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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภาค 3 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของภาค ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

วัตถุประสงค์โครงการ 
(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของตัวช้ีวัด 

(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย: 

ล้านบาท) 
(6) 

แหล่ง 
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร ์
ศธ. 
(10) 

1.งบลงทุน (ถ้ามี) 
1.1 ค่าครุภัณฑ ์
1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

        

1. โครงการ 
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
นักศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 
ใช้ความรุนแรง 

1.1 กิจกรรมหลัก 
1.1.1 ประชุม 

คณะท างานช้ีแจงโครงการ 
       1.1.2 ประชุมขยายผล
การใช้มาตรการแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาที่
ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ใช้ความ
รุนแรง 

1.เพื่อหามาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทะเลาะวิวาท  ของ
นักเรียน นักศึกษา 
จังหวัดสมุทรปราการ  

-.มีมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการ
ทะเลาะวิวาทที่
เหมาะสม   

-.ได้มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการ
ทะเลาะวิวาท                  
ที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถน าสู่การ
ปฏิบัติได้จริง 

850,000 
 
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
สมุทรปราการ 
ศธภ.3 

ยุทธศาสตร์  
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์  
ที่ 1 
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โครงการ/กิจกรรม 

(2) 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด 
(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย: 

ล้านบาท) 
(6) 

แหล่ง 
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร ์
ศธ. 
(10) 

      1 . 1 . 3  นิ เ ท ศ  ติ ด ต า ม 
ประเมินผล การใช้มาตรการ
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
นักศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 
ใช้ความรุนแรง 
      1 . 1 . 4  รายงานผลการ
จัดการด าเนินการแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาที่ก่อ
เหตุทะเลาะวิวาท ใช้ความรุนแรง 

2. .เพื่อ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมนักเรียน 
นักศึกษา กลุ่ม
เสี่ยง  
 
 

- นักเรียน 
นักศึกษา กลุ่ม
เสี่ยงมีพฤติกรรม
เหมาะสม 

1. นักเรียน นักศึกษา มีพฤติกรรมสุ่ม
เสี่ยงลดลง 
2. นักเรียน นักศึกษา ท ากิจกรรมใน
เชิงสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น 

 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ 
ศธภ.3 

  

 3.สร้างภาคี
เครือข่าย เพื่อ
ส่งเสริมและ
ช่วยเหลือติดตาม
เฝ้าระวังจุดเสี่ยง
หรือพ้ืนท่ีเสี่ยง 
 

1. มีภาคีเครือข่าย
ครอบคลมุทุกภาค
ส่วน 
2.พื้นที่เฝ้าระวัง     
จุดเสีย่งหรือพ้ืนท่ี
เสี่ยงลดลง 

1. มีภาคีเครือข่าย ภาคประชา
สังคมเพ่ือสร้างความร่วมมือเพิ่ม
มากขึ้น 
2.พื้นที่เฝ้าระวังจุดเสีย่งหรือพ้ืนท่ีเสี่ยง
มีความปลอดภัย 
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภาค 3 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของภาค ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
โครงการ/กิจกรรม 

(2) 
วัตถุประสงค์โครงการ 

(3) 
เป้าหมายโครงการ 

(4) 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย

ของตัวช้ีวัด 
(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย: 

ล้านบาท) 
(6) 

แหล่ง 
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร ์
ศธ. 
(10) 

2. โครงการ 
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 

กิจกรรมหลัก 
ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร
ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา โดยการ
สร้ า งความ รู้ ค ว าม
เข้ า ใ จและปลู กฝั ง
ค่านิยมที่ถูกต้องเพื่อ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข
ปัญหายาเสพติด        

1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู 
บุคลากร ประชาชนท่ัวไป ได้
ตระหนักถึงความส าคญัและจ าเปน็
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ทุกคน
ได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุขในสังคมปัจจุบันและ
ห่างไกลยาเสพติด 
3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู 
บุคลากร ประชาชนท่ัวไป รู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รักการ
ออกก าลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ ์
4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา 
ครู บุคลากร ประชาชนท่ัวไป ร่วม
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
อย่างต่อเนื่อง 
5 สนองตอบนโยบายรัฐบาล
เกี่ยวกับยาเสพติด 

1 จ านวนสถานศึกษาใน
จังหวัดสมุทรปราการที่เข้าร่วม
โครงการ 
2 จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
(สร้างความรู้ความเข้าใจและ
ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด) 

1 เชิงปริมาณ : จ านวน
สถานศึกษาในจัง
สมุทรปราการที่เข้า
ร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 168 
สถานศึกษา 
 
2 เชิงปริมาณ : จ านวน
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า 
90,000 คน 
 3 ร้อยละของ
สถานศึกษาที่ปลอดยา
เสพติดเพิ่มขึ้น  
 

5,000,000 
 
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
สมุทรปราการ 
ศธภ.3 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

1 การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง
ของสังคมและ
ประเทศชาต ิ
 
เป้าหมายที่ 3 
: คนทุกช่วงวัย
ได้รับ
การศึกษา 
การดูแลและ
ป้องกันจากภัย
คุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม ่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของภาค ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

วัตถุประสงค์โครงการ 
(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของตัวช้ีวัด 

(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย: 

ล้านบาท) 
(6) 

แหล่ง 
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร ์
ศธ. 
(10) 

3. โครงการแลกเปลีย่น
เรียนรูด้้านการศึกษา
และวัฒนธรรมเพื่อน
บ้านชายแดนไทย – 
กัมพูชา 
กิจกรรมหลัก 
1.ฝึกอบรมด้านทักษะ
ภาษาเขมรเบื้องต้น 
2.ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ผู้ปกครองนักเรียนใน
พื้นที ่
3.ศึกษาดูงานเพื่อ
แลกเปลีย่นด้านการจัด
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 
 

1. นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนในพ้ืนท่ี
ชายแดนไดร้ับการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 
2. ประชาชนมีทักษะ
อาชีพ มีงานท า 
สอดคล้องกับบริบทและ
ความต้องการพัฒนาของ
พื้นที่ชายแดน 
3. นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนในพ้ืนท่ี
ชายแดนมีคณุภาพชีวิต
ที่ดี อยู่ร่วมกันในสังคม 
พหุวัฒนธรรม 

1. ครู อาจารย์ ผู้บริหาร และบคุลากร
ทางการศึกษาของไทยบริเวณพื้นที่
ชายแดนจังหวัดสระแก้ว 

เข้ารับการฝึกอบรม จ านวนประมาณ 
30 คน  

2. ผู้ปกครอง นักเรียนในพ้ืนท่ี
ชายแดนจังหวัดสระแก้วได้รับการ
ฝึกอบรมอาชีพเพื่อเสริมรายได ้
ในครัวเรือน จ านวนประมาณ 100 คน 

3. ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ได้ศึกษาดู
งานเพื่อแลกเปลีย่นในด้านการจัด
การศึกษาและวัฒนธรรม 

ในหน่วยงานราชการและ
สถานศึกษาของกัมพูชาในบริเวณพื้นที่
ติดต่อชายแดน ประมาณ 30 คน 

1.ผู้ผ่านการฝึกอบรม
สามารถสื่อสารภาษา
เขมรและภาษาไทย
เบื้องต้นไดร้้อยละ 80 
2.ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถน าทักษะทาง
ภาษาใช้สื่อสารเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริม
ความร่วมมือด้าน
การศึกษา สร้างความ
เป็นมิตรไมตรีให้แน่น
แฟ้นเป็นรูปธรรม
ชัดเจนขึ้น ร้อยละ 80 

724,000 ส านักงานปลัด
กระ ทรวง
ศึกษาธิการ 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
ภาค 3 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภาค 3 
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โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

วัตถุประสงค์โครงการ 
(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย: 

ล้านบาท) 
(6) 

แหล่ง 
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร ์
ศธ. 
(10) 

1. โครงการ 
เปิ ด โลกการศึกษาสู่ ส ายตา
ประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.1 กิจกรรมที่ 1 จัดบูท
นิทรรศการ 

1.2 กิจกรรมที่ 2 การจดั
ประกวดแข่งขัน
นวัตกรรมต่างๆ ของ
นักเรียน 

1.3 ค่าด าเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อเผยแพรผ่ลการจัด
การศึกษาให้ประชาชน
รับทราบ 
2.เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นต่อการจดั
การศึกษา 
3.เพื่อน าเสนอผลวิจัย
ทางการศึกษา และ
นวัตกรรมทางการศึกษา 
4.เพื่อสร้างองค์ความรู้
ในการจัดการศึกษาของ
จังหวัด 

1.จัดงานเปิดโลก
การศึกษาสูส่ายตา
ประชาชน จ านวน 1 
ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ 
10,000 คน 
 
2.ผลการจัดการศึกษา
สามารถพัฒนางานวิจัย 
นวัตกรรม และสร้างองค์
ความรู้ที่มีคณุภาพ 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละ 95 ของประชาชน
และผูเ้กี่ยวข้องเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 90 ของงานวิจัย 
นวัตกรรม น าเสนอสู่สายตา
ประชาชน 
2.ร้อยละ 90 ของประชาชน
และผูเ้กี่ยวข้องเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการมีความพึง
พอใจ 

3,100,000 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
ศธภ.3 

ยุทธศาสตร์   
ที่  2 

ยุทธศาสตร์   
ที่  2 



แผนงานพ้ืนฐาน 

แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านกังานศึกษาธิการภาค 3 หนา้ 89 

 

 

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของภาค ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

วัตถุประสงค์โครงการ 
(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย: 

ล้านบาท) 
(6) 

แหล่ง 
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร ์
ศธ. 
(10) 

2.โครงการประชารัฐเพื่อการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคน
ตอบสนองความต้องการของ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก ( Eastern 
Economic Corridor:EEC ) 
กิจกรรมหลัก 
ประชุมคณะท างาน 

1.เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล 
2.เพื่อให้มีข้อมูล
สารสนเทศในการผลติและ
พัฒนาก าลังคน 
3.เพื่อสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ และภาคี
เครือข่ายทุกระดับ 

1.จัดการประชุมประชารัฐ
ซึ่งประกอบไปด้วย 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุก
แห่ง สถานประกอบการ 
และภาคีเครือข่าย
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
2.มีระบบข้อมลู
สารสนเทศในการผลติและ
พัฒนาก าลังคนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละ 95 ของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา สถานประกอบการ 
และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมประชุมประชารัฐ 
เชิงคุณภาพ 
1.จังหวัดฉะเชิงเทรามรีะบบข้อมลู
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคน 
 
 
 
 

157,500 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
ศธภ.3 

ยุทธศาสตร์   
ที่  2 

ยุทธศาสตร์   
ที่  2 
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภาค 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของภาค ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
 

โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

วัตถุประสงค์โครงการ 
(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของ

ตัวช้ีวัด 
(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย: 

ล้านบาท) 
(6) 

แหล่ง 
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร ์
ศธ. 
(10) 

1. โครงการ ส่งเสริมการจดั
การศึกษาปฐมวัย 
   1.1 งบลงทุน (ถ้ามี) (14) 
      1.1.1 ค่าครุภัณฑ ์
      1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   1.2 กิจกรรมหลัก 

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถและทักษะในการดูแล
เด็กแรกเกดิ -5 ปี 

บุคลกรศูนย์เด็กใน
จังหวัดปราจีนบรุ ี

บุคลากรไดร้ับการ
พัฒนา ร้อยละ 80 

250,000 ส านักงาน
ปลัดกระ 
ทรวง
ศึกษาธิการ 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
ปราจีนบุร ี
ศธภ.3 

ยุทธศาสตร์   
ที่  3 

ยุทธศาสตร์   
ที่  3 

2. โครงการจัดท าคลังข้อสอบเพื่อ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะ ความรู้ความสามารถ และ
สมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
   1.1 งบลงทุน (ถ้ามี) (14) 
      1.1.1 ค่าครุภัณฑ ์
      1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   1.2 กิจกรรมหลัก 

1.เพื่อจัดท าค าข้อสอบ เพื่อวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 

1.คลังข้อสอบจ านวน 1 
คลัง 
 

จ านวนครั้งการเข้า
ใช้บริการคลัง
ข้อสอบเพื่อวัด
และประเมินผล
การเรยีนรู ้
 

500,000 ส านักงาน
ปลัดกระ 
ทรวง
ศึกษาธิการ 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
ปราจีนบุร ี
ศธภ.3 

ยุทธศาสตร์   
ที่  3 

ยุทธศาสตร์   
ที่  3 

 
 



แผนงานพ้ืนฐาน 

แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านกังานศึกษาธิการภาค 3 หนา้ 91 

 

 
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภาค 3 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของภาค ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม 

(2) 
วัตถุประสงค์โครงการ 

(3) 
เป้าหมายโครงการ 

(4) 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด 

(5) 
งบประมาณ 

(หน่วย: 
ล้านบาท) 

(6) 

แหล่ง 
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร ์
ศธ. 
(10) 

1. โครงการส่งเสรมิ 
สนับสนุนใหส้ถานศึกษาทุก
สังกัดมีการการจดัระบบ
ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนโดย
ความร่วมมือขององค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น 
 
 

1. เพื่อส่งเสรมิสนับสนุน
ให้สถานศึกษาทุกแห่ง มี
การจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียน 
2. เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม
สนับสนุนใหส้ถานศึกษา
ทุกสังกัดมีการจดัระบบ
ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 
3.  เพื่อลดปญัหาการออก
กลางคันของผู้เรียน 
 
 
 
 

1.สถานศึกษาในพ้ืนท่ี 
ศธภ.3 
2.องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ 5 
จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละ100 ของสถานศึกษาใน
พื้นที่ ศธภ.3 มีการจัดระบบข้อมลู
ช่วยเหลือผูเ้รียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
2.ร้อยละ 100 ของ อปท. เข้ามามี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาทุกสังกัดมีการจดัระบบ
ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
3.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใน
พื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 
สามารถลดปญัหาการออกกลางคนั
ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

5,000,000 ส านักงานปลัด
กระ ทรวง
ศึกษาธิการ 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดสระแก้ว 
ศธภ.3 

ยุทธศาสตร์   
ที่  4 

ยุทธศาสตร์   
ที่  4 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของภาค ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 
โครงการ/กิจกรรม 

(2) 
วัตถุประสงค์โครงการ 

(3) 
เป้าหมายโครงการ 

(4) 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของ

ตัวช้ีวัด 
(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย: 

ล้านบาท) 
(6) 

แหล่ง 
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร ์
ศธ. 
(10) 

2.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการสร้างโอกาสให้
ประชาชนในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ต้นแบบท่ีเอื้อต่อการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.แหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่เอื้อ
ต่อการศึกษา อย่างน้อย
อ าเภอละ 1 แห่ง 
2.ศธภ.3 มีแหล่งเรียนรู้
ต้นแบบท่ีเป็นแบบอย่างใน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
พื้นที่ท่ีเอื้อต่อการศึกษาและ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพมีความหลากหลาย
สามารถให้บริการอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

1.ร้อยละ 100 ของอ าเภอมี
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบทีเ่อื้อต่อ
การศึกษา 
2.ร้อยละ 100 สามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบทีเ่ป็น
แบบอย่างในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในพ้ืนท่ีที่เอื้อต่อ
การศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมคีุณภาพมี
ความหลากหลายและสามารถ
ให้บริการได้อย่างท่ัวถึง 

4,300,000 ส านักงานปลัด
กระ ทรวง
ศึกษาธิการ 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
สระแก้ว 
ศธภ.3 

ยุทธศาสตร์   
ที่  4 

ยุทธศาสตร์   
ที่  4 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของภาค ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โครงการ/กิจกรรม 

(2) 
วัตถุประสงค์โครงการ 

(3) 
เป้าหมายโครงการ 

(4) 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของ

ตัวช้ีวัด 
(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย: 

ล้านบาท) 
(6) 

แหล่ง 
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร ์
ศธ. 
(10) 

1.โครงการเรียน
คุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม  
รักสามคัคี ปรองดอง สมานฉันท์ 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจใน
ความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด 
มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคม
ที่เหมาะสม และสามารถด าเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุข 
2 เพื่อเร่งรัด ส่งเสรมิ สนับสนุน 
การน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตสังคม และ
สิ่งแวดล้อมให้แก่พัฒนาผู้เรยีนใน
รูปแบบต่างๆ 
 
 

1. นักเรียน  นักศึกษา  
เยาวชน ทัง้การศึกษาในระบบ
โรงเรียนตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา
และระบบการศึกษาตาม
อัธยาศัยในจังหวัดนครนายก 
อย่างน้อยร้อยละ 40 
2. ครู อาจารย์   ผู้บรหิาร
สถานศึกษา ข้าราชการ   
พนักงานราชการ อย่างน้อย
ร้อยละ 40 
 

1 ระดับความส าเร็จการ
ด าเนินกิจกรรม ให้ผูเ้รียนมี
คุณธรรม  จริยธรรม 
สอดคล้องตามช่วงวัย 
2. ร้อยละของนักเรียน 
นักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
3.ร้อยละของนักเรยีน 
นักศึกษาท่ีได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรตดิ้านคณุธรรม  
จริยธรรมและการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิต
ดีเด่น 
 
 
 
 
 

3,559,900    ส านักงานปลัด
กระ ทรวง
ศึกษาธิการ 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
นครนายก 
ศธภ.3 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 
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โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

วัตถุประสงค์โครงการ 
(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย: 

ล้านบาท) 
(6) 

แหล่ง 
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร ์
ศธ. 
(10) 

 3. เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนครู
อาจารย์  ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและผู้เกีย่วข้อง ท่ีมีการ
ด าเนินการพัฒนาผู้น าเยาวชน
ดีเด่นดา้นคุณธรรม    
 

3.นักเรียน  นักศึกษา  
เยาวชน ทั้งการศึกษาในระบบ
โรงเรียนตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา   
ระดับอาชีวศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาและระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัยใน
จังหวัดนครนายก มคีุณธรรม
จริยธรรม สามารถแก้ปญัหา
ชีวิตโดยน าธรรมะมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ทักษะในการ อยู่ร่วมในสังคม
อย่างมีความสุข 
4.ครู อาจารย์   ผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการ   
พนักงานราชการ  มีเจตคติที่ดี
ต่อการท างาน เกิดทักษะ ใน
การท างานอย่างมีความสุข 
พัฒนาศักยภาพในการท างาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภาค 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของภาค ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงการ/
กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงค์โครงการ 
(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย: 

ล้านบาท) 
(6) 

แหล่ง 
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร ์
ศธ. 
(10) 

2.โครงการปลูก   
ฝังจิตส านักรักษ์
โลก รักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนมีจิตส านึก  ความ
ตระหนักถึงคณุค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความส าคญัของสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงภาวะอันตรายที่เกดิขึ้น
จากผลกระทบสิ่งแวดล้อมท้ังใน
ระดับท้องถิ่นและภูมภิาค 
2.เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิให้
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและ
ประสบการณ์ ตลอดจนร่วมมือ
กัน ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมเป็นเครือข่าย
เยาวชนต่อไป 
3.เพื่อให้นักเรียน นักศกึษาและ
ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ สามารถน าความรู้
และประสบการณ์ที่ไดร้ับมาปรับ
ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1.คนทุกช่วงวัย ได้รับการ
ปลูกฝังเจตคติและค่านยิม
ที่ดีในการใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด มี
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบตั ิ
2.การจัดการเรียนรู้  
หลักสตูร แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมลด
ปัญหาขยะในชุมชน และ
ลดภาวะโลกร้อน 
  

1.ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความตระหนักในความส าคัญ
ของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 
2.ร้อยละของครู/บุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการอบรม 
พัฒนาการสรา้งเสริมคณุภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3.จ านวนสถานศึกษา/
สถาบันการศึกษาท่ีจดัการเรียน
การสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.จ านวนผู้เรยีนที่ไดร้ับการ
ฝึกอบรม เรียนรู้ ปลูกฝังคณุธรรม 
จริยธรรม และแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การด าเนินชีวิต 

2,679,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด
กระ ทรวง
ศึกษาธิการ 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
นครนายก 
ศธภ.3 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 
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โครงการ/
กิจกรรม 

(2) 

วัตถุประสงค์โครงการ 
(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย: 

ล้านบาท) 
(6) 

แหล่ง 
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร ์
ศธ. 
(10) 

 4. เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความ
เข้าใจ  และการมีส่วนร่วม ใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และแก้ไข
ปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในภมูิภาคนี้ ใหม้ี
ความสมบรูณ์ และสามารถใช้
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจท่ี
สนองตอบต่อการพัฒนาพ้ืนท่ีได้
อย่างยั่งยืน 
5.เพื่อส่งเสรมิการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครนายกให้เกดิการกระจาย
อ านาจ และเสรมิสร้างขีด
ความสามารถของหน่วยงาน
ภาครัฐ และองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น ให้มีศักยภาพใน
การบริหารจัดการได้อย่างเป็น
ระบบและครบวงจร 
 
 

3.การสรา้งรายได้เสรมิแก่
นักเรียน  นักศึกษา ชุมชน
ในการแปลงขยะให้เป็น
ทุน โดยสร้างสรรค์
ถ่ายทอดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ในการบริหาร
จัดการขยะแก่ชุมชน 

5.จ านวนนักเรียน นักศึกษาที่
ได้รับการคัดเลือกเป็นยุวชน คน
รักษ์โลก พิทักษ์สิ่งแวดล้อม/ สร้าง
โลกสวย 
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภาค 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของภาค ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

วัตถุประสงค์โครงการ 
(3) 

เป้าหมายโครงการ 
(4) 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด 

(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย: 

ล้านบาท) 
(6) 

แหล่ง 
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร ์
ศธ. 
(10) 

1. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการข้อมลูสารสนเทศทาง
การศึกษาเชิงพื้นที ่
กิจกรรมหลัก 
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะท างานและผู้ที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ 
ศธภ.3 
2.ศึกษาวิเคราะห์ และ
ออกแบบโครงสรา้งพื้น
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 
3.บันทึกข้อมูลสารสนเทศ
และประมวลผลข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาใน
พื้นที่รับผิดชอบ 
 

1.เพือ่จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาของทุกหน่วยงานทางการ
ศึกษา ในภูมิภาคและจังหวัดให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สนับสนนุ
การด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน 
2.เพื่อให้บริการเผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลสารสนเทศดา้น
การศึกษาของจังหวัดกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและผูส้นใจ 
3.เพื่อปรับปรุง น าเข้าและถ่ายโอน
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ ศธภ.3 
4.เพื่อรายงานและเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาแก่ผูร้ับบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1.ผู้บริหารหน่วยงาน
และผูร้ับผดิชอบข้อมูล
สารสนเทศ มีความรู้
ความเข้าใจ แนว
ทางการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศเชิง
พื้นที่ท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.มีระบบข้อมลู
สารสนเทศทาง
การศึกษาเชิงพื้นที่ ที่มี
ประสิทธิภาพ มีความ
เป็นเอกภาพ ลดความ
ซ้ าซ้อน มีความครบถ้วน
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และ
ผู้ใช้สมารถเข้าถึงและใช้
งานได้โดยง่าย 

1.ร้อยละของหน่วยงานท่ี
จัดการศึกษาทุกสังกัดเข้า
ร่วมประชุมปฏิบัติการ
จัดท าฐานข้อมูลทางด้าน
การศึกษาครบถ้วน 
2.ร้อยละของระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา
เชิงพื้นที่ มีความ
ครอบคลมุครบถ้วน 
3.ร้อยละของหน่วยงานท่ี
จัดการศึกษา สามารถน า
ข้อมูลสารสนเทศไปใช้ใน
การวางแผนบรหิารจดั
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

601,500 ส านักงานปลัด
กระ ทรวง
ศึกษาธิการ 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ 
ภาค 3 

ยุทธศาสตร์   
ที่  6 

ยุทธศาสตร์   
ที่  6 
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภาค 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของภาค ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
โครงการ/กิจกรรม 

(2) 
วัตถุประสงค์โครงการ 

(3) 
เป้าหมายโครงการ 

(4) 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด 

(5) 
งบประมาณ 

(หน่วย: 
ล้านบาท) 

(6) 

แหล่ง 
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร ์
ศธ. 
(10) 

2.โครงการจดัท า
แผนปฏิบัตริาชการและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
ของส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 3 

1.เพื่อจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณงบประมาณ พ.ศ.
2562 (ฉบับปรับปรุงตามงย
ประมาณที่ได้รับจดัสรร) 
2.เพื่อจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดท า
ค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี) 
3. เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ทางการศึกษา 4 ปี (2562-
2565) 
4.เพื่อติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการและ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

1.แผนปฏิบัตริาชการและ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
(ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร) 
2.แผน ปฏิบัตริาชการและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
(จัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี) 
3.แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา 4 ปี 
(2562-2565) 
4.รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัตริาชการและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2562 
 
 
 

1.จ านวนแผนปฏิบตัิราชการและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562(ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร) 
2.จ านวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา 4 ปี (2562-2565) 
3.จ านวนเอกสารติดตามและ
ประเมินผล 
เชิงคุณภาพ 
1.ศธภ.3 มีแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา 4 ปี (2562-2565) 
แผนปฏิบัตริาชการและแผนปฏิบตัิ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เป็นกรอบแนวทางในการศึกษาเนน้
งานขับเคลื่อนการศึกษาในระดับ
ภาคและจังหวัด 

275,300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด
กระ ทรวง
ศึกษาธิการ 

ส านักงาน
ศึกษาธกิาร
ภาค 3 

ยุทธศาสตร์
ที่ 6 

ยุทธศาสตร์
ที่ 6 

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ภาค 3 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของภาค ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
โครงการ/กิจกรรม 

(2) 
วัตถุประสงค์โครงการ 

(3) 
เป้าหมายโครงการ 

(4) 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย

ของตัวช้ีวัด 
(5) 

งบประมาณ 
(หน่วย: 

ล้านบาท) 
(6) 

แหล่ง 
งบประมาณ 

(7) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

(8) 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

(9) 

ยุทธศาสตร ์
ศธ. 
(10) 

3.โครงการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์
การศึกษาสู่การปฏิบตัิงาน 
แผนบูรณาการในพ้ืนท่ี 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษากลุม่จังหวัด ให้มี
ความรู้ความเข้าใจนโยบาย
และทิศทางการจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาในภูมภิาคแบบ
บูรณาการ 
2.เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตัิงาน
แบบบูรณาการในพื้นที ่
 
 
 
 

1.บุคลากรด้านการจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
การศึกษา กลุ่มจังหวัด มี
ความรู้ความเข้าใจนโยบาย
และทิศทางการจดัท าแผนใน
ระดับภูมาภค แผนบรูณาการ
ในพื้นที่ 
2.การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาโดยทุกภาคส่วน 
3.มีการสื่อสารนโยบายและ
ยุทธศาสาตร์ เชื่อมโยง 
สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศสู่การพัฒนา
กลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนา
ด้านอื่นๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

1.ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย 
2.หน่วยงานทางการศึกษา
ในพื้นที่รับผิดชอบมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
น านโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การ
ปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

540,600 ส านักงานปลัด
กระ ทรวง
ศึกษาธิการ 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
ภาค 3 

ยุทธศาสตร์
ที่ 6 

ยุทธศาสตร์
ที่ 6 

 


