
 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 4  

งาน/โครงการ/งบประมาณ 
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ตารางรายละเอียดแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 3 

(หนวย : ลานบาท : ทศนิยม 2 ตําแหนง) 

กิจกรรมหลัก งบประมาณ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ       

1. งบบุคลากร       

   1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา       

        1.1.1 เงินเดือน       

               - อัตราเดิม                      13,479,960.00     

               - เงินประจําตําแหนงของขาราชการ       

               - เงินอ่ืนๆ ที่จายควบกับเงินเดือน 1,032,000.00     

        1.1.2 คาจางประจํา       

   1.2 คาจางชั่วคราว                        1,260,000.00      

   1.3 คาตอบแทนพนักงานราชการ       

2. งบดําเนินการ       

   2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ       

        2.1.1 คาตอบแทน (เฉพาะท่ีจายใหในลักษณะเงินเดือนหรือจายควบกับเงินเดือน)       

               (1) คาเชาบาน  486,000.00     

               (2) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง       

               (3) คาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่พิเศษ       

               (4) เงินพิเศษที่จายใหแกลูกจางของสํานักราชการในตางประเทศตามประเพณีทองถิ่น       

               (5) คารักษาพยาบาลขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศ       

               (6) เงินตอบแทนพิเศษของขาราชการผูไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ       

               (7) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจําผูไดรับคาจางขั้นสูงของตําแหนง       

               (8) เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต       

               (9) คาประกันภัย       

        2.1.2 คาใชสอย       

               (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                            63,000.00      

 

แผนงาน
 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 หนา 84 

 



 

ตารางรายละเอียดแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 3 

(หนวย : ลานบาท : ทศนิยม 2 ตําแหนง) 

กิจกรรมหลัก งบประมาณ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ หมายเหตุ 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ       

1. งบบุคลากร       

   1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา       

        1.1.1 เงินเดือน       

               - อัตราเดิม           13,920,480.00                 

               - เงินประจําตําแหนงของขาราชการ       

               - เงินอ่ืนๆ ที่จายควบกับเงินเดือน 1,032,000.00     

        1.1.2 คาจางประจํา       

   1.2 คาจางชั่วคราว                        1,260,000.00      

   1.3 คาตอบแทนพนักงานราชการ       

2. งบดําเนินการ       

   2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ       

        2.1.1 คาตอบแทน (เฉพาะท่ีจายใหในลักษณะเงินเดือนหรือจายควบกับเงินเดือน)       

               (1) คาเชาบาน  486,000.00     

               (2) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง       

               (3) คาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่พิเศษ       

               (4) เงินพิเศษที่จายใหแกลูกจางของสํานักราชการในตางประเทศตามประเพณีทองถิ่น       

               (5) คารักษาพยาบาลขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศ       

               (6) เงินตอบแทนพิเศษของขาราชการผูไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ       

               (7) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจําผูไดรับคาจางขั้นสูงของตําแหนง       

               (8) เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต       

               (9) คาประกันภัย       

        2.1.2 คาใชสอย       

               (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                            63,000.00      
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แผนงานพื้นฐาน 

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภาค 3 

ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของภาค ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงค

โครงการ 

(3) 

เปาหมายโครงการ 

(4) 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

(5) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(6) 

แหลง 

งบประมาณ 

(7) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคลอง 

ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(9) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(10) 

1.งบบริหารจัดการ

สํานักงาน (12) 

1.1 คาตอบแทนใชสอย

และวัสดุ 

1.2 คาสาธารณูปโภค 

    

 

700,000 

 

410,000 

    

2.งบลงทุน (ถามี) (13) 

2.1 คาครุภัณฑ 

2.2 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

    

500,000 

    

1.โครงการเสริมสราง

การพัมนาระบบการ

บริหารองคกร 

กิจกรรม 

1.การจัดทําและรายงาน

ผลคํารบัรองการปฏิบัติ

ราชการประจําป

งบประมาณ 2562 

2.การจัดหาบุคลากรเพ่ือ

เพ่ิมสมรรถนะในองคกร 

3.งานปรับปรุงซอมแซม 

อาคารสํานักงาน 

เพ่ือเสริมสรางการ

พัฒนาระบบการ

บริหารองคกร 

1.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ดานบุคลากร อุปกรณ เครื่องมือ 

เครื่องใช และเครื่องอํานวยความ

สะดวก 

2.ขาราชการและลูกจางของ

สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 มี

สมรรถนะในการปฏิบัติราชการท่ี

เพ่ิมข้ึนเกิดประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผลท่ีสงูข้ึนในการปฏิบัติ

ราชการ 

1.บุคลากรมีองคความรู อุปกรณ 

เครื่องมือ เละเครื่องอํานวย

ความสะดวกท่ีใชในการ

ดําเนินงานไดรับการพัฒนาใหมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

2.ขาราชการและลูกจางของ

สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 มี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน ในการ

ปฏิบัติงานสงผลใหเกิด

ประสิทธิผลท่ีสงูข้ึนในการปฏิบัติ

ราชการ 

 

 

 

 

12,000 

 

 

 

834,000 

 

200,000 

สํานักงานปลัด

กระ ทรวง

ศึกษาธิการ 

กลุมอํานวย 

การ 

ยุทธศาสตรท่ี 

6 

ยุทธศาสตรท่ี 

6 
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แผนงานพื้นฐาน 

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภาค 3 

ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของภาค ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงคโครงการ 

(3) 

เปาหมายโครงการ 

(4) 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ของตัวชี้วัด 

(5) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(6) 

แหลง 

งบประมาณ 

(7) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคลอง 

ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(9) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(10) 

2. โครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรูดานการศึกษาและ

วัฒนธรรมเพ่ือนบาน

ชายแดนไทย – กัมพูชา 

กิจกรรมหลัก 

1.ฝ กอบรมด านทักษะ

ภาษาเขมรเบื้องตน 

2.ส ง เสริ มอาชีพให แก

ผูปกครองนักเรียนในพ้ืนท่ี 

3.ศึกษาดูงานเพ่ือ

แลกเปลี่ยนดานการจัด

การศึกษาและวัฒนธรรม 

1. นักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนไดรับ

การศึกษาอยางท่ัวถึงและมี

คุณภาพ 

2. ประชาชนมีทักษะอาชีพ มีงาน

ทํา สอดคลองกับบริบทและความ

ตองการพัฒนาของพ้ืนท่ีชายแดน 

3. นักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี อยูรวมกันใน

สังคม 

พหุวัฒนธรรม 

 

 

 

1. ครู อาจารย ผูบริหาร และ

บุคลากรทางการศึกษาของไทย

บริเวณพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัด

สระแกวเขารับการฝกอบรม 

จํานวนประมาณ 30 คน  

2. ผูปกครอง นักเรียนในพ้ืนท่ี

ชายแดนจังหวัดสระแกวไดรับ

การฝกอบรมอาชีพเพ่ือเสริม

รายไดในครัวเรือน จํานวน

ประมาณ 100 คน 

3. ครู อาจารย ผูบริหาร ได

ศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนใน

ดานการจัดการศึกษาและ

วัฒนธรรมในหนวยงานราชการ

และสถานศึกษาของกัมพูชาใน

บริเวณพ้ืนท่ีติดตอชายแดน 

ประมาณ 30 คน 

1.ผูผานการฝกอบรม

สามารถสื่อสารภาษา

เขมรและภาษาไทย

เบื้องตนไดรอยละ 80 

2.ผูเขารับการอบรม

สามารถนําทักษะทาง

ภาษาใชสื่อสารเพ่ือ

พัฒนาและสงเสริมความ

รวมมือดานการศึกษา 

สรางความเปนมิตรไมตรี

ใหแนนแฟนเปนรูปธรรม

ชัดเจนข้ึน รอยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

724,000 สํานักงานปลัด

กระ ทรวง

ศึกษาธิการ 

กลุม

ยุทธศาสตร

การศึกษา 

ศธภ.3 

ยุทธศาสตร 

ท่ี 1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 
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แผนงานพื้นฐาน 

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภาค 3 

ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของภาค ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงคโครงการ 

(3) 

เปาหมายโครงการ 

(4) 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

(5) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(6) 

แหลง 

งบประมาณ 

(7) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคลอง 

ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(9) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(10) 

3.โครงการสงเสริม 

สนับสนุนการ

ดําเนินงานตามพระ

ราโชบายดาน

การศึกษาของ

สมเด็จพระ

เจาอยูหัวมหาวชิรา

ลงกรณ บดินทรเทพ

ยวรางกูร สูการ

ปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

1.เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีเจตคติ

ท่ีดีตอบานเมือง มีโอกาสทํา

หนาท่ีเปนพลเมืองดี และมี

พ้ืนฐานชีวิตท่ีมั่นคงและมี

คุณธรรม 

2.เพ่ือเสริมสรางใหผูเรียนรับรู

ความสามารถของตนดานการ

ประกอบอาชีพ 

1.บุคลากรใน ศธจ.และผูแทนใน

สถานศึกษาในพ้ืนท่ี ศธภ.3 

2.ศธจ.ในพ้ืนท่ี ศธภ.3 และ

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูและประกวด

ผลงานเกี่ยวกับการดําเนนงาน

ตามพระราโชบายดานการศึกษา

ของสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

3.ผูเรียนทุกชวงวัยมีความรัก

สถาบันหลักของชาติและยึดมั่น

การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข 

1.สถานศึกษาทุกแหงจัด

กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูท่ี

สะทอนความรักและการธํารง

รักษาสถาบันหลักของชาติและ

การยึดมั่นในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข 

2. สถานศึกษาทุกแหงมีการ

จัดการเรียนการสอน/กิจกรรม

เพ่ือเสริมสรางความเปน

พลเมือง                    

(Civic Education) 

3.สถานศึกษาทุกแหงมีการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนให

ผูเรียนทุกคนรูจักอาชีพใน

ทองถ่ินของตนเอง อยางนอย 

1 อาชีพ 

 

 

52,420 สํานักงาน

ปลัดกระทรว

งศึกษาธิการ 

กลุมพัฒนา

การศึกษา 

ศธภ.3 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

ยุทธศาสตร   

ท่ี 1 
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แผนงานพื้นฐาน 

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภาค 3 

ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของภาค ที่ 2  การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงคโครงการ 

(3) 

เปาหมายโครงการ 

(4) 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

(5) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(6) 

แหลง 

งบประมาณ 

(7) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคลอง 

ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(9) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(10) 

4.โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูท่ีมุงเนนกระบวนการ

คิดอยางมีวิจารณญาณ                                     

เพ่ือสรางแรงบันดาลใจให

ครูผูสอนเกิดความ

ตระหนักในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูให

ผูเรียนมีทักษะในการคิด

อยางมีวิจารณญาณ 

1.ครูผู สอนวิชา

วิทยาศาสตร 5 จังหวัด 

2.บุคลากรสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 

1.จํานวนผูเขารับการอบรม คิด

เปนรอยละ 100 

2.ผูเขารับการอบรม มีความพึง

พอไมนอยกวารอยละ 80 

20,700 สํานักงานปลัด

กระ ทรวง

ศึกษาธิการ 

กลุมพัฒนา

การศึกษา 

ศธภ.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร

ท่ี 2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 2 
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โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงคโครงการ 

(3) 

เปาหมายโครงการ 

(4) 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

(5) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(6) 

แหลง 

งบประมาณ 

(7) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคลอง 

ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(9) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(10) 

5. โครงการประชุมแตงต้ัง

คณะกรรมการโครงการติดตาม 

ประเมินผลโครงการสราง

ประสพการณอาชีพ (Work 

Experience) ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ในระดับภาค

ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ือสรางแรงบันดาลใจให

ครูผูสอนเกิดความ

ตระหนักในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูให                   

ผูเรียนมีทักษะในการคิด

อยางมีวิจารณญาณ 

1.ครูผู สอนวิชาวิทยา ศาสตร 

โรงเรียนอนุบาลในระดับภาค

ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดและ

บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการ

ภาค 3 

2.เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาใหผูเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

 

 

1.จํานวนผูเขาผูเขารับการ

อบรม คิดเปนรอยละ 100 

2.  ผู เ ข ารั บการอบรม มี

ความพึงพอใจไมนอยกวา

รอยละ 80 

 

20,700 สํานักงานปลัด

กระ ทรวง

ศึกษาธิการ 

กลุมพัฒนา

การศึกษา 

ศธภ.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร

ท่ี 2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 2 
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แผนงานพื้นฐาน 

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภาค 3 

ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของภาค ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงคโครงการ 

(3) 

เปาหมายโครงการ 

(4) 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

(5) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(6) 

แหลง 

งบประมาณ 

(7) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคลอง 

ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(9) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(10) 

6.โครงการพัฒนา

เครือขายการติดตาม 

ประเมินผลและ

สนับสนุนการตรวจ

ราชการ 

 ในระดับจังหวัดของ

สํานักงานศึกษาธิการ

ภาค 3 

 

 

 

 

1 เพ่ือพัฒนาเครือขายการ

ติดตาม ประเมินผลและ

สนับสนุนการตรวจราชการใน

ระดับจังหวัดของสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 

2 เพ่ือประสานและขับเคลื่อน

การติดตาม ประเมินผลและ

สนับสนุนการตรวจราชการใน

ระดับจังหวัดของสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 ใหสอดคลอง

ไปในทิศทางเดียวกัน 

3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

การติดตาม ประเมินผลและ

สนับสนุนการตรวจราชการ

ระดับจังหวัดของสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 

 

 

 

1 เครือขายการติดตาม 

ประเมินผลและสนับสนุนการ

ตรวจราชการในระดับจงัหวัดของ

สํานักงานศึกษาธิการภาค 3  

2 ผูบริหารหนวยงานและ

ผูรับผิดชอบ การติดตาม 

ประเมินผลและสนับสนุนการ

ตรวจราชการ ของหนวยงานทาง

การศึกษาในพ้ืนท่ีสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค ๓ ทุกสังกัด 

3.มีเครือขายการติดตาม 

ประเมินผลและสนับสนุนการ

ตรวจราชการในระดับจงัหวัดของ

สํานักงานศึกษาธิการภาค 3  ท่ีมี

ประสิทธิภาพ มีความเปนเอกภาพ 

ประสานงานเชื่อมโยง

ติดตอสื่อสารกันไดอยางรวดเร็ว

ทันสถานการณ 

รอยละของหนวยงานท่ีจัด

การศึกษาทุกสงักัดเขารวม

ประชุมชี้แจงการพัฒนา

เครือขายการติดตาม 

ประเมินผลและสนับสนุน

การตรวจราชการ ในระดับ

จังหวัดของสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 

2 รอยละของระบบขอมูล

เครือขายการติดตาม 

ประเมินผลและสนับสนุน

การตรวจราชการในระดับ

จังหวัดของสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 มีความ

ครอบคลุมครบถวน 

404,100 สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 

กลุมตรวจ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ศธภ.3 

ยุทธศาสตร

ท่ี 6 

ยุทธศาสตร

ท่ี 6 
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โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงคโครงการ 

(3) 

เปาหมายโครงการ 

(4) 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

(5) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(6) 

แหลง 

งบประมาณ 

(7) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคลอง 

ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(9) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.ผูบริหารหนวยงานและ

ผูรับผิดชอบการติดตาม 

ประเมินผลและสนับสนุนการ

ตรวจราชการ ของหนวยงานทาง

การศึกษาในพ้ืนท่ีสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 มีความรูความ

เขาใจแนวทางการติดตาม 

ประเมินผลและสนับสนุนการ

ตรวจราชการ ในพ้ืนท่ีสํานักงาน

ศึกษาธิการ 3 

3.รอยละของหนวยงานทาง

การศึกษาสามารถนําขอมูล

เครือขายการติดตาม 

ประเมินผลและสนับสนุน

การตรวจราชการ ในระดับ

จังหวัดของสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3  ไปใชใน

การดําเนินงานเกี่ยวกับการ

ติดตาม ประเมินผล และ

สนับสนุนการตรวจราชการ 

4.รอยละความพึงพอใจของ

ผูใชเครือขายการติดตาม 

ประเมินผลและสนับสนุน

การตรวจราชการ ในระดับ

จังหวัดของสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 
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แผนงานพื้นฐาน 

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภาค 3 

ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของภาค ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงคโครงการ 

(3) 

เปาหมายโครงการ 

(4) 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

(5) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(6) 

แหลง 

งบประมาณ 

(7) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคลอง 

ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(9) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(10) 

7.โครงการตรวจ

ติดตามและ

ประเมินผลการ

ขับเคลื่อนการปฏิรูป

การอาชีวศึกษาใน

พ้ืนท่ีสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 

กิจกรรมท่ี 1 จัด

ประชุมชี้แจงแนว

ทางการออกตรวจ 

ติดตามและ

ประเมินผล 

กิจกรรมท่ี 2 ออก

ตรวจราชการ

ติดตามประเมินผลฯ 

 

 

 

 

 

เพ่ือตรวจติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานตามนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร / การขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปการยกระดับวิชาชีพ

อาชีวศึกษา 

1.สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

หนวยงานทางการศึกษาท่ีจัดสอน

อาชีวศึกษาในสังกัดสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 ไดจัดประชุม

ชี้แจงแนวทางการออกตรวจ

ราชการฯลงพ้ืนท่ีออกตรวจ

ติดตามประเมินผล 

มีสรุปรายงานการสนับสนุนการ

ตรวจติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานตามนโยบายและแผน 

ยุทธศาสตรในพ้ืนท่ีเขตตรวจ

ราชการท่ี 3 

2.สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

หนวยงานท่ีจัดสอนดาน

อาชีวศึกษาในสังกัดสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 ไดรับการตรวจ

ติดตามและประเมินผลฯ 

1.รอยละของผูบริหารและ

บุคลากรในพ้ืนท่ี ไดรับการ

สื่อสารการขับเคลื่อน

นโยบายการปฏิรูป

การศึกษาสูการปฏิบัติของ

สํานักงานศึกษาธิการภาค 3  

รอยละ 80 

2.รอยละของผลการ

ขับเคลื่อนการยกระดับ

วิชาชีพอาชีวศึกษาในพ้ืนท่ี 

สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 

สามารถนําไปใชศึกษาหา

ความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู 

รอยละ 80 

227,150 สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 

กลุมตรวจ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ศธภ.3 

ยุทธศาสตร

ท่ี 6 

ยุทธศาสตร  

ท่ี 6 
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แผนงานพื้นฐาน 

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภาค 3 

ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของภาค ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงคโครงการ 

(3) 

เปาหมายโครงการ 

(4) 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

(5) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(6) 

แหลง 

งบประมาณ 

(7) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคลอง 

ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(9) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(10) 

8.การตรวจราชการ

และติดตาม

ประเมินผลการ

ดําเนินงานแบบมี

ประสิทธิภาพตาม

หลักธรรมมาภิบาล

ตามนโยบายและ

แผนยุทธศาสตรของ

กระทรวงศึกษาธิ 

การ  สาํนักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 

ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562- 2565 

 

 

 

 

 

 

 

1.เพ่ือใหมีแนวทางและวิธีการใน

การติดตามและประเมินผล

ประจําปของสํานักงานศึกษาธิการ 

ภาค 3 อยางเปนระบบ 

2.เพ่ือติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานโครงการท่ีสําคัญตาม

นโยบายท่ีกําหนดไวในแผนการ

ตรวจราชการของ

กระทรวงศึกษาธิการและของ

สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 ประจําป

งบประมาณ 2562-2565 

3.เพ่ือสรุปรายงานการ ติดตาม

และประเมินผลการดําเนินงาน

โครงการท่ีสําคัญตามนโยบายท่ี

กําหนดไวในแผนการตรวจราชการ

ของกระทรวงศึกษาธิการ และของ

สํานักงานศึกษาธิการภาค 3  

ประจําปงบประมาณ 2562-2565 

1.สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

หนวยงานทางการศึกษา และ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ 

2.สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

หนวยงานทางการศึกษา และ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ ไดรับการ

ตรวจติดตามและประเมินผลจาก

ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักตรวจราชการและติดตาม

ประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ และสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 

1.ผูบริหารระดับสูงรับทราบ

ขอมูลผลการดําเนินงานตาม

นโยบาย ตลอดจนสภาพ

ปญหาอุปสรรค 

2.หนวยงานทางการศึกษา 

สถานศึกษา ไดรับการ

สงเสริมสนับสนุนชวยเหลือ

แกไขปญหาในการ

ดําเนินการตามนโยบาย 

กระทรวงศึกษาธิการ ใหมี

ประสิทธิภาพและทันตอ

สถานการณ 

3.ดําเนินการตรวจติดตาม 

ประเมินผล สรุป วิเคราะห

และรายผลการตรวจราชการ

ไดอยางชัดเจนและทันตาม

ระยะเวลาที่กําหนดทั้งการตรวจ

ราชการกรณีปกติกรณีพิเศษ และ

แบบบูรณาการเพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์

ตามนโยบายของรัฐบาล 

2,369,800 สํานักงานปลัด

กระ ทรวง

ศึกษาธิการ 

กลุมตรวจ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ศธภ.3 

ยุทธศาสตร

ท่ี 6 

ยุทธศาสตร  

ท่ี 6 
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โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงคโครงการ 

(3) 

เปาหมายโครงการ 

(4) 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

(5) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(6) 

แหลง 

งบประมาณ 

(7) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคลอง 

ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(9) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.รายงานผลการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงาน

ตามนโยบายสําคญัของ

รัฐบาลและ 

กระทรวงศึกษาธิการ เปน

ขอมูลสําหรับใชในการ

สนับสนุนการตรวจราชการ

ของผูตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 5. รายงานผลการวิจัยและ

พัฒนาการติดตามและ

ประเมินผลการศึกษาระดับ

ภาคและนําผลการวิจัยไปใช

ในการพัฒนางานในระดับ

ภาค 
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แผนงานพื้นฐาน 

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภาค 3 

ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของภาค ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงคโครงการ 

(3) 

เปาหมายโครงการ 

(4) 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

(5) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(6) 

แหลง 

งบประมาณ 

(7) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคลอง 

ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(9) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(10) 

9.เครือขายตอตาน

การทุจริตของ

สํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

กิจกรรม 

1.ขออนุมัติโครงการ 

2.จัดหาสถานท่ี วัสดุ

อุปกรณ วิทยากร 

เอกสาร 

3.ดําเนินกิจกรรม

ของโครงการ 

4.จัดทํารายงานการ

ประชุมและผลการ

ดําเนินงานโครงการ 

 

1.เพ่ือปรับฐานความคิดของ

บุคลากรในหนวยงานใหสามารถ

แยกระหวางผลประโยชนสวนตัว

และผลประโยชนสวนรวมออกจาก

กันได 

2.เพ่ือเสริมสรางใหบุคลากรใน

หนวยงานมีพฤติกรรมท่ีไมยอมรับ

และตอตานการทุจริตในทุก

รูปแบบ 

1.บุคลากรของสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 จํานวน 35 คน 

2.บุคลากรของสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 ไดมีความรู 

ความเขาใจ และมีการปรับฐาน

ความคิดของบุคลากรในหนวยงาน

ใหสามารถแยกแยะระหวาง

ผลประโยชนสวนตัวและ

ผลประโยชนสวนรวมออกจากกัน

ได เสรมิสรางใหบคุลากรใน

หนวยงานพฤติกรรมท่ีไมยอมรับ

และตอตานการทุจริตในทุก

รูปแบบ สนับสนุนกลไกในการ

สรางเครือขายตอตานการทุจริต

กระทรวงศึกษาธิการ และ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมตอตาน

การทุจริตประพฤติมิชอบ และ

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน

หนวยงาน 

1.บุคลากรของสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 ท่ีเขารวม

โครงการฯ รอยละ 90 

2.บุคลากรของสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค3 มีความรู 

ความเขาใจ และมีการปรับ

ฐานความคิดใหสามารถแยก

ระหวางผลประโยชนสวนตัว

และผลประโยชนสวนรวม

ออกจากกันได 

66,600 สํานักงานปลัด

กระ ทรวง

ศึกษาธิการ 

กลุมบริหาร 

งานบุคคล 

ศธภ.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร

ท่ี 6 

ยุทธศาสตร  

ท่ี 6 
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แผนงานพื้นฐาน 

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภาค 3 

ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของภาค ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

โครงการ/กจิกรรม 

(2) 

วัตถุประสงคโครงการ 

(3) 

เปาหมายโครงการ 

(4) 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

(5) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(6) 

แหลง 

งบประมาณ 

(7) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคลอง 

ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(9) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(10) 

10.ประชุมเชิง

ปฏิบัติการสราง

มาตรฐานดาน

คุณธรรม จริยธรรม 

และ ธรรมาภิบาล

ใหกับบุคลากร 

กิจกรรม  

1.ขออนุมัติโครงการ 

2.จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการ 

3.ประเมินผลการ

ประชุมเชงิ

ปฏิบัติการ 

4.สรุปและรายงาน

ผล 

1.เพ่ือใหเกิดมาตรฐานคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแก

บุคลากรภาครัฐ 

2.เพ่ือสรางเสริมใหองคกรเขมแข็ง 

3.เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ

นําไปใชในชีวิตประจําวัน 

ขาราชการ ลูกจางประจํา และ

ลูกจางชั่วคราวในสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 

1.จํานวนผูเขารับการประชุม 

2.ผูเขารับการอบรมพัฒนามีความ

พึงพอใจและมีทัศนคติท่ีดีมากข้ึน

ในการปฏิบัติงาน 

1.จํานวนผูเขาผูเขารับการ

อบรมพัฒนาคิดเปนรอยละ 
100 

2. ผูเขารับการอบรมพัฒนา

มีความพึงพอใจไมนอยกวา

รอยละ 80 

66,600 สํานักงานปลัด

กระ ทรวง

ศึกษาธิการ 

กลุมบริหาร 

งานบุคคล 

ศธภ.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร

ท่ี 6 

ยุทธศาสตรท่ี 

6 
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แผนงานพื้นฐาน 

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภาค 3 

ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของภาค ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงคโครงการ 

(3) 

เปาหมายโครงการ 

(4) 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

(5) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(6) 

แหลง 

งบประมาณ 

(7) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคลอง 

ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(9) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(10) 

11. โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการขอมูลสารสนเทศ

ทางการศึกษาเชงิพ้ืนท่ี 

กิจกรรมหลัก 

1.ประชุมเชงิปฏิบัติการ

คณะทํางานและผูท่ี

เกี่ยวของในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ ศธภ.3 

2.ศึกษาวิเคราะห และ

ออกแบบโครงสรางพ้ืน

ฐานขอมูลสารสนเทศ

ดานการศึกษาในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ 

3.บันทึกขอมูล

สารสนเทศและ

ประมวลผลขอมูล

สารสนเทศดาน

การศึกษาในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ 

1.เพ่ือจัดทําขอมูลสารสนเทศ

ดานการศึกษาของทุกหนวยงาน

ทางการศึกษา ในภูมิภาคและ

จังหวัดใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน สนับสนุนการ

ดําเนินงานท่ีสอดคลองกับ

ภารกิจของหนวยงาน 

2.เพ่ือใหบริการเผยแพรและ

ประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศ

ดานการศึกษาของจังหวัดกับ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของและผูสนใจ 

3.เพ่ือปรับปรุง นําเขาและถาย

โอนขอมูลสารสนเทศดาน

การศกึษาของหนวยงานและ

สถานศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

ศธภ.3 

4.เพ่ือรายงานและเผยแพร

ประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศ

ทางการศึกษาแกผูรับบริการได

อยางมีประสิทธิภาพ 

1.ผูบริหารหนวยงานและ

ผูรับผิดชอบขอมูลสารสนเทศ มี

ความรูความเขาใจ แนวทางการ

บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ

เชิงพ้ืนท่ีท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.มีระบบขอมูลสารสนเทศทาง

การศึกษาเชงิพ้ืนท่ี ท่ีมี

ประสิทธิภาพ มีความเปน

เอกภาพ ลดความซ้ําซอน มี

ความครบถวนถูกตองเปน

ปจจุบัน และผูใชสมารถเขาถึง

และใชงานไดโดยงาย 

1.รอยละของหนวยงานท่ีจัด

การศึกษาทุกสงักัดเขารวม

ประชุมปฏิบัติการจัดทํา

ฐานขอมูลทางดาน

การศึกษาครบถวน 

2.รอยละของระบบขอมูล

สารสนเทศทางการศึกษาเชงิ

พ้ืนท่ี มีความครอบคลุม

ครบถวน 

3.รอยละของหนวยงานท่ีจัด

การศึกษา สามารถนําขอมูล

สารสนเทศไปใชในการ

วางแผนบริหารจัดการศึกษา 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

601,500 สํานักงาน

ปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ 

กลุม

ยุทธศาสตร

การศึกษา 

ศธภ.3 

 

ยุทธศาสตร

ท่ี 6 

ยุทธศาสตร  

ท่ี 6 
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แผนงานพื้นฐาน 

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภาค 3 

ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของภาค ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงคโครงการ 

(3) 

เปาหมายโครงการ 

(4) 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

(5) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(6) 

แหลง 

งบประมาณ 

(7) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคลอง 

ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(9) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(10) 

12.โครงการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการและ

แผนปฏิบัติการประจําป

ของสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 

กิจกรรมท่ี 1 และ 2 

จัดทําแผนปฏิบัติราชการ

และแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ 

2562(ฉบับปรับปรุงตาม

งบประมาณ ที่ไดรับ

จัดสรร และจัดทําคาํขอ

งบประมาณรายจาย

ประจําป 

3.จัดประชุมทบทวน

ยุทธศาสตรการพัฒนา

การศึกษาภาค 4 ป 

4.การติดตามประเมิลผล

และรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนฯ 

1.เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

และแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณงบประมาณ พ.ศ.

2562 (ฉบับปรับปรุงตาม

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

2.เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

และแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดทํา

คําของบประมาณรายจาย

ประจําป) 

3. เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาการศึกษา 4 ป 

(2562-2565) 

4.เพ่ือติดตาม ประเมินผลและ

รายงานผลการปฏิบติังานตาม

แผนปฏิบัติราชการและ

แผนปฏิบัติการ ประจําป

งบประมาณ 2562 

1.แผนปฏิบัติราชการและ

แผนปฏิบัติการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับ

ปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร) 

 

1.จํานวนแผนปฏิบัติราชการ

และแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562(

ฉบับปรับปรงุตาม

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

2.จํานวนแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาการศึกษา 4 ป 

(2562-2565) 

3.จํานวนเอกสารติดตาม

และประเมินผล 

เชิงคุณภาพ 

1.ศธภ.3 มีแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาการศึกษา 4 ป 

(2562-2565) 

แผนปฏิบัติราชการและ

แผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 เปน

กรอบแนวทางในการศึกษา

เนนงานขับเคลื่อนการศึกษา

ในระดับภาคและจังหวัด 

275,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานปลัด

กระ ทรวง

ศึกษาธิการ 

กลุมยุทธ  

ศาสตร

การศึกษา 

ศธภ.3 

 

ยุทธศาสตร

ท่ี 6 

ยุทธศาสตรท่ี 

6 
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แผนงานพื้นฐาน 

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภาค 3 

ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของภาค ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงคโครงการ 

(3) 

เปาหมายโครงการ 

(4) 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

(5) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(6) 

แหลง 

งบประมาณ 

(7) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคลอง 

ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(9) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(10) 

13.โครงการขับเคลื่อน

นโยบายและยุทธศาสตร

การศึกษาสูการ

ปฏิบัติงาน แผนบูรณา

การในพ้ืนท่ี 

กิจกรรม 

1.พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรดานการจัดทํา

แผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาการศึกษากลุม

จังหวัด 

2.จัดเสวนาวิชาการเพ่ือ

ขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตรสูการ

ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีและ

การสื่อสารเพ่ือสราง

ความเขาใจเกี่ยวกับ

นโยบายและยุทธศาสตร

ของ ศธ.ในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ 

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ดานการจัดทําแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาการศึกษากลุมจังหวัด 

ใหมีความรูความเขาใจนโยบาย

และทิศทางการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

ในภูมิภาคแบบบูรณาการ 

2.เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติงานแบบ

บูรณาการในพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

1.บุคลากรดานการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร การพัฒนา

การศึกษา กลุมจังหวัด มีความรู

ความเขาใจนโยบายและทิศ

ทางการจัดทําแผนในระดับ

ภูมิภาค แผนบูรณาการในพ้ืนท่ี 

2.การมีสวนรวมในการพัฒนา

การศึกษาโดยทุกภาคสวน 

3.มีการสื่อสารนโยบายและ

ยุทธศาสตร เชื่อมโยง สอดคลอง

กับทิศทางการพัฒนาประเทศสู

การพัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ัง

การพัฒนาดานอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ 

 

 

 

1.รอยละของกลุมเปาหมาย 

2.หนวยงานทางการศึกษา

ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบมีความรู

ความเขาใจในการนํา

นโยบายและยุทธศาสตรของ

กระทรวงศึกษาธิการสูการ

ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540,600 สํานักงานปลัด

กระ ทรวง

ศึกษาธิการ 

กลุมยุทธ  

ศาสตร

การศึกษา 

ศธภ.3 

 

ยุทธศาสตร

ท่ี 6 

ยุทธศาสตร  

ท่ี 6 
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แผนงานบูรณาการ 

  ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภาค 3 

ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําปของภาค ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

โครงการ/

กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงค

โครงการ 

(3) 

เปาหมายโครงการ 

(4) 

กลุม 

เปาหมาย 

(5) 

พ้ืนท่ี

เปาหมาย 

(6) 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ของตัวชี้วัด 

(7) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(8) 

แหลง 

งบประมาณ 

(9) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(10) 

สอดคลอง หมาย

เหตุ ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(11) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(12) 

แผนงาน

บูรณาการ           

การจัดการ

ศึกษาเพื่อ

ความม่ันคง

ของสังคม

และ

ประเทศชาติ 

           

1. โครงการ

แลกเปลี่ยน

เรียนรูดาน

การศึกษา

และ

วัฒนธรรม

เพ่ือนบาน

ชายแดนไทย 

– กัมพูชา 

1. นักเรียน 

นักศึกษา และ

ประชาชนในพ้ืนท่ี

ชายแดนไดรบั

การศึกษาอยาง

ท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

2. ประชาชนมี

ทักษะอาชีพ มีงาน

ทํา สอดคลองกับ

บริบทและความ

ตองการพัฒนาของ

พ้ืนท่ีชายแดน 

1. ครู อาจารย 

ผูบริหาร และ

บุคลากรทางการ

ศึกษาของไทย

บริเวณพ้ืนท่ี

ชายแดนจังหวัด

สระแกว 

เขารับการ

ฝกอบรม จํานวน

ประมาณ 30 คน  

 

1. ครู อาจารย 

ผูบริหาร และ

บุคลากรทางการ

ศึกษาของไทย

บริเวณพ้ืนท่ี

ชายแดนจังหวัด

สระแกว 

เขารับการ

ฝกอบรม จํานวน

ประมาณ 30 คน  

พ้ืนท่ี

ชายแดน

จังหวัด

สระแกว 

ไดแก อ.

อรัญ

ประเทศ    

อ.ตาพระ

ยา อ.โคก

สูง   อ.

คลองหาด 

1.ผูผานการฝกอบรม

สามารถสื่อสารภาษา

เขมรและภาษาไทย

เบื้องตนไดรอยละ 80 

2.ผูเขารับการอบรม

สามารถนําทักษะทาง

ภาษาใชสื่อสารเพ่ือ

พัฒนาและสงเสริมความ

รวมมือดานการศึกษา 

สรางความเปนมิตรไมตรี

ใหแนนแฟนเปนรูปธรรม

ชัดเจนข้ึน รอยละ 80 

724,000 สํานักงาน

ปลัดกระ 

ทรวง

ศึกษาธิการ 

กลุม

ยุทธศาสตร

การศึกษา 

ศธภ.3 

 

ยุทธศาสตร 

ท่ี 1 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 
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โครงการ/

กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงค

โครงการ 

(3) 

เปาหมายโครงการ 

(4) 

กลุม 

เปาหมาย 

(5) 

พ้ืนท่ี

เปาหมาย 

(6) 

ตัวชี้วัดและคา

เปาหมายของตัวชี้วัด 

(7) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(8) 

แหลง 

งบประมาณ 

(9) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(10) 

สอดคลอง หมาย

เหตุ ยุทธศาสต

รชาติ 20 

ป 

(11) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(12) 

กิจกรรมหลัก 

1.ฝกอบรมดาน

ทักษะภาษา

เขมรเบื้องตน 

2.สงเสริมอาชีพ

ใหแกผูปกครอง

นักเรียนในพ้ืนท่ี 

3.ศึกษาดูงาน

เพ่ือแลกเปลี่ยน

ดานการจัด

การศึกษาและ

วัฒนธรรม 

3. นักเรียน 

นักศึกษา และ

ประชาชนในพ้ืนท่ี

ชายแดนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี อยูรวมกัน

ในสังคม 

พหุวัฒนธรรม 

2. ผูปกครอง 

นักเรียนในพ้ืนท่ี

ชายแดนจังหวัด

สระแกวไดรับการ

ฝกอบรมอาชีพ

เพ่ือเสริมรายได 

ในครัวเรือน 

จํานวนประมาณ 

100 คน 

3. ครู อาจารย 

ผูบริหาร ไดศึกษา

ดูงานเพ่ือ

แลกเปลี่ยนในดาน

การจัดการศึกษา

และวัฒนธรรม 

ในหนวยงาน

ราชการและ

สถานศึกษาของ

กัมพูชาในบริเวณ

พ้ืนท่ีติดตอ

ชายแดน 

ประมาณ 30 คน 

2. ผูปกครอง 

นักเรียนในพ้ืนท่ี

ชายแดนจังหวัด

สระแกวไดรับการ

ฝกอบรมอาชีพ

เพ่ือเสริมรายได 

ในครัวเรือน 

จํานวนประมาณ 

100 คน 

3. ครู อาจารย 

ผูบริหาร ไดศึกษา

ดูงานเพ่ือ

แลกเปลี่ยนในดาน

การจัดการศึกษา

และวัฒนธรรม 

ในหนวยงาน

ราชการและ

สถานศึกษาของ

กัมพูชาในบริเวณ

พ้ืนท่ีติดตอ

ชายแดน 

ประมาณ 30 คน 
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แผนงานบูรณาการ 

ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภาค 3 

ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําปของภาค ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงค

โครงการ 

(3) 

เปาหมาย

โครงการ 

(4) 

กลุม 

เปาหมาย 

(5) 

พ้ืนท่ี

เปาหมาย 

(6) 

ตัวชี้วัดและคา

เปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

(7) 

งบประมา

ณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(8) 

แหลง 

งบประมาณ 

(9) 

หนวยงาน

รับผิดชอ

บ 

(10) 

สอดคลอง   หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(11) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(12) 

แผนงานบูรณาการ           

การจัดการศึกษา

เพื่อความม่ันคงของ

สังคมและ

ประเทศชาติ 

           

2.โครงการสงเสริม 

สนับสนุนการ

ดําเนินงานตามพระ

ราโชบายดาน

การศึกษาของสมเด็จ

พระเจาอยูหัวมหา

วชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร สูการ

ปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

1.เพ่ือสงเสริมให

ผูเรียนมีเจตคติท่ี

ดีตอบานเมือง มี

โอกาสทําหนาท่ี

เปนพลเมืองดี 

และมีพ้ืนฐาน

ชีวิตท่ีมั่นคงและ

มีคุณธรรม 

2.เพ่ือเสริมสราง

ใหผูเรียนรับรู

ความสามารถ

ของตนดานการ

ประกอบอาชีพ 

1.บุคลากรใน 

ศธจ.และผูแทน

ในสถานศึกษา

ในพ้ืนท่ี ศธภ.3 

2.ศธจ.ในพ้ืนท่ี 

ศธภ.3 และ

สถานศึกษามี

การจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยน

เรียนรูและ

ประกวดผลงาน

เกี่ยวกับการ

ดําเนนงานตาม

1.บุคลากรใน 

ศธจ.และผูแทน

ในสถานศึกษา

ในพ้ืนท่ี ศธภ.3 

2.ศธจ.ในพ้ืนท่ี 

ศธภ.3 และ

สถานศึกษามี

การจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยน

เรียนรูและ

ประกวดผลงาน

เกี่ยวกับการ

ดําเนนงานตาม

โรงเรียนใน

พ้ืนท่ีความ

รับผิดชอบ

สํานักงาน

ศึกษาธิการ 

ภาค 3 

1.สถานศึกษา

ทุกแหงจัด

กิจกรรม

สงเสริมการ

เรียนรูท่ีสะทอน

ความรักและ

การธํารงรักษา

สถาบันหลัก

ของชาติและ

การยึดมั่นใน

การปกครอง

ระบอบ

ประชาธิปไตย

อันม ี

52,420 สํานักงาน

ปลัดกระ 

ทรวง

ศึกษาธิการ 

กลุม

พัฒนา

การศึกษา 

ศธภ.3 

 

ยุทธศาสตร

ท่ี 1 

ยุทธศาสตร   

ท่ี 1 
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 พระราโชบาย

ดานการศึกษา 

พระราโชบาย

ดานการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงค

โครงการ 

(3) 

เปาหมาย

โครงการ 

(4) 

กลุม 

เปาหมาย 

(5) 

พ้ืนท่ี

เปาหมาย 

(6) 

ตัวชี้วัดและคา

เปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

(7) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(8) 

แหลง 

งบประมาณ 

(9) 

หนวยงาน

รับผิดชอ

บ 

(10) 

สอดคลอง หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(11) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ของสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ 

3.ผูเรียนทุกชวง

วัยมีความรัก

สถาบันหลัก

ของชาติและยึด

มั่นการปกครอง

ระบอบ

ประชาธิปไตย

อันมี

พระมหากษัตริ

ยเปนประมุข 

ของสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ 

3.ผูเรียนทุกชวง

วัยมีความรัก

สถาบันหลัก

ของชาติและยึด

มั่นการปกครอง

ระบอบ

ประชาธิปไตย

อันมี

พระมหากษัตริ

ยเปนประมุข 

 พระมหากษัตริย

เปนประมุข 

2. สถานศึกษา

ทุกแหงมีการ

จัดการเรียนการ

สอน/กิจกรรม

เพ่ือเสริมสราง

ความเปน

พลเมือง                    

(Civic 

Education) 

3.สถานศึกษาทุก

แหงมีการจัด

กิจกรรมการเรียน

การสอนให

ผูเรียนทุกคนรูจัก

อาชีพในทองถ่ิน

ของตนเอง อยาง

นอย 1 อาชีพ 
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แผนงานบูรณาการ 

 ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภาค 3 

ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําปของภาค ที่ 2  การผลิตและพฒันากําลังคน การวิจัย และนวตักรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงค

โครงการ 

(3) 

เปาหมาย

โครงการ 

(4) 

กลุม 

เปาหมาย 

(5) 

พ้ืนท่ี

เปาหมาย 

(6) 

ตัวชี้วัดและคา

เปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

(7) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(8) 

แหลง 

งบประมาณ 

(9) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(10) 

สอดคลอง หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(11) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(12) 

แผนงานบูรณาการ           

การผลิตและพัฒนากําลังคน 

การวิจัย และนวัตกรรม เพือ่

สรางขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ 

           

3.โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูท่ีมุงเนนกระบวนการ

คิดอยางมีวิจารณญาณ                                     

เพ่ือสรางแรง

บันดาลใจให

ครูผูสอนเกิด

ความตระหนัก

ในการจัด

กิจกรรมการ

เรียนรูให

ผูเรียนมีทักษะ

ในการคิด 

1.ครูผู 

สอนวิชา

วิทยา 

ศาสตร 5 

จังหวัด 

2.บุคลากร

สํานักงาน

ศึกษาธิกา

รภาค 3 

1.ครูผู สอน

วิชา

วิทยาศาสตร 

5 จังหวัด 

2.บุคลากร

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

ภาค 3 

โรงเรียนใน

พ้ืนท่ีความ

รับผิดชอบ

สํานักงาน

ศึกษาธิการ 

ภาค 3 

1.จํานวนผูเขารับ

การอบรม คิดเปน

รอยละ 100 

2.ผูเขารับการอบรม 

มีความพึงพอไมนอย

กวารอยละ 80 

20,700 สํานักงาน

ปลัดกระ 

ทรวง

ศึกษาธิการ 

กลุม

พัฒนา

การศึกษา 

ศธภ.3 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร

ท่ี 2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 2 
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โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสง

คโครงการ 

(3) 

เปาหมาย

โครงการ 

(4) 

กลุม 

เปาหมาย 

(5) 

พ้ืนท่ี

เปาหมาย 

(6) 

ตัวชี้วัดและคา

เปาหมายของตัวชี้วัด 

(7) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(8) 

แหลง 

งบประมาณ 

(9) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(10) 

สอดคลอง หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(11) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(12) 

4. โครงการประชุมแตงต้ัง

คณะกรรมการโครงการติดตาม 

ประเมินผลโครงการสราง

ประสพการณอาชีพ (Work 

Experience) ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ในระดับภาค

ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยางมี

วิจารณญาณ

เพ่ือสราง

แรงบนัดาล

ใจให

ครูผูสอนเกิด

ความ

ตระหนักใน

การจัด

กิจกรรมการ

เรียนรูให                   

ผูเรียนมี

ทักษะใน

การคิดอยาง

มี

วิจารณญาณ 

1.ครูผู สอน

วิชาวิทยา 

ศาสตร 

โรงเรียน

อนุบาลใน

ระดับภาค

ในพ้ืนท่ี 5 

จังหวัดและ

บุคลากร

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

ภาค 3 

2.เพ่ือพัฒนา

คุณภาพ

การศึกษาให

ผูเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการ

เรียนสูงข้ึน 

 

 

ครูผู สอน

วิชาวิทยา 

ศาสตร 

โรงเรียน

อนุบาลใน

ระดับภาค

ในพ้ืนท่ี 5 

จังหวัดและ

บุคลากร

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

ภาค 3 

 

โรงเรียนใน

พ้ืนท่ี

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

ภาค 3 

1.จํานวนผูเขาผูเขารับ

การอบรม คิดเปนรอย

ละ 100 

2. ผู เขารับการอบรม 

มี ค วาม พึ งพอ ใจ ไม

นอยกวารอยละ 80 

 

20,700 สํานักงาน

ปลัดกระ 

ทรวง

ศึกษาธิการ 

กลุม

พัฒนา

การศึกษา 

ศธภ.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร

ท่ี 2 

ยุทธศาสตร

ท่ี 2 
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แผนงานบูรณาการ 

ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภาค 3 

ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําปของภาค ที่ 6 การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงคโครงการ 

(3) 

เปาหมาย

โครงการ 

(4) 

กลุม 

เปาหมาย 

(5) 

พ้ืนท่ี

เปาหมาย 

(6) 

ตัวชี้วัดและคา

เปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

(7) 

งบประมา

ณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(8) 

แหลง 

งบประมาณ 

(9) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(10) 

สอดคลอง หมาย

เหตุ ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(11) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(12) 

แผนงานบูรณาการ   

การพัฒนา

ประสิทธิภาพของ

ระบบบริหารจัด

การศึกษา 

           

5.โครงการพัฒนา

เครือขายการติดตาม 

ประเมินผลและ

สนับสนุนการตรวจ

ราชการ 

 ในระดับจังหวัดของ

สํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 

 

 

 

 

1 เพ่ือพัฒนาเครือขายการติดตาม 

ประเมินผลและสนับสนุนการ

ตรวจราชการในระดับจงัหวัดของ

สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 

2 เพ่ือประสานและขับเคลื่อนการ

ติดตาม ประเมินผลและสนับสนุน

การตรวจราชการในระดับจงัหวัด

ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 3 

ใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการ

ติดตาม ประเมินผลและสนับสนุน

การตรวจราชการระดับจังหวัด

ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 3 

 

1 เครือขาย

การติดตาม 

ประเมินผล

และ

สนับสนุน

การตรวจ

ราชการใน

ระดับ

จังหวัดของ

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

ภาค 3  

1 เครือขาย

การติดตาม 

ประเมินผล

และสนับสนุน

การตรวจ

ราชการใน

ระดับจังหวัด

ของสํานักงาน

ศึกษาธิการ

ภาค 3 

 

 

 

พ้ืนท่ีความ

รับผิดชอบ

ในสํานักงาน

ศึกษาธิการ

ภาค 3 

รอยละของ

หนวยงานท่ีจัด

การศึกษาทุก

สังกัดเขารวม

ประชุมชี้แจงการ

พัฒนาเครือขาย

การติดตาม 

ประเมินผลและ

สนับสนุนการ

ตรวจราชการ ใน

ระดับจังหวัดของ

สํานักงาน

ศึกษาธิการ 

ภาค 3 

404,100 สํานักงาน

ปลัดกระ 

ทรวง

ศึกษาธิการ 

กลุมตรวจ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ศธภ.3 

 

ยุทธศาสตร

ท่ี 6 

ยุทธศาสตร

ท่ี 6 
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โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงค

โครงการ 

(3) 

เปาหมายโครงการ 

(4) 

กลุม 

เปาหมาย 

(5) 

พ้ืนท่ีเปาหมาย 

(6) 

ตัวชี้วัดและคา

เปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

(7) 

งบประมา

ณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(8) 

แหลง 

งบประมาณ 

(9) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(10) 

สอดคลอง หมาย

เหตุ ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(11) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 ผูบริหารหนวยงาน

และผูรับผิดชอบ การ

ติดตาม ประเมินผล

และสนับสนุนการ

ตรวจราชการ ของ

หนวยงานทาง

การศึกษาในพ้ืนท่ี

สํานักงานศึกษาธิการ

ภาค 3 ทุกสังกัด 

3.มีเครือขายการ

ติดตาม ประเมินผล

และสนับสนุนการ

ตรวจราชการในระดับ

จังหวัดของสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 ท่ีมี

ประสิทธิภาพ มีความ

เปนเอกภาพ 

ประสานงานเชื่อมโยง

ติดตอสื่อสารกันได

อยางรวดเร็วทัน

สถานการณ 

2 ผูบริหาร

หนวยงานและ

ผูรับผิดชอบ 

การติดตาม 

ประเมินผลและ

สนับสนุนการ

ตรวจราชการ 

ของหนวยงาน

ทางการศึกษาใน

พ้ืนท่ีสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 

3 ทุกสังกัด 

3.มีเครือขาย

การติดตาม 

ประเมินผลและ

สนับสนุนการ

ตรวจราชการใน

ระดับจังหวัด

ของสํานักงาน

ศึกษาธิการ 

ภาค 3 

พ้ืนท่ีความ

รับผิดชอบใน

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

ภาค 3 

2 รอยละของ

ระบบขอมูล

เครือขายการ

ติดตาม 

ประเมินผลและ

สนับสนุนการ

ตรวจราชการใน

ระดับจังหวัดของ

สํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 

มีความครอบคลุม

ครบถวน 
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โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงค

โครงการ 

(3) 

เปาหมายโครงการ 

(4) 

กลุม 

เปาหมาย 

(5) 

พ้ืนท่ี

เปาหมาย 

(6) 

ตัวชี้วัดและคา

เปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

(7) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(8) 

แหลง 

งบประมาณ 

(9) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(10) 

สอดคลอง หมาย

เหตุ ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(11) 

ยุทธศาสต

ร 

ศธ. 

(12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.ผูบริหาร

หนวยงานและ

ผูรับผิดชอบการ

ติดตาม 

ประเมินผลและ

สนับสนุนการ

ตรวจราชการ ของ

หนวยงานทาง

การศึกษาในพ้ืนท่ี

สํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 

มีความรูความ

เขาใจแนวทางการ

ติดตาม 

ประเมินผลและ

สนับสนุนการ

ตรวจราชการ ใน

พ้ืนท่ีสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 

ท่ีมีประสิทธิภาพ มี

ความเปนเอกภาพ 

ประสานงานเชื่อมโยง

ติดตอสื่อสารกันได

อยางรวดเร็วทัน

สถานการณ 

4.ผูบริหารหนวยงาน

และผูรับผิดชอบการ

ติดตาม ประเมินผล

และสนับสนุนการ

ตรวจราชการ ของ

หนวยงานทาง

การศึกษาในพ้ืนท่ี

สํานักงานศึกษาธิการ

ภาค 3 มีความรูความ

เขาใจแนวทางการ

ติดตาม ประเมินผล

และสนับสนุนการ

ตรวจราชการ ในพ้ืนท่ี

สํานักงานศึกษาธิการ

ภาค 3 

พ้ืนท่ีความ

รับผิดชอบ

ในสํานักงาน

ศึกษาธิการ

ภาค 3 

3.รอยละของ

หนวยงานทาง

การศึกษา

สามารถนํา

ขอมูลเครือขาย

การติดตาม 

ประเมินผลและ

สนับสนุนการ

ตรวจราชการ 

ในระดับจังหวัด

ของสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 

3  ไปใชในการ

ดําเนินงาน

เกี่ยวกับการ

ติดตาม 

ประเมินผล และ

สนับสนุนการ

ตรวจราชการ 
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โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงค

โครงการ 

(3) 

เปาหมายโครงการ 

(4) 

กลุม 

เปาหมาย 

(5) 

พ้ืนท่ีเปาหมาย 

(6) 

ตัวชี้วัดและคา

เปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

(7) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(8) 

แหลง 

งบประมาณ 

(9) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(10) 

สอดคลอง หมาย

เหตุ ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(11) 

ยุทธศาสต

ร 

ศธ. 

(12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4.รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูใช

เครือขายการ

ติดตาม 

ประเมินผล

และสนับสนุน

การตรวจ

ราชการ ใน

ระดับจังหวัด

ของสํานักงาน

ศึกษาธิการ

ภาค 3 
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แผนงานบูรณาการ 

ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภาค 3 

ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําปของภาค ที่ 6 การพฒันาประสทิธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงคโครงการ 

(3) 

เปาหมายโครงการ 

(4) 

กลุม 

เปาหมาย 

(5) 

พ้ืนท่ีเปาหมาย 

(6) 

ตัวชี้วัดและคา

เปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

(7) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(8) 

แหลง 

งบประมาณ 

(9) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(10) 

สอดคลอง หมาย

เหตุ ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(11) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(12) 

6.โครงการตรวจ

ติดตามและ

ประเมินผลการ

ขับเคลื่อนการปฏิรูป

การอาชีวศึกษาใน

พ้ืนท่ีสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 

กิจกรรมท่ี 1 จัด

ประชุมชี้แจงแนว

ทางการออกตรวจ 

ติดตามและ

ประเมินผล 

กิจกรรมท่ี 2 ออก

ตรวจราชการ

ติดตามประเมินผลฯ 

 

 

 

 

 

เพ่ือตรวจติดตาม

ประเมินผลการ

ดําเนินงานตามนโยบาย

และแผนยุทธศาสตร / 

การขับเคลื่อนการปฏิรูป

การยกระดับวิชาชีพ

อาชีวศึกษา 

1.สํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด 

หนวยงานทางการ

ศึกษาท่ีจัดสอน

อาชีวศึกษาในสังกัด

สํานักงานศึกษาธิการ

ภาค 3 ไดจัดประชุม

ชี้แจงแนวทางการออก

ตรวจราชการฯลง

พ้ืนท่ีออกตรวจติดตาม

ประเมินผล 

มีสรุปรายงานการ

สนับสนุนการตรวจ

ติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานตาม

นโยบายและแผน 

ยุทธศาสตรในพ้ืนท่ี

เขตตรวจราชการท่ี 3 

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัด 

หนวยงานท่ีจัด

สอนดาน

อาชีวศึกษาใน

สังกัด

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

ภาค 3 ไดรับ

การตรวจ

ติดตามและ

ประเมินผลฯ 

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัด 

หนวยงานท่ีจัด

สอนดาน

อาชีวศึกษาใน

สังกัด

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

ภาค 3  

1.รอยละของ

ผูบริหารและ

บุคลากรในพ้ืนท่ี 

ไดรับการสื่อสาร

การขับเคลื่อน

นโยบายการ

ปฏิรูปการศึกษา

สูการปฏิบัติของ

สํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 

3  รอยละ 80 

2.รอยละของผล

การขับเคลื่อน

การยกระดับ

วิชาชีพ

อาชีวศึกษาใน

พ้ืนท่ี 

227,150 สํานักงาน

ปลัดกระ 

ทรวง

ศึกษาธิการ 

กลุมตรวจ

ติดตาม

และ

ประเมิน 

ผล 

ศธภ.3 

ยุทธศาสตร

ท่ี6 

ยุทธศาสตรท่ี 

6 
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โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงค

โครงการ 

(3) 

เปาหมายโครงการ 

(4) 

กลุม 

เปาหมาย 

(5) 

พ้ืนท่ีเปาหมาย 

(6) 

ตัวชี้วัดและคา

เปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

(7) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(8) 

แหลง 

งบประมาณ 

(9) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(10) 

สอดคลอง หมาย

เหตุ ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(11) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.สํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด 

หนวยงานท่ีจัดสอน

ดานอาชีวศึกษาใน

สังกัดสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 

ไดรับการตรวจติดตาม

และประเมินผลฯ 

  สํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 

3 สามารถ

นําไปใชศึกษา

หาความรู 

แลกเปลี่ยน

เรียนรู 

รอยละ 80 
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แผนงานบูรณาการ 

ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภาค 3 

ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําปของภาค ที่ 6 การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงค

โครงการ 

(3) 

เปาหมายโครงการ 

(4) 

กลุม 

เปาหมาย 

(5) 

พ้ืนท่ี

เปาหมาย 

(6) 

ตัวชี้วัดและคา

เปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

(7) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(8) 

แหลง 

งบประมา

ณ 

(9) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(10) 

สอดคลอง หมาย

เหตุ ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(11) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(12) 

7.การตรวจราชการ

และติดตาม

ประเมินผลการ

ดําเนินงานแบบมี

ประสิทธิภาพตาม

หลักธรรมมาภิบาล

ตามนโยบายและ

แผนยุทธศาสตรของ

กระทรวงศึกษาธิ 

การ  สาํนักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 

ประจําป

งบประมาณ  

พ.ศ. 2562- 2565 

 

 

 

 

 

1.เพ่ือใหมีแนวทาง

และวิธีการในการ

ติดตามและ

ประเมินผลประจําป

ของสํานักงาน

ศึกษาธิการ 

ภาค 3 อยางเปน

ระบบ 

2.เพ่ือติดตามและ

ประเมินผลการ

ดําเนินงานโครงการ

ท่ีสําคัญตาม

นโยบายท่ีกําหนดไว

ในแผนการตรวจ

ราชการของ

กระทรวงศึกษาธิกา

รและของสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 

ประจําป 

1.สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัด หนวยงานทางการ

ศึกษา และสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ 

2.สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัด หนวยงานทางการ

ศึกษา และสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ 

ไดรับการตรวจติดตามและ

ประเมินผลจากผูตรวจ

ราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ สํานัก

ตรวจราชการและติดตาม

ประเมินผล สํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

1.สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัด 

หนวยงาน

ทางการศึกษา 

และสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 

3 สังกัด

กระทรวงศึกษาธิ

การ 

2.สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัด 

หนวยงาน

ทางการศึกษา 

และสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงาน  

 

สํานักงาน

ศึกษาธิกา

รจังหวัด 

หนวยงาน

ทางการ

ศึกษา 

และ

สถานศึกษ

า สังกัด

สํานักงาน

ศึกษาธิกา

รภาค 3 

1.ผูบริหาร

ระดับสูง

รับทราบขอมูล

ผลการ

ดําเนินงานตาม

นโยบาย 

ตลอดจนสภาพ

ปญหาอุปสรรค 

2.หนวยงาน

ทางการศึกษา 

สถานศึกษา 

ไดรับการ

สงเสริม

สนับสนุน

ชวยเหลือแกไข

ปญหาในการ

ดําเนินการตาม

นโยบาย 

2,369,800 สํานักงาน

ปลัดกระ 

ทรวง

ศึกษาธิ 

การ 

กลุมตรวจ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ศธภ.3 

ยุทธศาสตร

ท่ี 6 

ยุทธศาสตร

ท่ี 6 
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โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงค

โครงการ 

(3) 

เปาหมายโครงการ 

(4) 

กลุม 

เปาหมาย 

(5) 

พ้ืนท่ี

เปาหมาย 

(6) 

ตัวชี้วัดและคา

เปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

(7) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(8) 

แหลง 

งบประมา

ณ 

(9) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(10) 

สอดคลอง หมาย

เหตุ ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(11) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ 

2562-25653.เพ่ือ

สรุปรายงานการ 

ติดตามและ

ประเมินผลการ

ดําเนินงานโครงการ

ท่ีสําคัญตาม

นโยบายท่ีกําหนดไว

ในแผนการตรวจ

ราชการของ

กระทรวงศึกษาธิกา

ร และของสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3  

ประจําป

งบประมาณ 2562-

2565 

และสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 

ศึกษาธิการภาค 

3 สังกัด

กระทรวงศึกษาธิ

การ ไดรับการ

ตรวจติดตาม

และประเมินผล

จากผูตรวจ

ราชการ

กระทรวงศึกษาธิ

การ สํานักตรวจ

ราชการและ

ติดตาม

ประเมินผล 

สํานักงาน

ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ และ

สํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 

 กระทรวงศึกษา

ธิการ ใหมี

ประสิทธิภาพ

และทันตอ

สถานการณ 

3.ดําเนินการ

ตรวจติดตาม 

ประเมินผล 

สรุป วิเคราะห

และรายผลการ

ตรวจราชการได

อยางชัดเจนและ

ทันตาม

ระยะเวลาท่ี

กําหนดท้ังการ

ตรวจราชการ

กรณีปกติกรณี

พิเศษ และแบบ

บูรณาการเพ่ือ

มุงผลสัมฤทธ์ิ

ตามนโยบาย

ของรัฐบาล 
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โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงค

โครงการ 

(3) 

เปาหมายโครงการ 

(4) 

กลุม 

เปาหมาย 

(5) 

พ้ืนท่ี

เปาหมาย 

(6) 

ตัวชี้วัดและคา

เปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

(7) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(8) 

แหลง 

งบประมาณ 

(9) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(10) 

สอดคลอง หมาย

เหตุ ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(11) 

ยุทธศาสต

ร 

ศธ. 

(12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4.รายงานผลการ

ติดตามประเมินผล

การดําเนินงานตาม

นโยบายสําคัญของ

รัฐบาลและ 

กระทรวงศึกษาธิกา

ร เปนขอมูลสําหรับ

ใชในการสนับสนุน

การตรวจราชการ

ของผูตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิกา

รไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 5. รายงาน

ผลการวิจัยและ

พัฒนาการติดตาม

และประเมินผล

การศึกษาระดับภาค

และนําผลการวิจัย

ไปใชในการพัฒนา

งานในระดับภาค 
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ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภาค 3 

ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําปของภาค ที่ 6 การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงค

โครงการ 

(3) 

เปาหมายโครงการ 

(4) 

กลุม 

เปาหมาย 

(5) 

พ้ืนท่ี

เปาหมาย 

(6) 

ตัวชี้วัดและคา

เปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

(7) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(8) 

แหลง 

งบประมาณ 

(9) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(10) 

สอดคลอง หมาย

เหตุ ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(11) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(12) 

8.เครือขาย

ตอตานการทุจริต

ของสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 

1.ขออนุมัติ

โครงการ 

2.จัดหาสถานท่ี 

วัสดุอุปกรณ 

วิทยากร เอกสาร 

3.ดําเนินกิจกรรม

ของโครงการ 

4.จัดทํารายงาน

การประชุมและผล

การดําเนินงาน

โครงการ 

 

1.เพ่ือปรับฐาน

ความคิดของ

บุคลากรใน

หนวยงานให

สามารถแยกระหวาง

ผลประโยชนสวนตัว

และผลประโยชน

สวนรวมออกจากกัน

ได 

2.เพ่ือเสริมสรางให

บุคลากรใน

หนวยงานมี

พฤติกรรมท่ีไม

ยอมรับและตอตาน

การทุจริตในทุก

รูปแบบ 

1.บุคลากรของสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 จํานวน   

35 คน 

2.บุคลากรของสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 ไดมีความรู 

ความเขาใจ และมีการปรับ

ฐานความคิดของบุคลากรใน

หนวยงานใหสามารถแยกแยะ

ระหวางผลประโยชนสวนตัว

และผลประโยชนสวนรวมออก

จากกันได เสริมสรางให

บุคลากรในหนวยงาน

พฤติกรรมท่ีไมยอมรับและ

ตอตานการทุจริตในทุก

รูปแบบ สนับสนุนกลไกในการ

สรางเครือขายตอตานการ

ทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ 

และสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ตอตานการทุจริตประพฤติมิ

ชอบ และสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมในหนวยงาน 

ขาราชการ 

ลูกจางประจํา 

และลูกจาง

ชั่วคราวใน

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

ภาค 3 

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

ภาค 3 

1.บุคลากร

ของสํานักงาน

ศึกษาธิการ

ภาค 3 ท่ีเขา

รวมโครงการฯ 

รอยละ 90 

2.บุคลากร

ของสํานักงาน

ศึกษาธิการ

ภาค3 มี

ความรู ความ

เขาใจ และมี

การปรับฐาน

ความคิดให

สามารถแยก

ระหวาง

ผลประโยชน

สวนตัวและ

ผลประโยชน

สวนรวมออก

จากกันได 

66,600 สํานักงาน

ปลัดกระ 

ทรวง

ศึกษาธิการ 

กลุม

บริหาร 

งานบุคคล 

ศธภ.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร

ท่ี 6 

ยุทธศาสตร

ท่ี 6 
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แผนงานบูรณาการ 

ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภาค 3 

ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําปของภาค ที่ 6 การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงค

โครงการ 

(3) 

เปาหมายโครงการ 

(4) 

กลุม 

เปาหมาย 

(5) 

พ้ืนท่ี

เปาหมาย 

(6) 

ตัวชี้วัดและคา

เปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

(7) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(8) 

แหลง 

งบประมาณ 

(9) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(10) 

สอดคลอง หมาย

เหตุ ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(11) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(12) 

9.ประชุมเชิง

ปฏิบัติการสราง

มาตรฐานดาน

คุณธรรม 

จริยธรรม และ 

ธรรมาภิบาลใหกับ

บุคลากร 

กิจกรรม  

1.ขออนุมัติ

โครงการ 

2.จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการ 

3.ประเมินผลการ

ประชุมเชงิ

ปฏิบัติการ 

4.สรุปและ

รายงานผล 

1.เพ่ือใหเกิด

มาตรฐานคุณธรรม 

จริยธรรม และธรร

มาภิบาลใหแก

บุคลากรภาครัฐ 

2.เพ่ือสรางเสริมให

องคกรเขมแข็ง 

3.เพ่ือใหเกิดการบูร

ณาการนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน 

ขาราชการ ลูกจางประจํา และ

ลูกจางชั่วคราวในสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 

1.จํานวนผูเขารับการประชุม 

2.ผูเขารับการอบรมพัฒนามี

ความพึงพอใจและมีทัศนคติท่ี

ดีมากข้ึนในการปฏิบัติงาน 

ขาราชการ 

ลูกจางประจํา 

และลูกจาง

ชั่วคราวใน

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

ภาค 3 

สํ า นั ก ง า น

ศึกษาธิการ

ภาค 3 

 

1.จํานวนผูเขา

ผูเขารับการ
อบรมพัฒนา
คิดเปนรอยละ 

100 

2. ผูเขารับ

การอบรม

พัฒนามีความ

พึงพอใจไม

นอยกวารอย

ละ 80 

66,600 สํานักงาน

ปลัดกระ 

ทรวง

ศึกษาธิการ 

กลุม

บริหาร 

งานบุคคล 

ศธภ.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร

ท่ี 6 

ยุทธศาสตร

ท่ี 6 
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ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภาค 3 

ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําปของภาค ที่ 6 การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงคโครงการ 

(3) 

เปาหมาย

โครงการ 

(4) 

กลุม 

เปาหมาย 

(5) 

พ้ืนท่ี

เปาหมาย 

(6) 

ตัวชี้วัดและคา

เปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

(7) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(8) 

แหลง 

งบประมาณ 

(9) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(10) 

สอดคลอง หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(11) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(12) 

แผนงานบูรณาการ   การ

พัฒนาประสิทธิภาพของ

ระบบบริหารจัดการศึกษา 

           

10. โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการขอมูลสารสนเทศทาง

การศึกษาเชงิพ้ืนท่ี 

กิจกรรมหลัก 

1.ประชุมเชงิปฏิบัติการ

คณะทํางานและผูท่ี

เกี่ยวของในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

ศธภ.3 

2.ศึกษาวิเคราะห และ

ออกแบบโครงสรางพ้ืน

ฐานขอมูลสารสนเทศดาน

การศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

3.บันทึกขอมูลสารสนเทศ

และประมวลผลขอมูล

สารสนเทศดานการศึกษาใน

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

1.เพ่ือจัดทําขอมูล

สารสนเทศดาน

การศึกษาของทุก

หนวยงานทางการ

ศึกษา ในภูมิภาคและ

จังหวัดใหเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

สนับสนุนการ

ดําเนินงานท่ี

สอดคลองกับภารกิจ

ของหนวยงาน 

2.เพ่ือใหบริการ

เผยแพรและ

ประชาสัมพันธขอมูล

สารสนเทศดาน

การศึกษาของจงัหวัด

กับหนวยงานท่ี

เกี่ยวของและผูสนใจ 

1.ผูบริหาร

หนวยงาน

และ

ผูรับผิดชอบ

ขอมูล

สารสนเทศ 

มีความรู

ความเขาใจ 

แนวทางการ

บริหาร

จัดการ

ขอมูล

สารสนเทศ

เชิงพ้ืนท่ีท่ีมี

ประสิทธิ 

ภาพ 

1.ผูบริหาร

หนวยงาน 

ผูอํานวย 

การกลุม

และผูรับ 

ผิดชอบ

ขอมูลสาร 

สนเทศ

ดานการ 

ศึกษา ใน

พ้ืนท่ี

รับผิดชอบ 

ศธภ.3 ทุก

สังกัด 

ศธจ.ในพ้ืนท่ี

ความ

รับผิดชอบ

ของ ศธภ.3 

1.รอยละของ

หนวยงานท่ีจัด

การศึกษาทุกสงักัด

เขารวมประชุม

ปฏิบัติการจัดทํา

ฐานขอมูลทางดาน

การศึกษาครบถวน 

2.รอยละของระบบ

ขอมูลสารสนเทศ

ทางการศึกษาเชงิ

พ้ืนท่ี มีความ

ครอบคลุมครบถวน 

3.รอยละของ

หนวยงานท่ีจัด

การศึกษา สามารถ

นําขอมูลสารสนเทศ

ไปใชในการวางแผน

บริหารจัดการศึกษา 

601,500 สํานักงาน

ปลัดกระ 

ทรวง

ศึกษาธิการ 

กลุมยุทธ  

ศาสตร

การศึกษา 

ศธภ.3 

 

ยุทธศาสตร

ท่ี 6 

ยุทธศาสตร

ท่ี 6 
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โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงคโครงการ 

(3) 

เปาหมาย

โครงการ 

(4) 

กลุม 

เปาหมาย 

(5) 

พ้ืนท่ี

เปาหมาย 

(6) 

ตัวชี้วัดและคา

เปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

(7) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(8) 

แหลง 

งบประมาณ 

(9) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(10) 

สอดคลอง หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(11) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(12) 

10. โครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการขอมูลสารสนเทศทาง

การศึกษาเชงิพ้ืนท่ี 

(ตอ) 

3.เพ่ือปรับปรุง นําเขา

และถายโอนขอมูล

สารสนเทศดาน

การศึกษาของ

หนวยงานและ

สถานศึกษาในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ ศธภ.3 

4.เพ่ือรายงานและ

เผยแพร

ประชาสัมพันธขอมูล

สารสนเทศทาง

การศึกษาแก

ผูรับบริการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2.มีระบบ

ขอมูล

สารสนเทศ

ทาง

การศึกษา

เชิงพ้ืนท่ี ท่ีมี

ประสิทธิภา

พ มีความ

เปนเอกภาพ 

ลดความ

ซ้ําซอน มี

ความ

ครบถวน

ถูกตองเปน

ปจจุบัน 

และผูใชสมา

รถเขาถึง

และใชงาน

ไดโดยงาย 

2.ระบบ

ขอมูล

สารสนเท

ศทาง

การศึกษา

เชิงพ้ืนท่ี 

จํานวน 1 

ระบบ 

 ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  กลุมยุทธ  

ศาสตร

การศึกษา 
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แผนงานบูรณาการ 

ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภาค 3 

ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําปของภาค ที่ 6 การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงค

โครงการ 

(3) 

เปาหมาย

โครงการ 

(4) 

กลุม 

เปาหมาย 

(5) 

พ้ืนท่ี

เปาหมาย 

(6) 

ตัวชี้วัดและคา

เปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

(7) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(8) 

แหลง 

งบประมาณ 

(9) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(10) 

สอดคลอง หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(11) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(12) 

แผนงานบูรณาการ      

การพัฒนาประสิทธิภาพ

ของระบบบริหารจัด

การศึกษา 

           

11.โครงการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการและ

แผนปฏิบัติการประจําป

ของสํานักงานศึกษาธิการ

ภาค 3 

1.เพ่ือจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ

และแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ

งบประมาณ พ.ศ.

2562 (ฉบับ

ปรับปรุงตามงย

ประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร) 

2.เพ่ือจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ

และแผนปฏิบัติการ

ประจําปงยประมาณ 

พ.ศ.2562 (จัดทําคํา

ของบประมาณ

รายจายประจําป) 

1.แผนปฏิบัติ

ราชการและ

แผนปฏิบัติการ 

ประจําป

งบประมาณ 

พ.ศ.2562 (ฉบับ

ปรับปรุงตาม

งบประมาณท่ี

ไดรับจัดสรร) 

1.บุคลากร

ใน

สํานักงาน

ศึกษาธิกา

รในพ้ืนท่ี

ความ

รับผิดชอบ 

5 จังหวัด 

2.บุคลากร

ใน

สํานักงาน

ศึกษาธิกา

รภาค 3 

ศธจ.ในพ้ืนท่ี

ความ

รับผิดชอบ

ของ ศธภ.3 

และ ศธภ.3 

1.จํานวนแผนปฏิบัติ

ราชการและ

แผนปฏิบัติการ

ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.

2562(ฉบับปรับปรุง

ตามงบประมาณท่ี

ไดรับจัดสรร) 

2.จํานวนแผน

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการศึกษา 4 

ป (2562-2565) 

3.จํานวนเอกสาร

ติดตามและ

ประเมินผล 

275,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงาน

ปลัดกระ 

ทรวง

ศึกษาธิการ 

กลุมยุทธ  

ศาสตร

การศึกษา 

ศธภ.3 

ยุทธศาสตร

ท่ี 6 

ยุทธศาสตร

ท่ี 6 
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โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงค

โครงการ 

(3) 

เปาหมาย

โครงการ 

(4) 

กลุม 

เปาหมาย 

(5) 

พ้ืนท่ี

เปาหมาย 

(6) 

ตัวชี้วัดและคา

เปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

(7) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(8) 

แหลง 

งบประมาณ 

(9) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(10) 

สอดคลอง หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(11) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(12) 

 3. เพ่ือจัดทําแผน

ยุทธศาสตรทาง

การศึกษา 4 ป 

(2562-2565) 

4.เพ่ือติดตาม 

ประเมินผลและ

รายงานผลการ

ปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ

และแผนปฏิบัติการ 

ประจําป

งบประมาณ 2562 

2.แผน ปฏิบัติ

ราชการและ

แผนปฏิบัติการ

ประจําป

งบประมาณ 

พ.ศ.2562 

(จัดทําคําขอ

งบประมาณ

รายจาย

ประจําป) 

3.แผน

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการศึกษา 

4 ป (2562-

2565) 

4.รายงานผล

การปฏิบัติงาน

ตามแผนปฏิบัติ

ราชการและ

แผนปฏิบัติการ

ประจําป

งบประมาณพ.ศ.

2562 

  เชิงคุณภาพ 

1.ศธภ.3 มีแผน

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการศึกษา 4 

ป (2562-2565) 

แผนปฏิบัติราชการ

และแผนปฏิบัติการ

ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.

2562 เปนกรอบ

แนวทางใน

การศึกษาเนนงาน

ขับเคลื่อนการศึกษา

ในระดับภาคและ

จังหวัด 

      

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 หนา 121 

 



แผนงานบูรณาการ 

ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภาค 3 

ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําปของภาค ที่ 6 การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงค

โครงการ 

(3) 

เปาหมาย

โครงการ 

(4) 

กลุม 

เปาหมาย 

(5) 

พ้ืนท่ี

เปาหมาย 

(6) 

ตัวชี้วัดและคา

เปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

(7) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(8) 

แหลง 

งบประมาณ 

(9) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(10) 

สอดคลอง หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(11) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(12) 

แผนงานบูรณาการ      

การพัฒนาประสิทธิภาพ

ของระบบบริหารจัด

การศึกษา 

           

12.โครงการขับเคลื่อน

นโยบายและยุทธศาสตร

การศึกษาสูการปฏิบัติงาน 

แผนบูรณาการในพ้ืนท่ี 

1.เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

ดานการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการศึกษา

กลุมจังหวัด ใหมี

ความรูความเขาใจ

นโยบายและทิศ

ทางการจดัทําแผน

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการศึกษาใน

ภูมิภาคแบบบูรณา

การ 

 

 

 

1.บุคลากรดาน

การจัดทําแผน

ยุทธศาสตร การ

พัฒนาการศึกษา 

กลุมจังหวัด มี

ความรูความ

เขาใจนโยบาย

และทิศทางการ

จัดทําแผนใน

ระดับภูมาภค 

แผนบูรณาการ

ในพ้ืนท่ี 

2.การมีสวนรวม

ในการพัฒนา

การศึกษาโดย

ทุกภาคสวน 

1.บุคลากร

ในสังกัด

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

ภาค 3 

2.บุคลากร

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัด 5 

จังหวัด 

3.บุคลากร

จาก

หนวยงาน

ทาง

การศึกษาใน

พ้ืนท่ี 

สัดสวน

ศึกษาธิการ

ภาค 

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัด ใน

พ้ืนท่ี

รับผิดชอบ 

หนวยงาน

ทางการ

ศึกษาใน

พ้ืนท่ีและ

นอกสังกัด

กระทรวงศึก

ษาธิการ 

1.รอยละของ

กลุมเปาหมาย 

2.หนวยงาน

ทางการศึกษาใน

พ้ืนท่ีรับผิดชอบมี

ความรูความเขาใจ

ในการนํานโยบาย

และยุทธศาสตร

ของ

กระทรวงศึกษาธิก

ารสูการปฏิบัติ

อยางมี

ประสิทธิภาพ 

540,600 สํานักงาน

ปลัดกระ 

ทรวง

ศึกษาธิการ 

กลุมยุทธ  

ศาสตร

การศึกษา 

ศธภ.3 

ยุทธศาสตร

ท่ี 6 

ยุทธศาสตร

ท่ี 6 
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โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงค

โครงการ 

(3) 

เปาหมาย

โครงการ 

(4) 

กลุม 

เปาหมาย 

(5) 

พ้ืนท่ี

เปาหมาย 

(6) 

ตัวชี้วัดและคา

เปาหมายของ

ตัวชี้วัด 

(7) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(8) 

แหลง 

งบประมาณ 

(9) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(10) 

สอดคลอง หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(11) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(12) 

 2.เพ่ือขับเคลื่อน

นโยบายและ

ยุทธศาสตรสูการ

ปฏบิัติงานแบบ

บูรณาการในพ้ืนท่ี 

 

3.มีการสื่อสาร

นโยบายและ

ยุทธศาสาตร 

เชื่อมโยง 

สอดคลองกับทิศ

ทางการพัฒนา

ประเทศสูการ

พัฒนากลุม

จังหวัด รวมท้ัง

การพัฒนาดาน

อ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.บุคลากร

จาก

หนวยงาน

อ่ืนๆ นอก

สังกัด

กระทรวงศึก

ษาธิการ 
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แผนงานบูรณาการ 

ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภาค 3 

ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการประจําปของภาค ที่ 6 การพัฒนาประสทิธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

โครงการ/กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงค

โครงการ 

(3) 

เปาหมายโครงการ 

(4) 

กลุม 

เปาหมาย 

(5) 

พ้ืนท่ี

เปาหมาย 

(6) 

ตัวชี้วัดและคา

เปาหมายของตัวชี้วัด 

(7) 

งบประมาณ 

(หนวย: 

ลานบาท) 

(8) 

แหลง 

งบประมาณ 

(9) 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

(10) 

สอดคลอง หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

(11) 

ยุทธศาสตร 

ศธ. 

(12) 

แผนงานบูรณาการ      

การพัฒนา

ประสิทธิภาพของระบบ

บริหารจัดการศึกษา 

           

13.โครงการเสริมสราง

การพัฒนาระบบการ

บริหารองคกร 

กิจกรรม 

1.การจัดทําและรายงาน

ผลคํารบัรองการปฏิบัติ

ราชการประจําป

งบประมาณ 2562 

2.การจัดหาบุคลากรเพ่ือ

เพ่ิมสมรรถนะในองคกร 

3.งานปรับปรุงซอมแซม

อาคารสํานักงาน 

เพ่ือเสริมสรางการ

พัฒนาระบบการ

บริหารองคกร 

1.การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการ ดาน

บุคลากร อุปกรณ 

เครื่องมือ เครื่องใช 

และเครื่องอํานวย

ความสะดวก 

2.ขาราชการและ

ลูกจางของสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 มี

สมรรถนะในการ

ปฏิบัติราชการท่ี

เพ่ิมข้ึนเกิด

ประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผลท่ีสงูข้ึน

ในการปฏิบัติ

ราชการ 

ผูปฏิบัติ 

งาน/

ผูรับบริกา

รของ

สํานักงาน

ศึกษาธิ 

การภาค 3 

สํานักงาน

ศึกษาธิกา

รภาค 3 

1.บุคลากรมีองค

ความรู อุปกรณ 

เครื่องมือ เละเครื่อง

อํานวยความสะดวกท่ี

ใชในการดําเนินงาน

ไดรับการพัฒนาใหมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

2.ขาราชการและ

ลูกจางของสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 3 มี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน ใน

การปฏิบัติงานสงผล

ใหเกิดประสิทธิผลท่ี

สูงข้ึนในการปฏิบัติ

ราชการ 

1,054,000 สํานักงาน

ปลัดกระ 

ทรวง

ศึกษาธิการ 

กลุม

อํานวย 

การ 

ศธภ.3 

ยุทธศาสตร

ท่ี 6 

ยุทธศาสตร

ท่ี 6 
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สวนท่ี 5 

การติดตาม ประเมินผลแผน 

 

การกํากับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนกิจกรรม

ท่ีสําคัญท่ีมุงรวบรวม และวิเคราะหขอมูลท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อเสนอใหผูรับผิดชอบการ

ดําเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ไดทราบเปนระยะๆ สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 จึงไดกําหนด

แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อใหสามารถนําผล

ประเมินมาใชในการวางแผนในปตอไป 

ท้ังนี้  เพื่อใหมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน หรือปรับเปล่ียนเปาหมายของโครงการ /  

กิจกรรมตาง ๆ  ใหเหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปในระหวางป และในปตอไปได 

ตลอดจนเกิดผลการประเมินมาใชในการวางแผนในปตอไป การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562   มีวัตถุประสงคดังตอไปนี ้

   1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการท่ีกําหนดไวโดยพิจารณาจากเงื่อนไข

เวลาท่ีควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ 

   2. เพื่อทราบปญหาอุปสรรคการดําเนินงานเปนระยะๆ นําไปสูการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ 

ประจําปในชวงเวลาท่ีเหมาะสม 

   3. เพื่อตองการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 

เพื่อนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปในระยะตอไป 

  4. เพื่อตองการทราบประโยชนท่ีไดจากแผนปฏิบัติราชการประจําป ในดานการบริหารและ

การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

    การติดตามและรายงาน เปนการติดตามและรายงานความกาวหนาของแผนงาน/โครงการ 

โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดในแผนงาน/โครงการ  

   การรายงานตามแบบรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการภาค 3 ประจําป  

ซึ่งเปนรายงานผลการดําเนินงานของแตละโครงการเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดไวในแตละยุทธศาสตร

ของแผนฯ พรอมปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน โดยรายงานการดําเนินงานเปนรายไตรมาส  และรายงาน

ตามกําหนดเวลา ดังนี ้

   ไตรมาสท่ี 1 ผลการดําเนินงานเดือนตุลาคม – ธันวาคม 

         รายงานภายในวันท่ี 15 มกราคม 
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   ไตรมาสท่ี 2 ผลการดําเนนิงานมกราคม – มีนาคม 

                  รายงานภายในวันท่ี 15 เมษายน 

  ไตรมาสท่ี 3 ผลการดําเนินงานเดือนเมษายน – มิถุนายน 

         รายงานภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 

   ไตรมาสท่ี 4 ผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม – กันยายน 

         รายงานภายในวันท่ี 15 ตุลาคม  

   การประเมินผลเมื่อส้ินสุดแผน เปนการประเมินผลลัพธตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เมื่อส้ินปงบประมาณ  โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี ้

   -กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนฯ 

   -การเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินท่ีจัดทําข้ึน

เพื่อเก็บขอมูลเมื่อส้ินปงบประมาณ และรวบรวมขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินงานตามไตรมาส 

   สรุปรายงานผล   

    การสรุปรายงานผลท่ีเกี่ยวของตอสาธารณชนเมื่อส้ินปงบประมาณ รวมถึงการนําเสนอ

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการดําเนินการหรือปรับแผนปฏิบัติการในปตอไป 
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ภาคผนวก 
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