 ขยายผลตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

และสาธารณชน

    3. เปาหมาย

สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 และสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดในสังกัดไดพัฒนารูปแบบการ

บริหารจัดการรวมกันสงผลใหมีการขับเคลื่อน

คุณภาพการบริหารการศึกษาอยางเปนระบบและ

เปนเอกภาพ

สอดคลองกับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยงาน

  ที่

เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ (หนวย : บาท)
แหลง

งบประมาณ
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ยุทธศาสตรที่

เปาประสงคที่ 

ตัวชี้วัด

หนวยนับ 2562 2563 2564 2565 โครงการ 2562 2563 2564 2565 2562-2565

ยุทธศา

สตร

ชาติ 

20 ป

ยุทธศาส

ตร ศธ

เปอรเซ็นต 100 100 100 100

โครงการเสริมสรางการพัฒนาระบบการบริหาร

องคกร

1,046,000 846,000 846,000 846,000 3,584,000 สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

6

    1. วัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางการพัฒฯระบบการบริหารองคการ

   2. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 การจัดทําและรายงานผลคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ

กิจกรรมที่ 2 การจัดหาบุคลากรเพื่อเพิ่ม

สมรรถนะในองคกร

กิจกรรมที่ 3 งานปรับปรุงซอมแซมอาคาร

สํานักงาน

    3. เปาหมาย

บุคลากรสังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 2 มี

สมรรถนะในการปฏิบัติราชการที่เพิ่มขึ้นเกิด

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่สูงขึ้นในการ

ปฏิบัติงาน

ตารางรายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562 - 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 3 

6.การพัฒนประสิทธิภาพาของระบบบริหารจัดการศึกษา

หนวยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมใน

ตัวชี้วัด

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ (หนวย : บาท)

แหลง

งบประมาณ

สอดคลองกับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยงาน

  ที่

เกี่ยวของ

บุคลากรสังกัด

สํานักงานศกึษาธิการ

ภาค 3 มีองคความรู 

อุปกรณื เครืองมือและ

เครื่องอํานวยความ

สะดวกในการ

ดําเนินงานและปฏิบัติ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3มี

การพัฒนาประสิทธิ

ภาพาของระบบ

บริหารจัดการและมี

สภาพแวดลอมที่เอื้อ

ตอการปฏิบัติงาน

6 สํานักงาน

ศึกษาธิการ

ภาค3

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัด 5 

จังหวัด

-109-



ยุทธศาสตรที่

เปาประสงคที่ 

ตัวชี้วัด

หนวยนับ 2562 2563 2564 2565 โครงการ 2562 2563 2564 2565 2562-2565

ยุทธศา

สตร

ชาติ 

20 ป

ยุทธศาส

ตร ศธ

เปอรเซ็นต 100 100 100 100
โครงการพัฒนาเครือขายการติดตาม 

ประเมินผลและสนับสนุนการตรวจราชการใน

ระดับจังหวัดของสํานักงานศึกษาธิการภาค 3

404,100 404,100 404,100 404,100 1,616,400 สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

6

    1. วัตถุประสงค

1.เพื่อพัฒนาเครือขายการติดตาม ประเมินผล    

2.เพื่อประสานการขับเคลื่อนการติดตาม 

ประเมินผล                                           3.

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดตามฯ

   2. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน

กิจกรรมที่ 2 ศึกษา วิเคราะหและออกแบบ

โครงสรางเครือขาย

กิจกรรมที่ 3 ประชุมชี้แจงการพัฒนาเครือขาย

การติดตาม

กิจกรรมที่ 4บันทึกและจัดทําขอมูลเครือขายการ

ติดตามประเมินผละและสนับสนุนการตรวจฯ

กิจกรรมที่ 5นําเสนอ เผยแพร ประชาสัมพันธ

ขอมูลเครือขายการติดตามฯ

ตารางรายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562 - 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 3 

6.การพัฒนประสิทธิภาพาของระบบบริหารจัดการศึกษา

ตัวชี้วัด

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ (หนวย : บาท)

แหลง

งบประมาณ

สอดคลองกับ

หนวยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทุกภาคสวน

รอยละของหนวยงาน

ที่จัดกากรศึกษาทุก

สังกัดเขารวมประชุม

ชี้แจงการพัฒนา

เครือขายและรอยละ

ของระบบขอมูล

เครือขายการติดตาม 

ประเมินผลและ

สนับสนุนการตรวจ

ราชการในระดับ

จังหวัดของสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 มี

ความครอบคลุม

ครบถวน

สํานักงานศึกษาธิการ

ภาค 3 สามารถนํา

เครือขายการติดตาม 

ประเมินผลและ

สนับสนุนการตรวจ

ราชการในระดับจังหวัด

 มาใชในการ

ประสานงานดานตาง ๆ

 ทั้งเรื่องการติดตามฯ 

การวางแผนการ

ดําเนินงนตามยุทธศษ

สตรตาง ๆ การบริหาร

จัดการศึกษาในพื้นที่

ความรับผิดชอบ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยงาน

  ที่

เกี่ยวของ

6 สํานักงาน

ศึกษาธิการ

ภาค3

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัด 5 

จังหวัด
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ตัวชี้วัด

หนวยนับ 2562 2563 2564 2565 โครงการ 2562 2563 2564 2565 2562-2565

ยุทธศา

สตร

ชาติ 

20 ป

ยุทธศาส

ตร ศธ

    3. เปาหมาย

บุคลากรสังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 2 มี

สมรรถนะในการปฏิบัติราชการที่เพิ่มขึ้นเกิด

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่สูงขึ้นในการ

ปฏิบัติงาน

สอดคลองกับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยงาน

  ที่

เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ (หนวย : บาท)

แหลง

งบประมาณ

-111-



ยุทธศาสตรที่

เปาประสงคที่ 

ตัวชี้วัด

หนวยนับ 2562 2563 2564 2565 โครงการ 2562 2563 2564 2565 2562-2565

ยุทธศา

สตร

ชาติ 

20 ป

ยุทธศาส

ตร ศธ

เปอรเซ็นต 100 100 100 100
โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปการอาชีวศึกษาในพื้นที่

สํานักงานศึกษาธิการภาค 3

227,150 227,150 227,150 227,150 908,600 สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

6

    1. วัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางการพัฒฯระบบการบริหารองคการ

   2. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน

1.ขออนุมัติโครงการ                                 

2.แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน                

3.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการออกตรวจราชการ 

4.ลงพื้นที่ออกตรจราชการและติดตามฯ          

5.สรุปผลและรายงานผลการตรวจติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงาน

    3. เปาหมาย

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด หนวยงานที่จัดสอน

ดานอาชีวศึกษาในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค

 3 ไดรับการตรวจติดตามและประเมินผล

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยงาน

  ที่

เกี่ยวของ

สํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด 

หนวยงานที่จัดสอน

ดานอาชีวศึกษาใน

สังกัดสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 

ไดรับการตรวจ

ติดตามและ

ประเมินผล

6 สํานักงาน

ศึกษาธิการ

ภาค3

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัด 5 

จังหวัด

1.รอยละของผูบรหาร

และบุคลากรในพื้นที่

ไดรับการสื่อกสารการ

ขับเคลื่อนนโยบายการ

ปฏิรูปการศึกษาสูการ

ปฏิบัติของสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3      

            2.รอยละ

ของผลการขับเคลื่อน

การยกระดับวิชาชีพ

ดานอาชีวศึกษาใน

พื้นที่สามารถนําไปใช

ศึกษาหาความรู

แลกเปลี่ยนเรียนรู

ตารางรายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562 - 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 3 

6.การพัฒนประสิทธิภาพาของระบบบริหารจัดการศึกษา

หนวยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมใน

ตัวชี้วัด

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ (หนวย : บาท)

แหลง

งบประมาณ

สอดคลองกับ
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ยุทธศาสตรที่

เปาประสงคที่ 

ตัวชี้วัด

หนวยนับ 2562 2563 2564 2565 โครงการ 2562 2563 2564 2565 2562-2565

ยุทธศา

สตร

ชาติ 

20 ป

ยุทธศาส

ตร ศธ

เปอรเซ็นต 100 100 100 100 โครงการตรวจราชการและติดตามประเมินผล

การดําเนินงานแบบมีประสิทธิภาพตาม

หลักธรรมภิบาลตามนโยบายและแผน

ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษิการ สํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562-2565

2,369,800 2,369,800 2,369,800 2,369,800 9,479,200 สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

6

    1. วัตถุประสงค

1.เพื่อใหมีแนวทางและวิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลประจําป                           2.เพื่อ

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการที่

สําคัญตามนโยบายที่กําหนด
3.เพื่อสรุปรายงานการ ติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานโครงการที่สําคัญตามนโยบาย

   2. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการตรวจราชการและ

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโนบาย

และยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมที่ 2 การวิจัยและพัฒนารูปแบบความ

รวมมือระหวางศึกษาธิการจังหวัดในสังกัดและ

สํานักงานศึกษาธิการภาค เพื่อรองรับการปฏิรูป

การศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0
กิจกรรมที่ 3 สรางเครือขายการตรวจราชการ

และติดตามประเมินผลและเฝาระวังสถานการณ

ทางการศึกษา

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยงาน

  ที่

เกี่ยวของ

สํานักงานศึกษาธิการ

ภาค 3 มีแนวทางและ

วิธีการในการติตดาม

เพื่อติดตามและ

ประเมินผลการ

ดําเนินงานโครงการที่

สําคัญตามนโยบายที่

กําหนดไวในแผนการ

ตรวจราชการของ

กระทรวงศึกษาธิการ

6 สํานักงาน

ศึกษาธิการ

ภาค3

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัด 5 

จังหวัด

1.ผูบริหารระดับสูง

รบทราบขอมูลผล

การดําเนินงานตาม

นโยบายตลอดจน

สภาพปญหาอุปสรรค

 2.หนวยงานทางการ

ศึกษาสถานศึกษา

ไดรับการสงเสริม

สนับสนุนชวยเหลือ

แกไขปญหาในการ

ดําเนินการตาม

นโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ 

 3.รายงานผลการ

ติดตามและ

ผลการวิจัยและพัฒน

การติดตามและ

ประเมินผลการศึกษา

ระดับภาค

ตารางรายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ .ศ.2562 - 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 3 

6.การพัฒนประสิทธิภาพาของระบบบริหารจัดการศึกษา

หนวยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมใน

ตัวชี้วัด

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ (หนวย : บาท)

แหลง

งบประมาณ

สอดคลองกับ
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ตัวชี้วัด

หนวยนับ 2562 2563 2564 2565 โครงการ 2562 2563 2564 2565 2562-2565
ยุทธศา

สตร

ยุทธศาส

ตร ศธ

    3. เปาหมาย

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด หนวยงานทางการ

ศึกษาและสถานศึกษาสังกัดสํานักงานศึกษาธิการ

ภาค 3 ไดรับการตรวจติดตามและปรพะเมินผล

จากผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

สอดคลองกับ
หนวยงาน

รับผิดชอบ

หนวยงาน

  ที่

เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ (หนวย : บาท)
แหลง

งบประมาณ
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