
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแผนงานพื้นฐาน ในแผนพัฒนาการศึกษา ( พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดท่ี 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 (หน่วย : ล้านบาท: ทศนิยม 4 ต าแหน่ง ) 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

 

เป้าหมาย 
โครงการ 

 

ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 

งบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท)  แหล่งงบ 
ประมาณ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี  

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 2562 2563 2564 2565 รวม 

1.“งานชุมนุมลูกเสือ – 
เนตรนารรีวมใจ ใฝ่
คุณธรรม น้อมน า
ประชาธิปไตย 

1. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ร่วม
ปฏิบตัิกิจกรรม เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพและทักษะในการ
ด ารงชีวิตโดยใช้กระบวนการของ
ลูกเสือ 
2. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ไดร้ับ
การปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ 
ผ่านกระบวนการทางลูกเสือ 
3. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีไดร้ับ
การปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้อง
เก่ียวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
4. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรรีมีความรัก
และภาคภูมิในวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทย  

1. ลูกเสือ เนตรนารีจาก
สถานศึกษาในสังกัด 72 
แห่ง    
2. ครูผู้ควบคุมและ
คณะกรรมการ 140 คน 
3. ลูกเสือ เนตรนารีที่เข้า
ร่วมโครงการทุกคน ผ่าน
ฐานกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โครงการ ท าให้ลูกเสือ 
เนตรนาร ีเกิดทักษะชีวติ 
 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
เข้าใจกระบวนการและ
ทักษะทางลูกเสือ 
4. ลูกเสือ เนตรนารีที่เข้า
ร่วมโครงการทุกคนเข้าใจ
และสามารถน า
ประสบการณ์ตรงที่ได้รบัไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตของตนเองได้ 
 

 

- ลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้าร่วม
กิจกรรมงานชุมฯ ทุกคนไดร้ับ
ความรู ้มีทักษะชีวิต สามารถ 
น าความรู้ที่ไดร้ับจากประสบ
การตรงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
เป็นเยาวชนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามหลักค่านิยม 12 
ประการ 

 

.1866 .1866 .1866 .1866 0.7464 สพฐ สพป.สป.1 1 1 

2. ส่งเสริมการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 
ปลูกจิตส านึกอุดมการณ์ 
ความเป็นไทย 

1. เพื่อจัดการศึกษาส าหรับกลุ่ม
นักศึกษาและประชาชนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม 
2. เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตส านึกความ
เป็นไทย และค่านิยมหลักของคนไทย 

- กิจกรรม ใน 6 
สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาและประชาชน 
รวม 3,000/ปี  

- ร้อยละ 90ของผู้ร่วมกิจกรรม
มีส านึกรักชาติ บา้นเมือง และ
มีอุดมการณ์ความรักชาต ิ

0.30 0.30 0.30 0.30 1.20 กศน. กศน.จ.สป. 
 

1 1 



แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัดสมุทรปราการ 
 
 

66 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

 

เป้าหมาย 
โครงการ 

 

ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 

งบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท)  แหล่งงบ 
ประมาณ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี  

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 2562 2563 2564 2565 รวม 

3. รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

1. เพื่อจัดการศึกษา การรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ส าหรับกลุ่มนักศึกษา  
2. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ในลักษณะค่ายพักแรม 
 

- กิจกรรมใน 6 
สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา กศน. 800 คน/
ปี  

- ร้อยละ 90 ของผู้ร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจและ  
มีความรู้และทักษะในการ
ป้องกันตนเองจากยาเสพติด 

0.60 0.60 0.60 0.60 2.40 กศน. กศน.จ.สป. 
 
 

1 1 

4. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา                                                                    
        
 

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
นักเรียน ครู บุคลากร สถานศึกษา
และสังคมให้ปลอดภัยจาก 
ยาเสพติด 
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ทุกคน
ได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุขในสงัคมปัจจบุันและ
ห่างไกลยาเสพติด 
 

- เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษาในสังกัด    
ทุกแห่ง 

 
 

 

1. ร้อยละ 100 ของเด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษา มี
ความรู้ความข้าใจและค่านิยม
ที่ถูกต้อง และมีภูมิคุ้มกันยา
เสพติด 
2. ร้อยละ 100 ของ 
สถานศึกษามีความเข้มแข้ง  
ในการป้องกันปัญหายาเสพติด 
 

.0210 .0210 .0210 .0210 0.084 สป.ศธ ศธจ.สป. 1 1 

5. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามพระ      
ราโชบายด้านการศึกษา  
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร  
สู่การปฏิบัติ 

1. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนมีเจตคติ 
ที่ดีต่อบ้านเมืองมีโอกาสท าหน้าที่
เป็นพลเมืองดีและมีพื้นฐานชีวิตที่
มั่นคงและมีคณุธรรม 
2. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนรับรู้
ความสามารถของตนด้านการ
ประกอบอาชีพ 

- สถานศึกษาทุกสังกัดใน
จังหวัดสมุทรปราการ 

1. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้สะท้อน
ความรักและการธ ารงรักษา
สถาบันหลักของชาติและการ
ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
2. ร้อยละ100 ของสถานศึกษา
ที่มีการจัดการศึกษา การเรียน

0.50 0.50 0.50 0.50 2.00 สป.ศธ. ศธจ.สป 1 

 

 

1 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

 

เป้าหมาย 
โครงการ 

 

ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 

งบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท)  แหล่งงบ 
ประมาณ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี  

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 2562 2563 2564 2565 รวม 

การสอนเสริมสร้างความเป็น
พลเมือง(Civic Education) 
3. ร้อยละ100 ของผู้เรียนที่
รู้จักอาชีพในท้องถิ่นและของ
ตนเอง อย่างน้อย 1 อาชีพ 
 

6. จัดต้ังศูนย์เสมารักษ์เพื่อ
เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข
ปัญหาความประพฤติ
นักเรียนนักศึกษา 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท า
แผนการจัดต้ังศูนย์เสมารักษ์
จังหวัด,อ าเภอ 
2. ชี้แจงบทบาทหน้าที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษาในการเฝ้าระวัง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
นักศึกษา 

- ผู้บริหาร และครูฝ่าย
ปกครองหรือครูที่
รับผิดชอบ บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ จาก
สถานศึกษาทั้งรัฐและ
เอกชนในพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ จ านวน 
200 คน 

- ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ตาม
หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงาน 
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา รู้ เข้าใจ ระเบียบ 
กฎหมาย สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความ
ตระหนักในการเฝ้าระวังป้องกัน
และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ของนักเรียน 
นักศึกษาประสานงาน ดูแล  
ช่วยเหลือ กรณีพบเจอ 
 

.1114 .1114 .1114 .1114 0.4456 สป.ศธ ศธจ.สป. 1 1 

7. การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทางการลูกเสือ
เพื่อการเรียนการสอน 

1. เพื่อฝึกอบรมผู้บังคบับัญชา
ลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
จุดหมาย วัตถุประสงค์และวิธีการ
ในการฝึกอบรมเยาวชนแบบใหม่
ตามแนวของส านักงานลูกเสือโลก
และคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ 
2. เพื่อให้ผูบ้ังคบับัญชาลูกเสือ 
สามารถท าหน้าที่บริหารกิจการ
ลูกเสือ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา
ทุกสังกัดในจังหวัด
สมุทรปราการ จ านวน 45 
แห่ง 
2. ครูและบคุลากร
ทางการลูกเสือ ทุกสังกัด 
จ านวน 320 คน แบง่การ
อบรมออกเป็น 5 รุ่น 
 

1. ผู้บริหารทุกคนที่ผ่านการ
ฝึกอบรมสามารถจัดการ
บริหารกองลูกเสือของตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น และได้รับการประเมิน
รับเคร่ืองหมายวู๊ดแบดจ์ 
เป็นไปตามพ.ร.บ.ลูกเสือ
แห่งชาติ พ.ศ. 2551 
2. ครูและบคุลากรทางการ
ลูกเสือมีศักยภาพในการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 1.2826  1.2826  1.2826  1.2826   5.1302 สป.ศธ ศธจ.สป. 1 1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดท่ี 2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

 

เป้าหมาย 
โครงการ 

 

ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 

งบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท)  
 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี  

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 2562 2563 2564 2565 รวม 

8. พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ทั้งระบบสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้และการเตรียม
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่21 

1.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้กับครูเพื่อน าไปพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.เพื่อการเตรียมผู้เรียนมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21  
 

1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจทักษะกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ให้กบัครูทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ๆละ 1 
คน ทุกโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 72 โรงเรียนรวม 
572 คนและครูวิชาการ
โรงเรียนละ 1 คน รวม 72 
คนและศึกษานิเทศก์ 12 
คน รวมผู้เข้ารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการทั้งสิ้น 660 
คน เป็นเวลา  1 วัน 
2.คัดเลือกและให้รางวัล
ผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศใน
กลุ่มสาระฯทั้ง8 กลุ่ม 
3.ครูมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถน าทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 มาจัด 
การเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลที่ดีกับผู้เรียน 

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สงูขึ้นร้อยละ 3                 
2.สถานศึกษาในสงักัด ร้อยละ 
100 สามารถด าเนินการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ทั้งระบบสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้และเป็น
การเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับศตวรรษที่ 21               
3.ครูผู้สอนร้อยละ 100  
มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่21ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ           
4.ครูผู้สอนร้อยละ 100 ทั้ง 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลงาน
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 

0.50 0.50 0.50 0.50 2.00 สพฐ. สพป.สป.1 2 2 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
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งบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท)  
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 
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ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 2562 2563 2564 2565 รวม 

4.ครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่ม
สาระฯสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
เกิดการพัฒนาเพื่อให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

9. ค่ายรักการอ่าน 1.เพื่อใหค้รูผู้สอนภาษาไทยมี
ความรู้ความเข้าใจ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีข้อวินิจฉัย
ร่วมกันเก่ียวกับการแก้ไขปัญหา 
การอ่าน 
2.เพื่อสร้างความตระหนักให้
นักเรียนเห็นประโยชน์และ
ความส าคัญของการอ่าน 
3.เพื่อฝึกทักษะการอ่านของ
นักเรียนในรูปแบบของกิจกรรมการ
อ่านที่หลากหลาย 
4.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด
กล้าท าและกล้าแสดงออก 

1.จัดค่ายเสริมทักษะการ
อ่าน การเขียน การคิด
จ านวน  3 รุ่นๆ ละ 2 วัน 
2.ครูผู้สอนภาษาไทยเข้า
ร่วมกิจกรรมค่าย 72  คน 
3.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายจ านวน 195 คน  
4.นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายร้อยละ 80 มี
เจตคติที่ดีต่อการอ่าน 
5.ครูผู้สอนภาษาไทยได้
รูปแบบและแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาการอ่าน 
6.นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน มีความสามารถใน
การอ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียน 

1.ครูผู้สอนภาษาไทยเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80 ขึ้นไปมี
ความพึงพอใจในระดับมากใน
รูปแบบและแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาการอ่าน 
2.จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80 ขึ้นไปมี
ความตระหนักถึงเห็น
ประโยชน์และความส าคัญของ
การอ่าน 
3.จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80 ขึ้นไปมี
ทักษะการอ่านและมีผลงาน
จากการปฏิบัติกิจกรรม 
4.จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80 ขึ้นไปกล้า
คิดกล้าท าและกล้าแสดงออก 
 

0.20 0.20 0.20 0.20 0.80 สพฐ. สพป.สป.1 2 2 

10. พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการใช้ทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม
ในศตวรรษที่ 21 สู่การ

1.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 
2.เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนา

1.ครูร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาในสังกัด
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะแห่ง

1.จ านวนงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้และผู้เข้าร่วม
การน าเสนองานวิจัย 
2. จ านวนเครือข่ายการเรียนรู้

1.023 
 

1.023 1.023 1.023 4.092 สพฐ. สพม.6  2 2 



แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัดสมุทรปราการ 
 
 

70 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
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วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
และคุณภาพของผู้เรียน
กิจกรรมหลัก 
1.อบรมปฏิบัติการ
พัฒนาการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
การเรียนและนวัตกรรม 
โดยใช้กระบวนการ PLC 
2.จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการน าเสนอ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของครูผู้สอนใน
สังกัด 
3.นิเทศ ติดตาม การจัด 
การเรียนรู้ของสถานศึกษา
ในสังกัด 
4.สรุปรายงานผล 
 

จากงานประจ าสู่การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
3.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21ด้าน
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
(Learning and Innovation 
Skills) 

ศตวรรษที่ 21 อย่าง
หลากหลาย 
2.ครูร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษาในสังกัดมีการ
พัฒนาจากงานประจ าสู่
การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 
3.ผู้เรียนร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาในสังกัดได้รับ
การพัฒนาคุณลักษณะ
และทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 ด้านทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม (Learning 
and Innovation Skills) 

เพื่อการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม 
3.พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้
ของครูที่เน้นทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม 
4.ครูใชง้านวิจัยเป็นเคร่ืองมือ
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
สู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 
 

 

11.ส่งเสริมการศึกษาเชิง
สร้างสรรค์ 

1.เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบ
โครงงาน 
2.เพื่อส่งเสริมประดิษฐ์โครงการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา 
กศน. 
3.ส่งเสริมให้บุคลากร กศน. สร้าง/
ใช้นวัตกรรมการศึกษาเชิง
สร้างสรรค์ 
 
 

- กิจกรรม ใน 6 
สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาและบุคลากร 
รวม 1000/ปี  

- ร้อยละ 90ของผู้ร่วมกิจกรรม 
มีการใช้โครงงานเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา 
-ร้อยละ 90 ของบุคลากร 
กศน.จ.สป. มีการสร้าง/ใช้ 
นวัตกรรมการศึกษาเชิง
สร้างสรรค์ 

0.20 0.20 0.20 0.20 0.80 กศน. กศน.จ.สป. 
 

3 4 
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12. การท าความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ 
1.กิจกรรมประชาสัมพันธ์
และยกระดับการจัดการ
เรียนการสอน อาชีวะ
ศึกษาระบบทวิภาคีของ
สถานศึกษาในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 
2.กิจกรรม จัดทวิภาคีเพิ่ม
ทุกแผนกวิชา 
3.กิจกรรมการจัดหาสถาน
ประกอบการเพิ่มโดย
จัดท า MOU 
4.สัมมนาการจัดการเรียน 
การสอนทวิภาคี 

1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการและองค์กรทั้งของ
ภาครัฐและเอกชน 
2.พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาน
ประกอบการ และครูผู้สอนในการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกันและฝึก
ทักษะเก่ียวกับการปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ 
3.ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านความรู้
ระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ 
4. เพื่อเป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพ
ที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษาอาชีวศึกษากับสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ 
 

- ร้อยละของสถานศึกษาที่
ท าความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 100 

- จ านวนสถานประกอบที่เข้า
ร่วมการจัดการอาชีวศึกษาใน
ระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น 

 
 

 

.8800 .8800 .8800 .8800 3.520 สอศ สอศ.สป 2  4 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

13. จัดการศึกษาระบบ 
ทวิภาคี 
1. กิจกรรมแนะแนวเชิงรุก 
2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เชิงรุกผ่านช่องทาง
หลากหลาย 
3. กิจกรรมท าความ
ร่วมมือระหว่างสถาน
ประกอบการกับ

1. เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือ 
2. เพื่อเป็นการระดมทรัพยากรจาก
ทุกภาคส่วน 
3. เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชากร 

- ร้อยละของสถานศึกษาที่
ท าความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 100 

- จ านวนสถานประกอบการที่
เข้าร่วมการจัดดารศึกษาใน
ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา
เพิ่มขึ้น 

.330 .330 .330 .330 1.32 สอศ สอศ.สป 2 4 
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สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 
4. กิจกรรมปฐมนิเทศ
เตรียมความพร้อมในการ
เรียนการสอนระบบ 
ทวิภาคี 
5. กิจกรรมการนิเทศ
ติดตาม 
 

14. ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
(English Camp for 
Developing English 
Skills) 
1. กิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ 
2. กิจกรรมจัดครูต่างชาติ 
3. กิจกรรมตอบรับครู
อาสาสมัครชาวต่างชาติ 

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 
นักศึกษา 
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด 
การอ่านและการเขียน ให้นักเรียน 
นักศึกษา 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษา 
อังกฤษ สามารถน าความรู้ภาษา 
อังกฤษ ไปใชใ้นชีวิตประจ าวันได้ 
4. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสังคมอย่าง
มีความสุข 
 

- ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ 

- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับ
การทดสอบภาษาอังกฤษ 

4.950 4.950 4.950 4.950 19.80 สอศ สอศ.สป 2 3 
 

15. ส่งเสริมครู ในการท า
ผลงานทางวิชาการ  งาน 
วิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
1. กิจกรรมจัดอบรม วิจัย

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนด้วย
การท าวิจัย งานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการ

- ครูในสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการมี
นวัตกรรม หรืองานวิจัย 
หรือผลงานทางวิชาการ

- ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มี
นวัตกรรม หรืองานวิจัย หรือ
ผลงานทางวิชาการเพื่อ

2.420   2.420 2.420 2.420 9.68 สอศ สอศ.สป 6 6 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

 

เป้าหมาย 
โครงการ 

 

ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 

งบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท)  
 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี  

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 2562 2563 2564 2565 รวม 

ให้แกค่รูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยเชิญ
วิทยากรจากส านัก สสอ. 
สอศ. ศธ. (จัดประชุม) 
2. กิจกรรมจัดโครงการ 
วิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมให้กับครูผู้สอน 
3 .กิจกรรมจัดท าหลักสูตร
และประยุกต์ลงในรายวิชา
โครงการงานตามหลักสูตร 
มีการประชุมหลัก STEM  
4. กิจกรรมส่งเสริมบริการ
จัดการให้กับครูผู้สอนและ
นักเรียนจัดท า นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ผลงานมี
คุณภาพใชง้านได้จริง 
5. กิจกรรม Fixit Center 
ให้บริการซ่อมสร้างและ
บริการทางวิชาการให้แก่
ประชาชน 

จัดการเรียนการสอนทุกสาขา
วิชาชีพด้วยหลักการสะเต็ม 
(STEM) 
3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม ด้วย
หลักการสะเต็ม (STEM) 
4. เพื่อพัฒนาโครงการวิชาชีพ และ
โครงงานวิทยาศาสตร์ สู่การสร้าง
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ โดยมี
การประยุกต์การเรียน การสอน
แบบPBL และ PjBL 
 

เพื่อน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดท่ี 3  พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

 

เป้าหมาย 
โครงการ 

 

ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 

งบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท)  แหล่งงบ 
ประมาณ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี  

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 2562 2563 2564 2565 รวม 

16. พัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้าง 
ประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ  
และมีทักษะ  ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน า

ประสบการณ์มาปรับใช้กับการ
ปฏิบัติงานร่วมกันและใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
3.เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในหน่วยงาน 

 

 

 
 

1.ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ภายใน สพป.สป. เขต 1 
จ านวน 270  คน              

2.ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ าในสังกัด มี
ความรู้ ความเข้าใจ มี
ทักษะโดยสามารถ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้และน า
ประสบการณ์มาปรับใช้กับ
การปฏิบัติงานร่วมกันน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในหน่วยงาน 
และใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  

-  ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีทักษะ ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
-  ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และน าประสบการณ์
มาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 
-  ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
หน่วยงาน  

.800 .800 .800 .800 3.2 สพฐ 
 

สพป.สป1 3 3 

17. พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาทุก
ระดับ 
1. กิจกรรมหลักพัฒนาครู
ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน 
2. ผลิตสื่อการเรียนการสอน 
3. ก ากับติดตามผลการ
พัฒนาคุณภาพ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนประชากร   
วัยเรียน ให้ได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง มีพัฒนาการที่เหมาะสมและ
มีคุณภาพ 
2. พัฒนาครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดให้ได้รับความรู้เต็ม
ตามศักยภาพ 
 
 

1. ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา สังกัด 
สพป.สป.2 ทุกคน 
2. สถานศึกษาในสงักัด
จ านวน 71 แห่ง 
3. ผู้เรียนในสังกัดทุกคน 
 
 

1. ครูได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 
2. นักเรียนได้รับการพัฒนา
ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

 

เป้าหมาย 
โครงการ 

 

ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 

งบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท)  แหล่งงบ 
ประมาณ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี  

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 2562 2563 2564 2565 รวม 

18. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร กศน. 
สมุทรปราการ 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.จ.สป. 
 
 

- บุคลากรกศน.จ.สป รวม 
150 คน/ป ี
 

- ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่
ผ่านการอบรมพัฒนา สามารถ
น าความรู้ไปใชใ้นการ
ปฏิบัติงาน 
 

0.80 0.80 0.80 0.80 3.20 กศน. กศน.จ.สป. 
 

3 3 

19. ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา กศน. 
สมุทรปราการ 

1. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด
การศึกษาที่มุ่งยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษา 
 

-   สถานศึกษา 6 แห่ง 
 

- ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของคะแนน
เฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ 

0.50 0.50 0.50 0.50 2.00 กศน. กศน.จ.สป. 
 

3 4 

20. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท า
แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล
(Individualized 
Education Program : 
EP) 

เพื่อให้บุคลากรครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัด
สมุทรปราการได้รับการพัฒนา
ทางด้านวิชาการในการเขียนแผ
(Individualized Education 
Program : IEP) อย่างถูกต้องและ
ตรงศักยภาพผู้เรียนมากที่สุด 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในจังหวัด
สมุทรปราการ 

- ร้อยละของบุคลากรน า
ความรู้ที่ได้จากการอบรมมา
พัฒนางาน 

.340 .340 .340 .340 1.360 จังหวัด สศศ 3 3 

21. ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนภายในและภายนอก
สถานศึกษา ให้เป็นสงัคม
แห่งการเรียนรู้    
-กิจกรรมหลักค่ายศิลปะ 
Art for All@ 
Samutprakan คร้ังที่ 4 
 

1. เพื่อพัฒนาเด็กพิการให้มี
ความคิดสร้างสรรค์และได้มีการ
แลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิด 
ผลงานร่วมกันอย่างมีความสุข 
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและ
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ครอบครัวถึงวิธีการพัฒนา บุตร-
หลาน 
 

- ครอบครัวเด็กพิการใน
จังหวัดสมุทรปราการ 87 
ครอบครัว 

1. ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการ 
2. ตัวชี้วัดคุณภาพของการจัด
กิจกรรม 
3. ร้อยละของผู้เก่ียวข้อง มี
ความพึงพอใจในการด าเนินด า
งานตามโครงการของศูนย์ฯ 

.0689 
 

.0689 
 

.0689 
 

.0689 
 

.2757 จังหวัด สศศ 3 3 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

 

เป้าหมาย 
โครงการ 

 

ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 

งบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท)  แหล่งงบ 
ประมาณ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี  

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 2562 2563 2564 2565 รวม 

22. พัฒนาศักยภาพ 
นักเรียน นักศึกษา เพื่อ
เตรียมตัวก่อนสอบ     
Pre-V net และการสอบ 
V-net 
1. กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน 
นักศึกษา เพื่อเตรียมตัว
ก่อนสอบ Pre v-net 
2. กิจกรรมการสอนซ่อม
เสริม(นักเรียนทวิภาคี) 
3. กิจกรรมจัดเตรียมก่อน
สอบ (ท าข้อสอบเก่า) 

1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิก
ของนักเรียน นักศึกษา ตาม
หลักสูตร ปวช.3 และ ปวส.2 
2. เพื่อน าผลการสอบไปใช้ในการ
ปรับปรุงคณุภาพการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา 
3. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา
ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ทบทวนความรู้ (ติวเตอร์) ส าหรับ
สอบ V-net 
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่ม
มากขึ้น 
5. เพื่อน าผลการทดสอบไปใชใ้น
การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 

- คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา V-net 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนน
เฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา  
V-net เพิ่มขึ้นร้อยละ 3  

.495 

 

.495 .495 .495 1.98 สอศ สอศ.สป 3 3 

23. พัฒนาประสิทธิภาพ
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
1. กิจกรรมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
2.กิจกรรมสัมมนา
หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือ  
3. กิจกรรมจัดท าคลังครู
ภูมิปัญญาในอาชีวศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ 
4. กิจกรรมขอสนับสนุน

1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
และส่งผลต่อผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ
เรียน การสอนที่มีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการวิทยาลัย โดยใช้
เครือข่ายที่มีคุณภาพ ท าให้เกิดการ
ใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน 

1. ครูและบคุลากร
ทางการศึกษาของ
อาชีวศึกษาสมุทรปราการ 
ได้รับการพัฒนา จ านวน 
800 คน 
2. ครูและบคุลากร
ทางการศึกษาของ
อาชีวศึกษาสมุทรปราการ
ผ่านการอบรมลูกเสือได้
วุฒิผู้ก ากับลูกเสือ จ านวน 
320 คน 

- ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาและน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานร้อยละ 80 ของครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่
ฝึกอบรมเป็นผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือระดับต่างๆผ่านการ
ประเมิน 

      สอศ.  สอศ.สป 3 3 



แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัดสมุทรปราการ 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

 

เป้าหมาย 
โครงการ 

 

ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 

งบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท)  แหล่งงบ 
ประมาณ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี  

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 2562 2563 2564 2565 รวม 

งบประมาณครูจ้างสอน
จากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ 

4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษามีครูผู้สอนเพียงพอต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียน การสอน
ที่มีคุณภาพ 
5. เพื่อพัฒนาระบบ 
 

24. การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรทางการ
ลูกเสือเพื่อการเรียน 
การสอน 

1. เพื่อฝึกอบรมผู้บังคบับัญชา
ลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
จุดหมาย วัตถุประสงค์และวิธีการ
ในการฝึกอบรมเยาวชนแบบใหม่
ตามแนวของส านักงานลูกเสือโลก
และคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ 
2. เพื่อให้ผู้บังคบับัญชาลูกเสือ 
สามารถท าหน้าที่บริหารกิจการ
ลูกเสือ 
 
 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา
ทุกสังกัดในจังหวัด
สมุทรปราการ จ านวน 45 
แห่ง 
2.ครูและบคุลากรทางการ
ลูกเสือ ทุกสังกัด  จ านวน 
320 คน  (แบง่ออกเป็น 5 
รุ่น) 
รุ่นที่ 1 ผู้บริหารจ านวน 
231,250 บาท 
รุ่น 2- 4 ครูและบุคลากร
ทางการลูกเสือ รุ่นละ 
262,828 บาท 
 

1. ผู้บริหารทุกคนที่ผ่านการ
ฝึกอบรมสามารถจัดการ
บริหารกองลูกเสือของตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น และได้รับการประเมิน
รับเคร่ืองหมายวู๊ดแบดจ์ 
เป็นไปตามพ.ร.บ.ลูกเสือ
แห่งชาติ พ.ศ. 2551 
2. ครูและบคุลากรทางการ
ลูกเสือมีศักยภาพในการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

1.282 
 

1.282 
 

1.282 
 

1.282 
 

5.128 สป.ศธ ศธจ.สป 3 3 

25. การพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ 
 

1. เพื่อพัฒนาข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ ให้มีความรักสามัคคี 
สามารถท างานเป็นทีม และ
ให้บริการหน่วยงานทางการศึกษา
ภายในจังหวัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้าง ในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทร     
ปราการจ านวน 72 คน  
2. ข้าราชการและ
บุคลากรในกลุ่ม
อ านวยการ ของหน่วยงาน

1. ร้อยละ 100 ของข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ ผ่านการพัฒนา
ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
2. ร้อยละ 80 ของข้าราชการ
และบุคลากรในกลุ่ม

.919 .919 .919 .919 3.676 สป.ศธ ศธจ.สป 3 3 



แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัดสมุทรปราการ 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

 

เป้าหมาย 
โครงการ 

 

ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 

งบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท)  แหล่งงบ 
ประมาณ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี  

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 2562 2563 2564 2565 รวม 

2. เพื่อสร้างเครือข่ายการท างาน
ร่วมกับกลุ่มอ านวยการของ
หน่วยงานทางการศึกษาภายใน                  
จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ทางการศึกษาภายใน
จังหวัดสมุทร  ปราการ  
จ านวน 50 คน 

อ านวยการ ของหน่วยงานทาง
การศึกษาในจังหวัด
สมุทรปราการ เข้าร่วม
กิจกรรมตามที่ก าหนด 

26. ยกย่องเชิดชูเกียรติครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ในจังหวัดสมุทรปราการ 
1. การคัดเลือกผู้รับรางวัล 
2. ประชุมวิชาการ 
จัดแสดงผลงาน 
มอบรางวัล 
 

1.  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติ 
ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษามีขวัญ ก าลังใจ และมุ่งมั่น  
ต้ังใจในการปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ 
3. เพื่อส่งเสริมใหค้รูและบุคลากร 
ทางการศึกษาได้แสดงศักยภาพการ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
4. เพื่อส่งเสริมใหค้รูและบุคลากร 
ทางการศึกษามีจิตวิญญาณและ
อุดมการณ์ในการพัฒนาการศึกษา 
ของชาติและเป็นแบบอย่างที่ดี 
ในสังคม 
 

- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
ทั้งภาครัฐและเอกชน  
พนักงานราชการ  
ครูอัตราจ้าง และลูกจ้าง 
 ในสถานศึกษา และ 
หน่วยงานทางการศึกษา 
 ในจังหวัดสมุทรปราการ 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
จ านวน 90 คน 

- ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  พนักงาน
ราชการครูอัตราจ้าง  
และลูกจ้าง ได้รับการ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ  
จ านวน 90 คน 

 .1290 .1290 .1290 .1290 0.516 สป.ศธ. ศธจ.สป 3 3 

27. การสรรหาและบรรจุ 
แต่งต้ังข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
สังกัด สพฐ. 
1 .สอบแข่งขันครูผู้ช่วย 

1. เพื่อสรรหาบุคคลแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งครูผู้ช่วยตามที่มี 
ต าแหน่งว่าง 
2. เพื่อสรรหาและคัดเลือกผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

- บุคคลทั่วไป  
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู บุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ 
ครูอัตราจ้าง และลูกจ้าง 

- ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง
ให้ด ารงต าแหน่ง ครูผู้ช่วยตาม
ต าแหน่งว่าง 
- ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  
บุคลากรทางการศึกษา 

2.539 2.539 2.539 2.539 10.156 สป.ศธ ศธจ.สป. 3 3 



แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัดสมุทรปราการ 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

 

เป้าหมาย 
โครงการ 

 

ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 

งบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท)  แหล่งงบ 
ประมาณ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี  

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 2562 2563 2564 2565 รวม 

2 .สอบคัดเลือก 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
3. สอบคัดเลือก 
รองผู้บริหารสถานศึกษา 
4. สอบคัดเลือก
ศึกษานิเทศก์ 
5. สอบคัดเลือกครู 
กรณีพิเศษ 

บุคลากรทางการศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์ 
3. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา และศึกษานิเทศก์ 

สังกัด สพฐ. พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง 
และได้รับการแต่งต้ังตาม
ต าแหน่งว่าง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดท่ี 4  สร้างโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาและความเท่าเทียม 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

 

เป้าหมาย 
โครงการ 

 

ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 

งบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท) (6) แหล่งงบ 
ประมาณ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี  

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 2562 2563 2564 2565 รวม 

28. การพัฒนาสถานศึกษา
ด้านการงานอาชีพเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษ 
ที่ 21 

1. เพื่อให้ครูมีความรู้ ความสามารถ
ในวิชาชีพและน าไปใชใ้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้ครูมีความคิดสร้างสรรค์
ต่อยอดผลิตชิ้นงานใหม่ ๆ เชิง
นวัตกรรมไปใช้ในกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะด้านอาชีพตามความถนัด
และสนใจของตนเอง 

4.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าไป

1. ครูทุกคนมีความรู้
ความสามารถในการจัด
กิจกรรมทักษะอาชีพ 
และน าไปใชใ้นการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ
ตามความถนัดและสนใจ
ของตนเอง 
3. สถานศึกษามีผลงาน
สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม

- ร้อยละของผลิตภัณฑ์ 
ผลงาน ของครู นักเรียน 
โรงเรียนขนาดเล็กร้อยละ 
100 ได้รับการพัฒนาและ
สามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  

.4824 

 

  .4824 .4824 .4824 1.929 สพฐ. สพป.สป.1 4 4 



แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัดสมุทรปราการ 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

 

เป้าหมาย 
โครงการ 

 

ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 

งบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท) (6) แหล่งงบ 
ประมาณ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี  

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 2562 2563 2564 2565 รวม 

ประยุกต์ในการประกอบอาชีพใน
อนาคตได้ 
5. เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้สามารถพัฒนาสื่อการเรียน 
การสอนโดยใช้เทคโนโลยี  

ด้านการพัฒนาทักษะ
อาชีพของผู้เรียนทุกแห่ง 
4. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้กับครู
โรงเรียนขนาดเล็กใน 
จ านวน 13 แห่ง รวม  
80  คน 
  

29. พัฒนาประสิทธิภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
1. กิจกรรมหลักพัฒนา
บุคลากร 
2. บริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
3.กิจกรรมหลักก ากับ
ติดตามผลการพัฒนา
คุณภาพ 

1. เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้ได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มตามศักยภาพ 
2. เพื่อให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณมีสภาพแวดล้อม สื่อใน
การจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัด
สพป.สป.2 ทุกคน 
2. โรงเรียนในสังกัด
จ านวน 71 โรงเรียน 
มุ่งเน้นไปยังโรงเรียนขนาด
เล็กในสังกัดจ านวน 18 
โรงเรียน 
3.ผู้เรียนในสังกัด 
ทุกคน 

1. ครูได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล 
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.030 

 
 
.30 
 
.90 
 
.030 
 

 
 
.30 
 
.90 
 
.030 
 

 
 
.30 
 
.90 
 
.030 
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สพฐ. 
 

สพฐ. 
 

สพฐ 

 
 

สพป.สป.2 
 

สพป.สป.2 
 

สพป.สป.2 

 
 

3 
 
3 
 
3 

 
 
6 
 
6 
 
6 

30. พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวม 
1. กิจกรรมหลักพัฒนาครู
หลักสูตรการคัดกรอง 
เด็กพิการ 
2. สนับสนุนสื่อ 
สู่โรงเรียน 
3. ก ากับติดตามผลการ
พัฒนาคุณภาพ 
 
 

1.  ส่งเสริมสนับสนุนประชากร 
วัยเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง มีพัฒนาการที่เหมาะสมและ
มีคุณภาพ 

2. 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดให้ได้รับความรู้เต็ม
ตามศักยภาพ 
 
 
 

1. ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา สังกัด 
สพป.สป.2 ทุกคน 
2. โรงเรียนในสังกัด
จ านวน 71 โรงเรียน 
3.นักเรียนในสังกัด 
ทุกคน 
 
 

1. ครูได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 
2. นักเรียนได้รับการพัฒนา
ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

 

เป้าหมาย 
โครงการ 

 

ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 

งบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท) (6) แหล่งงบ 
ประมาณ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี  

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 2562 2563 2564 2565 รวม 

31. ภารกิจของกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ในส านักงานกิจกรรมหลัก 
1. แขง่ขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการจัด
การศึกษาเพื่อการมีงานท า 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และขับเคลื่อนกิจกรรม
สภานักเรียน 
4. การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
5. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และขับเคลื่อนระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
 

1. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัด
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย ภายใต้ความ
ร่วมมือของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน สถาบันทางศาสนา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชนทุกรูปแบบให้มคีุณภาพ
ตามมาตรฐาน 
2. เพื่อส่งเสริมให้มีจริยธรรม 
คุณธรรม วินัย โดยเน้นกีฬา 
นันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี  
ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
นักศึกษาวิชาทหาร และการปฏิบัติ
ตนตามระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
3. เพื่อส่งเสริมสิทธิเด็ก การจัดหา 
ทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุน
การศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ทั้ง
เด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็ก
บกพร่อง เด็กพิการ และเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษด้วยการระดม
ทรัพยากรจากทุกฝ่าย 

- สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าโครงการตามภารกิจ
ของกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาใน สพม.6 
- กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาใน สพม.6 
สามารถท างานตาม
ภารกิจของกลุ่มส าเร็จตาม
เป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ 

- สพม.6 สามารถสนับสนุน 
ส่งเสริม การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดใหบ้รรลุ
เป้าหมายของการปฏิรูป
การศึกษา 

1.258 1.384  1.522   1.675 5,839 สพฐ. สพม.6 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

32. ส่งเสริมการรู้หนังสือ 
- กิจกรรมหลัก 
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้กับผู้ไม่รู้หนังสือ 
- จัดหาสื่อ หนังสือเรียนที่
เหมาะสม 

1. เพื่อสนับสนุนและขยายโอกาส
ทางการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีความ
สอดคล้องและความจ าเป็นในการใช้
ชีวิตประจ าวัน 
2. เพื่อเพิ่มจ านวนประชาชนที่มี
ทักษะการรู้หนังสือไทยเพิ่มขึ้น 

- จัดการเรียนการสอน
ให้กับผูไ้ม่รู้หนังสือใน
จังหวัดสมุทรปราการ      
ให้สามารถอ่านออกเขียน
ได้ 

- ร้อยละ 100 ของผู้ไม่รู้
หนังสือสามารถอ่านออกเขียน
ได้ และใช้ชีวิตอยู่ในสังคม 

.3025 
 

.330 
 

.3575 
 

.3855 
 

  1.3755 
 

กศน. กศน.จ.สป. 
 

4 4 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

 

เป้าหมาย 
โครงการ 

 

ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 

งบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท) (6) แหล่งงบ 
ประมาณ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี  

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 2562 2563 2564 2565 รวม 

33.การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- จัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน 
- กิจกรรมหลักจัดหาสื่อ
หนังสือเรียน 
- จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

1. เพื่อสนับสนุนและขยายโอกาส
ทางการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีความ
สอดคล้องและความจ าเป็นในการ
ใช้ชีวิตประจ าวัน 
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง          
มีความสุข 
 

- นักศึกษาและประชาชน
ในจังหวัดสมุทรปราการ
ได้รับการศึกษานอกระ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยอย่างทั่วถึง และมี
คุณภาพ 

- ร้อยละ 90 ของ
กลุ่มเป้าหมายน าความรู้ที่ได้รับ
ไปพัฒนาคณุภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของตนเองได้
อย่าง มีความสุข 

27.69 28.06 30.86 33.95   120.56 กศน. กศน.จ.สป. 
 

4 4 

34. ส่งเสริมพัฒนาการ
และประสบการณ์เรียนรู้
ระดับปฐมวัย                                                                   
1. ประชุมคณะท างาน                                                    
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
3. ติดตามและประเมินผล                                                   
4. รายงานการติดตาม  
 

1. เพื่อให้เด็กระดับปฐมวัยได้รับ
การประเมินพัฒนาการ และการ
กระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้องตามวัย 
2. เพื่อให้เด็กระดับปฐมวัย มี
พัฒนาการที่สมวัยทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ จิตใจและสังคม 
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและผู้
เลี้ยงเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย4. เพื่อสร้าง
เสริมความรัก ความสัมพันธ์
ระหว่างเด็ก และผู้ปกครองหรือ
ผู้ดูแลเด็ก 
 

1. สถานศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอนระดับชั้น
ปฐมวัย ในจังหวัด
สมุทรปราการ  
จ านวน 119 แหง่  
2. ครู ผู้เลี้ยงเด็ก ได้รับ
การพัฒนาการตาม
มาตรฐานวิชาชีพ จ านวน 
116 คน 
3. เด็กระดับปฐมวัยได้รับ
การประเมินพัฒนาการ 
ได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการที่ถูกต้องตาม
วัย มีการพัฒนาการ
ทั้ง ทางด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ
และสังคม  

1.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ปฐมวัยมีระบบการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ 
มาตรฐานตามเกณฑ์ 
2. ร้อยละ 100 ของครูและ
ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ได้รับการ
อบรมอย่างน้อยปีละไม่น้อย
กว่า 20 ชั่วโมง 
3. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
สมวัย เหมาะสม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85  
4. ครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวัยได้รับการอบรมให้
ความรู้และทักษะในการดูแล
เด็กปฐมวัย ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 
 

.633 .633 .633 .633 2.532 สป.ศธ ศธจ.สป. 4 4 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
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โครงการ 
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โครงการ 

 

ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 

งบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท) (6) แหล่งงบ 
ประมาณ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ 
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4. ครู ผู้เลี้ยงเด็ก มีความรู้
และตระหนักถึงการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย  

 

35. พัฒนาครูแนะแนว
การศึกษาสร้าง
ประสบการณ์อาชีพ 
1. ประชุมคณะท างาน                                                    
2. ประชุมอบรม 
เชิงปฏิบัติการ 
3. ติดตามและประเมินผล                                                   
4. รายงานผลการ
ด าเนินการ  
 

1. เพื่อพัฒนาครูแนะแนวให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทาง
ในการด าเนินงาน ตระหนักถึง
ความส าคัญจ าเป็นของการ 
แนะแนวอาชีพในยุคปัจจุบัน             
2. เพื่อใหค้รูแนะแนว สามารถ
เตรียมผู้เรียนให้รู้จักตนเอง ค้นพบ
ความถนัดความสามารถ มีเจตคติที่
ดีต่อการท างานและการประกอบ
อาชีพ  
3. เพื่อใหค้รูสามารถแนะแนว  
จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพสอด 
คล้องกับความต้องการของตลาด 
แรงงานและการมีงานท าในอนาคต 
4. เพื่อใหค้รูแนะแนวมีความ
เข้มแข็ง สามารถสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอาชีพ
เพิ่มมากขึ้น            

1. สถานศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
จังหวัดสมุทรปราการ 
จ านวน 95 แห่ง             
2. ครูที่รับผิดชอบงาน
แนะแนวระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
จังหวัดสมุทรปราการ     
จ านวน 95  คน 
3. จ านวนกิจกรรมผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 4 กิจกรรม 
4. ครูแนะแนว สามารถ
จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
เตรียมความพร้อมสู่โลก
ของงานให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ มีทรรศนะมุมมอง 
และทักษะอาชีพเพื่อก้าวสู่
เส้นทางอาชีพในอนาคต  

1. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษามีระบบแนะแนวที่
มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ 
2. ร้อยละ 100 ครูแนะแนว 
สามารถจัดกิจกรรมแนะแนว
อาชีพ นักเรียนเกิดการเรียนรู้  
มีทรรศนะมุมมอง และทักษะ
อาชีพเพื่อก้าวสู่เส้นทางอาชีพ
ในอนาคต 
3. ครูแนะแนวที่ผ่านการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงความส าคัญจ าเป็น 
ในทักษะอาชีพเพื่อก้าวสู่
เส้นทางอาชีพในอนาคต 
4. ผู้เรียนสามารถวางแผนและ
เลือกแนวทางศึกษาต่อได้อย่าง
เหมาะสม 

 

.5820   .5820 .5820 .5820 2.328 สป.ศธ. ศธจ.สป 4 4 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดท่ี 5  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

 

เป้าหมาย 
โครงการ 

 

ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 

งบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท) (6) แหล่งงบ 
ประมาณ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี  

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 2562 2563 2564 2565 รวม 

36. เครือข่ายสถานศึกษา
ปลอดขยะเพื่อการจัดการ
ขยะอย่างย่ังยืน 

1. เพื่อสร้างจิตส านึกและปลูกฝัง
วินัยในการจัดการขยะมูลฝอย
ให้แก่ผุ้เรียนในสังกัด    
2. เพื่อสร้างเครือข่ายสถานศึกษา
ปลอดขยะและขยายผลลงสู่ชุมชน
ในพื้นที่ 
3. เพื่อให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนัก รวมทั้งกระตุ้นให้สถานศึ
กาและผุ้เรียนในสังกัด ได้มีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
ต้ังแต่การลด คัดแยกที่ต้นทาง 
จนถึงการก าจัดขยะ ตลอดจนลด
การใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้
วัสดุอ่ืนทดแทน 
 

 

1. ผู้เรียนในสังกัด ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 มีจิตส านึก
และเกิดความตระหนักใน
การเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การจัดการขยะมูลฝอย
อย่างถูกวิธีและเป็น
รูปธรรม 
2. สถานศึกษาในสังกัด 
ร้อยละ 100 ร่วมเป็น
เครือข่ายสถานศึกษา 
ปลอดขยะ   

- ร้อยละ 100 สถานศึกษาใน
สังกัดมีสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพสะอาดปราศจากขยะ
และมลพิษ 

 

.3000  .3000 .3000 .3000 1.200 สพฐ. สพป.สป.1 5 5 

37. สร้างความเข้มแขง็ให้
บุคลากรในสถานศึกษา
ปลอดขยะ (Zero Waste 
School) กิจกรรมหลัก
ประชุมปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรโครงการ
สถานศึกษาปลอดขยะ 
(Zero Waste School) 

1. เพื่อจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการ
สถานศึกษาปลอดขยะ (Zero 
Waste School) 
2. เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
สถานศึกามีความเข้าใจที่ถูกต้อง 
และสามารถด าเนินการโครงการ
สถานศึกาปลอดขยะ (Zero 
Waste School) ได้ตามนโยบาย
ของรัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

- จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
โครงการสถานศึกษา
ปลอดขยะ (Zero Waste 
School) สถานศึกษาละ 
2 คน รวม 120 คน 2 วัน 
- บุคลากรโครงการ
สถานศึกษาปลอดขยะ 
(Zero Waste School) มี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบ
กระบวนการพัฒนาที่จัดขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และ
ในระดับมาก 

- ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีการ
จัดการระบบตามโครงการ 
สถานศึกษาปลอดขยะ (Zero 
Waste School) โดยสามารถ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
ในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

.401 .441 .485 .530 1.859 สพฐ. สพม.6 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

 

เป้าหมาย 
โครงการ 

 

ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 

งบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท) (6) แหล่งงบ 
ประมาณ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี  

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 2562 2563 2564 2565 รวม 

38. ส่งเสริมจัดการความรู้
ในการบริหารจัดการขยะ
จากสถานศึกษาสู่ผู้เรียน 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เก่ียวกับ
การริหารจัดการขยะ 

- กศน.ต าบล 50 แห่ง  
ผู้เรียน  720 คน/ปี 

- ร้อยละ 100 ของกศน.ต าบล
สามารถจัดกิจกรรมได้ 
- ผู้เรียนมีทักษะในการบริหาร
จัดการขยะ 
 

0.15 0.15 0.15 0.15 0.60 กศน. กศน.จ.สป. 
 

5 5 

39. ส่งเสริมการขยายผล
เกษตรธรรมชาติสู่ชุมชน 

1. เพื่อขยายผลกิจกรรมเกษตร
ธรรมชาติสู่ผู้เรียนและชุมชน 

- กศน.ต าบล 50 แห่ง  
ผู้เรียน  3,000 คน/ป ี

- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ในสังกัดสามารถจัดกิจกรรม
เพื่อขยายผลเกษตรธรรมชาติ
ในพื้นที่ได้ 
 

0.32 0.32 0.32 0.32 1.28 กศน. กศน.จ.สป. 
 

5 5 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดท่ี  6   พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

 

เป้าหมาย 
โครงการ 

 

ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 

งบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท)  แหล่งงบ 
ประมาณ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี  

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 2562 2563 2564 2565 รวม 

40. บริหารส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1  
ให้มีประสิทธิภาพ 

1. จัดหาปัจจัยเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ  
เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนในด้าน
การจัดหาปัจจัยต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานของทุกกลุ่ม/หน่วยงาน 
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
ให้มีความพร้อมเอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาองค์กรให้มี
ความเข้มแขง็  

1. มีปัจจัยเพียงพอ 
สนับสนุน พร้อมที่ให้
บุคลากรทางการศึกษาใน
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1ได้รับ
บริการอย่างดี 
2. ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบริหารจัดการ
ภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน 
 

- ร้อยละของบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 

4.500   4.500 4.500 4.500 18.00 สพฐ. สพป.สป.1 6 6 

41. งบลงทุน  
   1.1 ค่าครุภัณฑ ์
   1.2ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1. เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษา
ของ สพป.สป.2 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้การ
บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสีย 
 
 
 
 

1. ครูและบุคลากรใน
สังกัด สพป.สป.2 
2. สถานศึกษาในสงักัด 
จ านวน 71 โรงเรียน 
3. ผู้เรียนในสังกัดทุกคน 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาในทุกระดับ ให้
สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  สพฐ 
จังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง มี
เครือข่ายการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
 

8.00 
 

8.00 
 

10.00 
 

10.00 
 

36.00 สพฐ สพป.สป.2 6 6 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

 

เป้าหมาย 
โครงการ 

 

ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 

งบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท)  แหล่งงบ 
ประมาณ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี  

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 2562 2563 2564 2565 รวม 

42. บริหารส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
1. การบริหารจัดการของ 
สพป.สป.2 
2. บริหารงานกลุ่มงานใน
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

1. เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่
สามารถบริหารจัดการตามภารกิจ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สามารถส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน 
2. เพื่อบริหารจัดการกลุ่มงานใน
เขตพื้นทีการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3. สพป.สป.2และสถานศึกษามี
ระบบการจัดการศึกษาตาม
แนวทางการกระจายอ านาจ ตาม
หลักธรรมาภิบาลและเน้นการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัด 
สพป.สป.2 ทุกคน 
2. สถานศึกษาในสังกัด 
จ านวน 71 แห่ง 
3. ผู้เรียนในสังกัดทุกคน 
 

1. สถานศึกษาและ สพป.สป.2 
สามารถเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. สถานศึกษาและ สพป.สป.2 
สามารถบริหารจัดการศึกษา 
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการ
กระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม
และรับผิดชอบได้อย่างมี
คุณภาพ 

7.00 
 
 

8.00 
 
 
 
 

8.00 
 
 
 
 
 
 

8.00 
 
 
 
 
 

31.00 
 
 
 
 
 
 

สพฐ 
 
 
 

สพป.สป.2 
 
 
 

6 
 
 
 

6 

43. บริหารส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
กิจกรรมหลัก 
- การบริหารจัดการของ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

เพื่อบริหารจัดการ สพม.6 ให้มี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
- สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจ า
ส าหรับทุกกลุ่มใน สพม.6 
เชิงคุณภาพ 
- สพม.6 มีความพร้อมใน
การบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

- สพม.6 มีการบริหารจัดการที่
ดีในระดับดีขึ้นไป 

5.000 5.000 5.000 5.000 20.00 สพฐ. สพม.6 6 
 
 
 
 
 
 
 

6 

44. ตามภารกิจของกลุ่ม
อ านวยการในส านักงาน 
กิจกรรมหลัก 
1. การส่งเสริมสนับสนุน

1. เพื่อจัดระบบบริหารและพัฒนา
คุณภาพการให้บริการของ สพม.6 
เป็นไปตามมาตรฐานส านักงาน 
2. เพื่อใหบ้ริการ สนับสนุน 

เชิงปริมาณ 
- สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าโครงการตามภารกิจ

- สพม.6 มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของสถานศึกษา
และผู้รับบริการในระดับดีมาก
ขึ้นไป 

.693 .730 .750 .800 2.973 สพฐ. สพม.6 6 6 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

 

เป้าหมาย 
โครงการ 

 

ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 

งบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท)  แหล่งงบ 
ประมาณ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี  

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 2562 2563 2564 2565 รวม 

สถานศึกษาให้มี
ความสามารถและมีความ
เข้มแข็งในการบริหาร
จัดการ 
2. การด าเนินงานตาม
มาตรฐานส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
3. ปัจฉิมนิเทศข้าราชการ
ครูบุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้าง/งานแสดง
มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ
ราชการ 
 

ส่งเสริม ประสานงาน อ านวยการ 
และยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการของ สพม.6 และ
สถานศึกษาในสังกัดเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน 
3. เพื่อใหบ้ริการและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและผลงานเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของ สพม.6 และ
สถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชน
ให้เข้าใจในการด าเนินงานและให้
การสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ของกลุ่มอ านวยการใน 
สพม.6 
เชิงคุณภาพ 
กลุ่มอ านวยการใน สพม.6 
สามารถท างานตาม
ภารกิจของกลุ่มส าเร็จตาม
เป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ 

45. ตามภารกิจของกลุ่ม
นโยบายและแผนใน
ส านักงาน 
1. พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารเชิงกลยุทธ์
การศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน
การวางแผนและการ
บริหารงบประมาณ 
2. การติดตามและ
ประเมินผลการบริหาร
จัดการของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและของ
สถานศึกษา 
3. พัฒนาระบบจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา 

1. เพื่อให้การบริหารและการจัด
การศึกษาของ สพม.6 เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของ
การปฏิรูปการศึกษา 
2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัด
การศึกษาสามารถพัฒนา
ยุทธศาสตร์ในการบริหารและการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น 

- สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าโครงการตามภารกิจ
ของกลุ่มนโยบายและแผน
ใน สพม.6  
- กลุ่มนโยบายและแผนใน 
สพม.6 สามารถท างาน
ตามภารกิจของกลุ่มส าเร็จ
ตามเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ 

- สพม.6 สามารถสนับสนุน 
ส่งเสริม การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดใหบ้รรลุ
เป้าหมายของการปฏิรูป
การศึกษา 

.6637 .76370 .8637 9637   3.2548 สพฐ. สพม.6 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
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งบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท)  แหล่งงบ 
ประมาณ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี  

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 2562 2563 2564 2565 รวม 

46. ตามภารกิจของหน่วย
ตรวจสอบภายใน ใน
ส านักงาน 
- การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณในสถานศึกษา 

1. เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ และ
ด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อสนับสนุนให้ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามี
การควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพภายใต้ใช้จ่ายที่
เหมาะสม 
3. เพื่อใหค้วามมั่นต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน
ในรูปของรายงานที่เป็นประโยชน์
ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 

- สนับสนุนงบประมาณ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการตามภารกิจของ
หน่วยตรวจสอบภายใน 
- หน่วยตรวจสอบภายใน 
สามารถท างานตาม
ภารกิจได้ตามเป้าหมาย 
และมีประสิทธิภาพ 

- สพม.6 และสถานศึกษา 
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และ
ด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับที่
เก่ียวข้อง ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสม คุ้มค่า และมี
ประสิทธิภาพ 

.4204 .4624 .5086 .5600 1.951 สพฐ. สพม.6 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

47. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1. เพื่อให้ทุกสถานศึกษาในสังกัด 
มีการบริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

- สถานศึกษาในสังกัด 6 
แห่ง 

- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 
มีการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

0.05 0.05 0.05 0.05 0.20 กศน. กศน.จ.สป. 
 

6 6 

48. ส่งเสริมการศึกษา 
กศน.แบบมสี่วนร่วม 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและแสวงหา
ภาคีเครือข่ายในการร่วมจัด
การศึกษา กศน.  

- กศน.ต าบล 50 แห่ง 
- สถานศึกษาในสังกัด 6 
แห่ง 
 

- ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัด
สามารถจัดกิจกรรม กศน.
ภายใต้ความร่วมมือกับภาคี
เครือข่าย 

0.50 0.50 0.50 0.50 2.00 กศน. กศน.จ.สป. 
 

6 6 

49. การประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ
การประกันคุณภาพ

1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการน าระบบประกัน
คุณภาพภายในไปใชใ้นการพัฒนา

1. ผู้เข้าประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ
การประกันคุณภาพ

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน
จัดการศึกษาในจังหวัด
สมุทรปราการ ที่เข้าร่วม

.2176  .2176 .2176 .2176 0.8704 สป.ศธ ศธจ.สป. 6 
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ภายในที่สถานศึกษา
เลือกใช้ 
 

คุณภาพการศึกษา 
2. เพื่อใหห้น่วยงานที่จัดการศึกษา
ได้ได้เห็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในของ
ตนเอง และสามารถเลือกระบบ
ประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับ
บริบทและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 
 

ภายในที่สถานศึกษา
เลือกใช้เป็นหน่วยงานที่
จัดการศึกษาในจังหวัด
สมุทรปราการ จ านวน 
300 คน  
2.สถานศึกษามีแนวทางใน
การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็งมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ
บริบทของตนเองและมี
ความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพจากภายนอก 
 

ประชุมสัมมนาฯมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่
เหมาะสมกับบริบทของตนเอง 
2. หน่วยงานที่จัดการศึกษาใน
จังหวัดสมุทรปราการที่เข้าร่วม
ประชุมสัมมนา มีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็งและ
ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองย่ังยืน 
 

51. นิเทศการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
เชิงบูรณาการ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สร้างเคร่ืองมือการนิเทศ  
2. นิเทศ ติดตาม ส่งเสริม
และสนับสนุน การจัดการ
ศึกษาของสานศึกษาใน
สังกัด 
3. ประชุม และจัดท า
รายงานการนิเทศ 

1 เพื่อนิเทศ ก ากับ ติดตาม การ
จัดการศึกษา การด าเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
แ ล ะ ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ น สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
สมุทรปราการ 
2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทางการ
ด า เ นิ น ง า น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษา โดยใช้กระบวนการ
นิเทศแบบ  มีส่วนร่วมและบูรณา
การกับการนิเทศงานโครงการตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- ร้อยละหน่วยงานและ
สถานศึกษาทุกระดับ ทุก
ประเภท ทุกสังกัด ใน 
จังหวังสมุทรปราการ
เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- หน่วยงานทางการศึกษา 
และสถานศึกษา ทุกระดับ 
ทุกประเภท ทุกสังกัดใน
จังหวัดสมุทรปราการ
ด าเนินงานตามนโยบาย
การศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการมี

-ร้อยละ  90 
-ระดับดีมาก 

 

.3456 
 

  .3456 
 

.3456 
 

.3456 
 

1.3824 สป.ศธ ศธจ.สป. 6 6 
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ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับ
การด าเนินงานตาม
นโยบายระทรวง
ศึกษาธิการ  และมีความ
พร้อมในการรับการตรวจ
ราชการของกระทรวง 
ศึกษาธิการอยู่ในระดับ 
ดีมาก 
 

52. ตรวจติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน
ผลการจัดการศึกษา ของ
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ 

1. เพื่อพิจารณาก าหนดกรอบแนว
ทางการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานการศึกษาในจังหวัด
สมุทรปราการ 
2. เพื่อให้เกิดการประสานเชื่อมโยง
และบูรณาการการจัดการศึกษา 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
ในหน่วยงานทางการศึกษาของ
จังหวัดสมุทรปราการ 
3. เพื่อขับเคลื่อนการตรวจติดตาม
และประเมินผลการบริหารจัดการ
การศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ 
4. เพื่อรายงานผลการตรวจติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา
โดยศึกษานิเทศก์ ในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

1. ศึกษานิเทศก์
ผู้รับผิดชอบงานติดตาม
ประเมินผลฯ จ านวน 21 
คน (ตามกรอบ
อัตราก าลัง) หน่วยงาน
และสถานศึกษาทุกระดับ 
ทุกประเภท ทุกสังกัด ใน
จังหวัดสมุทรปราการ 
2. ผู้แทนหน่วยงานทาง
การศึกษาที่ปฏิบัติ
เก่ียวข้องกับการติดตาม
ประเมินผลฯ และ
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายได้ร่วม
ประชุมพิจารณา กรอบ
แนวทาง เคร่ืองมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล แบบ
รายงาน และบริบทด้าน
ต่างๆ เพื่อการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล

1. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
งานติดตามประเมินผลฯ 
จ านวน 21 คน(ตามกรอบ
อัตราก าลัง) หน่วยงานและ
สถานศึกษาทุกระดับ ทุก
ประเภท ทุกสังกัด ในจังหวัด
สมุทรปราการ 
2. ผู้แทนหน่วยงานทาง
การศึกษาที่ปฏิบัติเก่ียวข้องกับ
การติดตามประเมินผลฯ และ
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายได้ร่วม
ประชุมพิจารณา กรอบ
แนวทาง เคร่ืองมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล แบบรายงาน และ
บริบทด้านต่างๆ เพื่อการ
ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
ระดับจังหวัด ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย

 1.328 
 

 1.328 1.328 1.328 5.312 สป.ศธ ศธจ.สป. 6 6 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
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โครงการ 

 

เป้าหมาย 
โครงการ 

 

ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 

งบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท)  แหล่งงบ 
ประมาณ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี  

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 2562 2563 2564 2565 รวม 

การจัดการศึกษาระดับ
จังหวัด ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่า
ด้วยการตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา พ.ศ. 2560  
3. สถานศึกษา ทุกระดับ 
ทุกประเภท ทุกสังกัดใน
จังหวัดสมุทรปราการ
ได้รับการประสาน
เชื่อมโยง บูรณาการ
การศึกษา ให้ด าเนินงาน
ตามนโยบายการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ  
4. การรายงานผลการ
ตรวจติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษาโดย
ศึกษานิเทศก์ ใน
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดในระบบ
การจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

การตรวจ ติดตาม ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา พ.ศ. 
2560 ร้อยละ 100  
3. สถานศึกษา ทุกระดับ ทุก
ประเภท ทุกสังกัดในจังหวัด
สมุทรปราการได้รับการ
ประสานเชื่อมโยง บูรณาการ
การศึกษา ให้ด าเนินงานตาม
นโยบายการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและมี
ความพร้อมในการรับการตรวจ
ราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
4. การรายงานผลการตรวจ
ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาโดยศึกษานิเทศก์ ใน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดใน
ระบบการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการร้อยละ 
80 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

 

เป้าหมาย 
โครงการ 

 

ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 

งบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท)  แหล่งงบ 
ประมาณ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี  

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 2562 2563 2564 2565 รวม 

53. ตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินงบประมาณของ
สถานศึกษาและส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

1 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน
งบประมาณของสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
รับผิดชอบและส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยรับ
ตรวจ เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบายที่
ก าหนด 
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานด้าน
งบประมาณของสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
รับผิดชอบและส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

1. หน่วยรับตรวจ สุ่ม
ตรวจสถานศึกษา จ านวน 
25 แห่ง แบง่เป็น
สถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 15 
แห่ง  สถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาจ านวน 5แห่ง
สถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาจ านวน 2 แห่ง 
กศน..จ านวน 3 แห่ง และ
กลุ่มอ านวยการ (งาน
การเงินและพัสดุ )จ านวน 1 
หน่วย รวม 26  หน่วยรับ
ตรวจ 
3. ตรวจสอบพิเศษ
สถานศึกษากรณีมีข้อ
ร้องเรียน หรือสถานศึกษา
ขอให้เข้าตรวจเป็น กรณี
พิเศษ  จ านวน  10 แหง่ 
4.สถานศึกษาในสงักัด
กระทรวงศึกษาธิการใน
พื้นที่รับผิดชอบ 
ที่ท าการสุ่มตรวจจ านวน 
25  แห่ง ได้รับการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน

1.ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่
ก าหนดเข้าตรวจ ได้รับการ
ตรวจสอบ สามารถปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ 
รวมถึงบริหารงบประมาณที่มี
อยู่ และด าเนินการจัดซื้อ จัด
จ้างถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ และ 
มติ ครม. 
2. ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่
ก าหนดเข้าตรวจสอบได้ปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะเจ้าหน้าที่
การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ ของ
หน่วยรับตรวจ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ แนวปฏิบัติ ค าสั่ง
ข้อบังคบั และมติครม.ที่
เก่ียวข้อง 
3. หน่วยรับตรวจที่ก าหนดสุ่ม
ตรวจ จ านวน 25 โรงเรียน 
และกลุ่มอ านวยการ (งาน
การเงิน บัญชีและพัสดุ)
สามารถ ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชีและพัสดุ รวมถึง
การบริหารงบประมาณได้

.0209 .0209 .0209 .0209 .0836 สป.ศธ ศธจ.สป. 6 6 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

 

เป้าหมาย 
โครงการ 

 

ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 

งบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท)  แหล่งงบ 
ประมาณ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 
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ชาติ 20 ป ี  

ยุทธศาสตร์ 
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ด้านการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณอย่างครบถ้วน
และได้รับค าปรึกษา 
แนะน าแนวทางการปฏิบัติ
อย่างถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายของราชการ 
5.การตรวจสอบภายใน
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ 
ด าเนินการแบบมีส่วนร่วม
และมีเครือข่าย 
การด าเนินงานที่เข้มแข็ง
ส่งผลให้สถานศึกษาใน
สังกัดและส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการสามารถ
บริหารจัดการด้านการเงิน 
บัญชีและการพัสดุ ในเชิง
คุณภาพเป็นที่พอใจ และ
ปฏิบัติหน้าที่โดยความ
สุจริต โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 
 
 
 

ถูกต้องตามระเบียบฯ 
4. รวมถึงสถานศึกษาที่เข้า
ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ
จ านวน 10 แห่งสินทรัพย์ 
สามารถ ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชีและพัสดุ รวมถึง
การบริหารงบประมาณได้
ถูกต้องตามระเบียบฯ 
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วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

 

เป้าหมาย 
โครงการ 

 

ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 

งบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท)  แหล่งงบ 
ประมาณ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 
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54. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
กลางด้านการศึกษาเพื่อการ
บริหารจัดการศึกษาระดับ
จังหวัด 

1. เพื่อให้มีศูนย์ปฏิบัติการ
ฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของ
จังหวัด 
2. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกลาง
ส าหรับการบูรณาการข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาของ             
ทุกหน่วยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
3. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานระบบ ในด้านการ
น าเสนอ รายงาน เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ 
4. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ของจังหวัด แก่หน่วยงานที่จัด
การศึกษาหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
และผู้สนใจทั่วไป 

1. คณะท างานฐานข้อมูล
สารสนเทศกลางด้าน
การศึกษา ระดับจังหวัด 
จ านวน 30 คน 
2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงานทางการศึกษา
ทุกสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้อง จ านวน 30 คน  
3. ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ และ
หน่วยงานทางศึกษาทุก
สังกัดมีระบบฐานข้อมูล
กลางด้านการศึกษาที่
ครบถ้วน ถูกต้องเชื่อถือได้
ทันสมัยตรงตามความ
ต้องการและทันต่อเวลา
เชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบ และน ามาใช้บริหาร
จัดการศึกษาในจังหวัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ 100 ของระบบ
ฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
น่าเชื่อถือ 
2. ร้อยละ 90 ของหน่วยงาน
ทางการศึกษามีการปรับปรุง
ข้อมูลส าคัญที่ต้องจัดเก็บได้
ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด   
3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกสังกัดเข้าร่วม
ประชุมปฏิบัติการจัดท า
ฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา
ครบถ้วน 
4. ร้อยละ 90 ของหน่วยงาน
ทางการศึกษาสามารถน า
ข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการ
วางแผนบริหารจัดการศึกษาได้
อย่างประสิทธิภาพ 
5. ร้อยละ90 ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการข้อมูล
สารสนเทศ 
6. ร้อยละ 90 ของหน่วยงาน
ทางการศึกษามีระบบการ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 
 

.1300 
 

.1300 .1300 .1300 0.520 สป.ศธ ศธจ.สป. 6 6 
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เป้าหมาย 
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ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 

งบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท)  แหล่งงบ 
ประมาณ 
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ศธ. 

 2562 2563 2564 2565 รวม 

55. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ  (พ.ศ. 
2563-2567) แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
(แผนใช้เงิน) และ
แผนปฏิบัติราชการ                     
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (แผนขอเงิน) 
 

1. เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของจังหวัด
สมุทรปราการ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ตามบริบทของจังหวัด 
2. เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วม สนับสนุน ส่งเสริมการ
ด าเนินงานจัดการศึกษาของจังหวัด
สมุทรปราการ ให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ 
3. เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของจังหวัด
สมุทรปราการ ให้ตรงต่อความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน  
 

เชิงปริมาณ 
1. คณะท างานจัดเตรียม
ข้อมูล ในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา   
แผนปฏิบัติราชการ (แผน
ใช้เงินและแผนขอเงิน) 
ประกอบด้วย รอง
ศึกษาธิการจังหวัด 
ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่
กลุ่มนโยบายและแผน   
จ านวน 15 คน  
ระยะเวลา 3 วัน  
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะท างานยกร่าง
แผนพัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการ (แผน
ขอเงิน)  ประกอบด้วย 
ผู้แทนหน่วยงานทาง
การศึกษา  สถานศึกษา
และเจ้าหน้าที่   จ านวน  
30 คน ระยะเวลา 3 วัน 
จ านวน   3 คร้ัง 
เชิงคุณภาพ 
1.จังหวัดสมุทรปราการมี
แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ  
(พ.ศ. 2563 - 2567)  
แผนปฏิบัติราชการ

เชิงปริมาณ 
1. แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ  (พ.ศ. 
2563 - 2567)  จ านวน 60 
เล่ม 
2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (แผน
ใช้เงิน) จ านวน 30 เล่ม 
3. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผน
ขอเงิน)  จ านวน 10 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 100 ของโครงการ/
กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (แผนใช้เงิน) มีคุณภาพ
และน าไปใชไ้ด้จริง 
2. แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ มีความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด และความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
เป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินการพัฒนาการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
3. แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ เป็น

.2125  .2125 .2125 .2125 .850 สป.ศธ ศธจ.สป. 6 6 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

 

เป้าหมาย 
โครงการ 

 

ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 

งบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท)  แหล่งงบ 
ประมาณ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี  

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 2562 2563 2564 2565 รวม 

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
2562 (แผนใช้เงิน) และ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
2563 ที่มคีวามเชื่อมโยง
สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดและ
สภาพปัญหาความ
ต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ตามบริบทของ
จังหวัด  
2. จังหวัดสมุทรปราการมี
แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ  
(พ.ศ. 2563 - 2567)   
และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
2562 (แผนใช้เงิน)  ใช้
เป็นกรอบในการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน
ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ
ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดต่อ
การบริหารจัดการศึกษา 

กรอบในการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดต่อการบริหารจัด
การศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

 

เป้าหมาย 
โครงการ 

 

ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

 

งบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท)  แหล่งงบ 
ประมาณ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี  

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 2562 2563 2564 2565 รวม 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 

84
.9

28
1 

86
.4

53
 

91
.6

28
7 

95
.1

46
1 

35
8.

15
59

     

 


