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

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดท่ี 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

โครงการ/กิจกรรม
หลัก 

 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

 

เป้าหมายของ
โครงการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมายของ

ตัวชี้วดั 

งบประมาณ(หน่วย: บาท) แหล่ง
งบประมาณ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 
หมาย
เหตุ 2562 2563 2564 2565 รวม 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 

1. ป้องกันและป้อง
ปรามการก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาทของ
นักเรียน นักศึกษา 

1. เพื่อหาแนวทางการ
ป้องกันและป้องปราม
ปัญหาการทะเลาะวิวาท 
2. เพื่อสร้างเครือข่าย 
หน่วยงาน ในการป้องกัน
และป้องปรามการ
ทะเลาะวิวาทและติดตาม 
3. เพื่อลดปญัหาการ
ทะเลาะวิวาท และนักเรียน 
นักศึกษากลุ่มเสี่ยง 
 

- นักเรียน นักศึกษา 
มัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษาในจังหวัด
สมุทรปราการ 
- ปัญหาการทะเลาะ
วิวาทของนักเรียน 
นักศึกษาลดลง 
ร้อยละ 80 

- ผู้ระดบั
มัธยมศึกษา
และ
อาชีวศึกษา
ในจังหวัด
สมุทร 
ปราการ 

สถานศึกษา
มัธยม 
ศึกษาและ
อาชีวศึกษา
ในจังหวัด
สมุทร 
ปราการ 

- โครงการเก่ียวกับ
การป้องกันและป้อง
ปรามปัญหาทะเลาะ
วิวาท 5 โครงการ 
- ปัญหาการทะเลาะ
วิวาทลดลงเป็นไป
ตามเป้าประสงคข์อง
โครงการ 

1.275 1.275 1.275 1.275 5.100 สอศ สอศ.สป. 1 1  

2.ยกระดบัการ
เรียนรู้ภาษาอาเซียน 
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศอ่ืน 

1. เพื่อสร้างบุคลากรที่
สามารถใช้อาเซียนใน
โรงงานอุตสาหกรรมและ
ภาคธุรกิจได้ 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาภาษอาเซียให้แก่
บุคลากรในโรงงาน
อุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ 
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา 
บุคลากรทางการทางการ 
ศึกษาและประชาชนทั่วไป 
สามารถพัฒนาทักษะภาษา 
อังกฤษและภาษาต่าง 
ประเทศอ่ืนๆในการติดต่อ 
สื่อสารและการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

อบรมภาษาอาเซียน  
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศอ่ืน  
ไม่น้อยกว่า 20 
โครงการ จังหวัดและ
อ าเภอท้องที่จังหวัด
สมุทรปราการ  อบจ.
สมุทรปราการ อปท. 
องค์กรท้องถิ่น
ภาคเอกชน  สถาน
ประกอบการ โรงงาน
อุตสาหกรรม  ชุมชน   
จังหวัดสมุทรปราการผู้
เข้าอบรม 10,000 คน 

1.แรงงาน
ภาคอุตสาห
กรรมและ
ภาคธุรกิจ
ต่างๆ ใน
จังหวัดสมุทร  
ปราการ       
2.นักเรียน 
นักศึกษา 
ร.ร.ในพื้นที่
บุคลากรทาง
การศึกษา 
ประชาชน
ทั่วไปใน
จังหวัด 

จังหวัด
สมุทร 
ปราการ 

1 แรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม
และภาคธุรกิจต่างๆ 
ในจังหวัด
สมุทรปราการ 
2 นักเรียน นักศึกษา 
โรงเรียนในพื้นที่ 
บุคลากรทางการ
ศึกษา และประชาชน
ทั่วไปในจังหวัด
สมุทรปราการ 
 

8.00 8.00 8.00 8.00 32.00 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี/
งบประมาณ
บูรณาการ
จังหวัด/

งบประมาณ
อ่ืนๆ 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี 

1 1  
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

โครงการ/กิจกรรม
หลัก 

 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

 

เป้าหมายของ
โครงการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมาย
ของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ(หน่วย: บาท) แหล่ง
งบประมาณ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 
หมาย
เหตุ 2562 2563 2564 2565 รวม 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 

3.อบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
งานประจ าสู่การวิจัย 
“R2R ” (Routine 
to Research : R2R) 
ของบุคลากรใน ศธจ. 
 

1. เพื่อให้บุคลากรใน 
ศธจ.ที่เข้ารับการอบรมมี
ความรู้และเข้าใจเก่ียวกับ
การวิจัยเบื้องต้นและ
สามารถน าไประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ 
2. เพื่อให้บุคลากรใน 
ศธจ.เข้ารับการอบรมมี
ความสามารถในการ
สังเคราะห์ปัญหาจากงาน
ประจ าและพัฒนาเป็น
งานวิจัยได้ 
3.เพื่อให้บุคลากรใน ศธจ.
ที่เข้ารับการอบรมได้
แนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนางานประจ าของ
ตนเองสู่งานวิจัยได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัย“R2R” ให้
ตอบสนองและรองรับการ
บริหารจัดการงานประจ า
ของบุคลากรใน ศธจ. ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.เพื่อสร้างผลงานการ
พัฒนางานประจ าสู่การ
วิจัย“R2R”ของบุคลากร
ใน ศธจ. 

1. จ านวนบุคลากรใน
ศธจ.ผู้เข้ารับการ
อบรม ไม่น้อยกว่า 
20 คน  
2. บุคลากรผู้เข้ารับ
การอบรมในศธจ. มี
ความรู้และเข้าใจ
เก่ียวกับการวิจัย
เบื้องต้นและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. บุคลากรผู้เข้ารับ
การอบรมทุกคนใน
ศธจ. ได้แนวทางใน
การปรับปรุงและ
พัฒนางานประจ า
ของตนเองสู่งานวิจัย
ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 
4. ศธจ. ได้ผลงาน
การพัฒนางาน
ประจ าสู่การวิจัย
“R2R " ที่มีคุณภาพ
จากบุคลากรผู้เข้ารับ
การอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

บุคลากรใน 
หน่วยงาน
ทางการศึกษา
และ 
สถานศึกษา 
ในจังหวัด
สมุทร 
ปราการ 
 

จังหวัด
สมุทร 
ปราการ 

1.บุคลากรผู้เข้า
รับการอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ได้ความรู้
การวิจัยเบื้องต้น
และน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน
ได้ 
3.บุคลากรผู้เข้า
รับการอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
100 ได้แนวทาง
ในการปรับปรุง
และพัฒนางาน
ประจ าของ
ตนเองสู่งานวิจัย
ที่มีประสิทธิภาพ 
4.ศธจ.  
มีผลงานการ
พัฒนางาน
ประจ าสู่การวิจัย
“R2R" ไม่น้อย
กว่ากลุ่มละ 1 
เล่ม 

.2139 .2139 

 

 

.2139 .2139 .8556 สป.ศธ ศธจ.สป. 3 3  
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม
หลัก 

 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

 

เป้าหมายของ
โครงการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมาย
ของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ(หน่วย: บาท) แหล่ง
งบประมาณ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 
หมาย
เหตุ 2562 2563 2564 2565 รวม 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 

4. “สมุทรปราการ
เมืองนักอ่าน”   

1.เพื่อร่วมพลังขับเคลื่อน
การอ่านในทุกระดับ โดย
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนโดยประชารัฐ 
2. เพื่อพัฒนาการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ทุกรูปแบบ มุ่งผลลพัธ์ให้
เกิดพฤติกรรมมีนิสัยรัก
การอ่านในพื้นที่
ด าเนินงานเมืองนักอ่าน 
3. เพื่อแสวงหารูปแบบ
การพัฒนาเมืองนักอ่าน 

1. สถานศึกษา
ในจ.สป.ทั้งในระบบ
และนอกระบบตั้งแต่
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถึงระดบัอุดมศึกษา 
2. พื้นที่ชุมชนใน 50 
ต าบล ๆ ละ 100 
ครัวเรือนต่อป ี
 

ประชาชน 
ในจังหวัด
สมุทร 
ปราการ 

1.สถาน 
ศึกษาทุกแห่ง 
2 ชุมชนใน 
50 ต าบล 
ใน 6 
อ าเภอ 
3 ห้องสมุด
ประชาชน
จังหวัดและ
อ าเภอ 
4 สถานที่
ราชการใน
ภาคี
เครือข่าย 
5 สถาน
ประกอบ 
การในภาคี
เครือข่าย    
 

นักเรียน 
นักศึกษา 
ประชาชนใน
จังหวัด
สมุทรปราการ 
รวม 20% ของ
จ านวน
ประชากร 

 

0.70 0.30 - - 1.00 ศธจ. สนง.กศน. 
จ.สป.และทุก

สังกัด 

3 3  
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดที่ 4  สร้างโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาและความเท่าเทียม 

โครงการ/
กิจกรรมหลกั 

 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

 

เป้าหมายของ
โครงการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมาย
ของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ(หน่วย: บาท) แหล่ง
งบประมาณ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 
หมาย
เหตุ 2562 2563 2564 2565 รวม 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 

5.เพิ่มสัดส่วน
ผู้เรียนสายอาชีพ 

  

  

1 เพื่อให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) 
เข้าใจการเรียนการสอน 
แต่ละสาขาวิชาของ
อาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ 
2. เพื่อให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) 
ตัดสินใจเลือกเรียน ใน
สาขาวิชาตามความสนใจ
ความถนัดและ
ความสามารถ 
3. เพื่อให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 
ได้เข้าใจงานอาชีพใน
อนาคต 
4. เพื่อลดปญัหาการออก
กลางคันจากความไม่
เข้าใจการเลือกสาขาเรียน
สายอาชีพ 
 

1. เพิ่มสัดส่วนผู้เรียน
สายอาชีพต่อสาย
สามัญ 
2. ผู้บริหาร ครแูนะ
แนวและครูที่สนใจ
การเรียนสายอาชีพ 
จ านวน .........คน 
1. นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.3) เลือกเรียนได้
ถูกต้อง เหมาะสมกับ
ความถนัดความ
เข้าใจและ 
ความสามารถ 
2. ลดปริมาณการ
ออกกลางคันจาก
ความไม่เข้าใจในการ
เลือกสาขาวิชาเรียน 

ผู้เรียนชั้น 
ม.3
  

 

สถานศึกษา
ในจังหวัด
สมุทร 
ปราการ 

เพิ่มสัดส่วน
ผู้เรียนสายอาชีพ
ต่อสายสามัญ
40:60 

2.210 

 

2.210 2.210 2.210 8.84 

 

สอศ. สอศ.สป. 4 4  
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดท่ี 5  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงการ/
กิจกรรมหลกั 

 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

 

เป้าหมายของ
โครงการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมาย
ของตัวชีว้ัด 

งบประมาณ(หน่วย: บาท) แหล่ง
งบประมาณ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 
หมาย
เหตุ 2562 2563 2564 2565 รวม 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 

6.บริหารจัดการ
ขยะและ
สิ่งแวดล้อม  

1.เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจรโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  
2.เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนให้
สามารถลดปริมาณขยะ 
คัดแยกขยะ น าขยะมาใช้
ประโยชน์ 
อย่างเป็นรูปธรรมและเป็น
ระบบ โดยใช้หลักการ 
3Rs 

1 การเกิดขยะมูล
ฝอยของชุมชนใน
พื้นที่ทีด่ าเนิน
โครงการลดลง 
2 การจัดกิจกรรมให้
ความรู้ในการจัดการ
ขยะในชุมชนและ 
จัดตั้งธนาคารขยะ /
ร้านค้า 0  
3 ชุมชนคัดแยกขยะ
ตามประเภทได้
ถูกต้อง และลดการ
ผลิตขยะลง 

กลุ่มเป้า 
หมาย ผู้น า
ชุมชน และ
แกนน า
ครอบครัว 
ชุมชน 
ละ 50 คน  
จ านวน 40 
ชมุชน รวม 
2,000 คน 

คัดเลือก
ชุมชนเป็น
พื้นที่น าร่อง
โครงการ 
จ านวน 40 
ชุมชน 
 

1 อัตราการเกิด
ขยะมูลฝอยของ
ชุมชนในพื้นที่ที่
ด าเนินโครงการ
ลดลงจากเดิม 1 
กก/คน/วัน คิด
เป็นร้อยละ 10 
ของอัตราการ
เกิดขยะ  
2 ด าเนินการจัด
กิจกรรมให้
ความรู้ในการ
จัดการขยะใน
ชุมชนและจัดตั้ง
ธนาคารขยะ/
ร้านค้า 0 ไม่
น้อยกว่า 40 
ชุมชน 
3 ชุมชนคัดแยก
ขยะตาม
ประเภทได้
ถูกต้อง และลด
การผลิตขยะลง 
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แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัดสมุทรปราการ 
 
 101 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการ/
กิจกรรมหลกั 

 

วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

 

เป้าหมายของ
โครงการ 

 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วดัและ 
ค่าเป้าหมายของ

ตัวชี้วดั 

งบประมาณ(หน่วย: บาท) แหล่ง
งบประมาณ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 

สอดคล้อง 
หมาย
เหตุ 2562 2563 2564 2565 รวม 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

 

ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

 

7. มหกรรม
นวัตกรรม
การศึกษา
สมุทรปราการ 
"ก้าวล้ า....
Thailand 4.0" 

1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นวัตกรรมทางการศึกษา
ของหน่วยงานทาง
การศึกษาในจังหวัด
สมุทรปราการ 
2. เพื่อให้หน่วยงาน
ทางการศึกษาได้เห็น
แนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ
น าไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทได้
อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 

1.ผู้เข้าประชุม
แสดงผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
นวัตกรรมของ
หน่วยงานทาง
การศึกษาในจังหวัด
สมุทรปราการ 
จ านวน 3,000 คน  
2.หน่วยงานทางการ
ศึกษามีแนวทางใน
การพัฒนาการศึกษา
ด้วยนวัตกรรมที่มี
ประสทิธิภาพ
เหมาะสมกับบริบท 
ของตนเอง 

สถาน 
ศึกษาใน
จังหวัด 
ทุกแห่ง 

จังหวัด
สมุทร 
ปราการ 

1.ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงานจัดการศึกษา
ในจังหวัดสมุทรปราการ 
ที่เข้าร่วมประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ และ
แสดงนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
2.หน่วยงานที่จัด
การศึกษาในจังหวัด
สมุทรปราการที่เข้าร่วม
ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และแสดง
นวัตกรรมทางการ ศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบทของ
ตนเอง 

3.200 3.200 3.200 3.200 12.800 อบจ. 
สมุทร 

ปราการ 

ศธจ./
สถานศึกษ
าในจังหวัด

สมุทร
ปรากร 
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
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