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บทที่ 3  สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

 
  นโยบายการจัดการศึกษา 

 จังหวัดสมุทรปราการ  มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ  ดังนี้ 
  1. น้อมน าพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ           
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล 
ขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม 

  2.  ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตฐานของหลักสูตร มีคุณธรรม 
จริยธรรม ทักษะอาชีพ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และทักษะในศตวรรษที่ 21 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  3.  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างประสบการณ์อาชีพให้กับผู้เรียน เพ่ือการมีงานท าและรองรับ
ตลาดแรงงาน 

  4.  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่ปลูกจิตส านึกผู้เรียน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

  5.  คณาจารย์ ครูแลบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความสามารถอย่างมืออาชีพ 

  6.  สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

  7.  ส่งเสริมการพัฒนาการบริหารเชิงพ้ืนที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมในการบูรณาการจัดการศึกษา 
 

  ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ   
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นองค์กรบูรณาการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่   สู่สังคมแห่ง       
การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยยึดศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
  พันธกิจ 
  1.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
  2.  พัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  3.  พัฒนาระบบบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  4.  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
  เป้าประสงค์รวม 
  จังหวัดสมุทรปราการ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี              
ด้วยวิถีพอเพียง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด โครงการ/กิจกรรม 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

 

เป้าประสงค์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 

ตัวช้ีวัด 
 

โครงการ/กิจกรรม 

1.สร้างโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 
 

- ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง 
ครอบคลุมและเป็นธรรม 
 

1.ร้อยละ 90 ของประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี เข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา  
2.มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ
ระดับจังหวัด (พ.ศ.2561-2564) 

- ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
เด็กปฐมวัย (อนุบาล 1- 3) 

2.พัฒนาศักยภาพคนให้มี
คุณภาพ 
 

- ผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีทักษะที่
ส าคัญจ าเป็นและมี
สมรรถนะตรงตามความ
ต้องการ 
 

3.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 
4.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความข้าใจ 
ทักษะ เจตคติที่ดีและมีคุณลักลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
5.ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
นักศึกษาปฏิบัติภารกิจได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
6.ร้อยละ 90 ชองผู้บังคับบัญชาสมาชิกยุวกาชาด ร่วม
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด 
7.สถานศึกษาเอกชนในสังกัดทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการฯ 
เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
8. ร้อยละ 100  ของบุคลากรทางการศึกษาได้น าความรู้ที่ได้
จากการศึกษาดูงานมาปรับปรุง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

- ค่ายแกนน าเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
ใฝ่ความดี 
- ส่งเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด 
ประจ าปี 2561 
- ขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
- เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรใน
ศึกษาธิการจังหวัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

 

เป้าประสงค์ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 

ตัวช้ีวัด 
 

โครงการ/กิจกรรม 

3.พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ 

3.หน่วยงานมีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

9.ร้อยละ 100  ของบุคลากรมีขวัญและ ก าลังใจ  มีเจตคติ 
ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ิมข้ึน 
10.มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ 
11.มีแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ.
2563-2566) 
12.ศธจ.สป.มีผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษา 
13. ศธจ.สป.มีผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษา 
14.มีแผนยุทธศาสตร์รูปแบบแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา  
14.มีรูปแบบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จ านวน 6 
หลักสูตร 
15.ศธจ.สป.มีผลการประเมินตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในระดับ 5 
16.สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการจ านวน 4 แห่ง  
กลุ่มอ านวยการ และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนของ 
ศธจ.สป. ได้รับการตรวจสอบการด าเนินงานด้านการใช้จ่าย
งบประมาณ 
17.ร้อยละ 80 ของผู้สมัครสอบผ่านการคัดเลือก 
18.ร้อยละ 80 ของต าแหน่งว่างได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ ((พ.ศ.2563-2566)  
- การตรวจติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามนโยบาย 
- สมุทรปราการ ก้าวหน้า เชื่อมโยง
การศึกษาสู่อาชีพที่ยั่งยืน 
- จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ 
- ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด
และ ศธจ.สป. 
- การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลาการทาง
การศึกษา 

 


