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รายงาน



คำนำ 

 ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับปรังปรุงตามงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร)  
ซึ่งตามแผนปฏิบัติราชการฯกำหนดให้มีการกำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการทุกไตรมาส 
ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดให้มีการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ขึ ้น เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในห้วงระยะเวลา 6 เดือนแรก 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ผู้บังคับบัญชา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณะชนได้รับทราบ 

 ในการนี ้ ขอขอบพระคุณผู ้ร ับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัต ิราชการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์
ข้อมูลและให้ความร่วมมือในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี ้
  



สารบัญ 

เรื่อง           หน้า 
คำนำ ก 
สารบัญ ข 
- รายงานโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  1 
  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
- รายงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา 10 
  สู่การปฏิบัติ 
- รายงานโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์ 19 
  พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯในระดับพื้นที่ 
- รายงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบบประชาธิปไตย 26 
  เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย 
- รายงานโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระดับจังหวัด 33 
- รายงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตร 39 
  ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
- รายงานโครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา 44  
  เพ่ือพัฒนาการศึกษา   
- รายงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 50 
- รายงานโครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร 61 
- รายงานโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 69  
- รายงานโครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 77 
  ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
- รายงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ 85 
  นักเรียนและนักศึกษาจังหวัด และศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
- รายงานโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาดชาดในสถานศึกษา 91 
- รายงานโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 99 
- รายงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพ่ือผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 106 
- รายงานโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 112 
- รายงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด 119 
  โดยผ่านกลไกลของ กศจ. 
- รายงานโครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 126 
- รายงานโครงการส่งเสริม กำกับ และติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเอกชน 132 
- รายงานโครงการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 153 
- รายงานโครงการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 159 
- รายงานโครงการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 164 
- รายงานโครงการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษา 170 
  จังหวัดเชียงใหม่ 
- รายงานโครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาฯ 176 



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1 - 2) 
 
โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกรายยุทธศาสตร์ 

 จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จัดสรร ใช้จ่ายสะสม  

ณ ไตรมาส 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคง 

5 723,092 52,602 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรม เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 

1 60,000 8,750 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

13 806,200 307,248 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

1 9,750 3,620 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

10 3,797,750 1,229,145 

รวม 30 5,396,792 1,601,365 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนโครงการ 

งบประมาณจัดสรร ใช้จ่ายสะสม 

1 



 

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

 

จำนวนโครงการทั้งหมด สิ้นสุดโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ 

5 1 4 

 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณโครงการ งบประมาณใช้ไป งบประมาณคงเหลือ 
ร้อยละของการใช้

งบประมาณ 

723,092 52,602 670,490 7.27 

            

2 



 
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม  

เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 

 
จำนวนโครงการทั้งหมด สิ้นสุดโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ 

1 - 1 

 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณโครงการ งบประมาณใช้ไป งบประมาณคงเหลือ 
ร้อยละของการใช้

งบประมาณ 

60,000 8,750 51,250 14.58 

 

3 



 
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

จำนวนโครงการทั้งหมด สิ้นสุดโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ 

13 5 8 

 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณโครงการ งบประมาณใช้ไป งบประมาณคงเหลือ 
ร้อยละของการใช้

งบประมาณ 

806,200 307,248 498,952 38.11 

 

 

4 



 
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 
จำนวนโครงการทั้งหมด สิ้นสุดโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ 

1 - 1 

 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณโครงการ งบประมาณใช้ไป งบประมาณคงเหลือ 
ร้อยละของการใช้

งบประมาณ 

9,750 3,620 6,130 37.13 

 

 

5 



 
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

จำนวนโครงการทั้งหมด สิ้นสุดโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ 

10 - 10 

 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณโครงการ งบประมาณใช้ไป งบประมาณคงเหลือ 
ร้อยละของการใช้

งบประมาณ 

3,797,750 672,793 3,124,957 17.72 

  

6 



การใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ข้อมูล ณ ไตรมาส 2  

 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

จัดสรร ใช้ไป คงเหลือ ร้อยละของ
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
1 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็น

พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

484,292 12,086 472,206 2.50 

2 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ในระดับพ้ืนที่ 

10,000 4,086 5,914 40.86 

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็น
พลเมืองของเยาวชนในระบบประชาธิปไตย 
เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรม
ยุวชนประชาธิปไตย 

4,500 4,500 0 100.00 

4 โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความยั่งยืน กิจกรรม
การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

155,900 0 155,900 0.00 

5 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระดับจังหวัด 

68,400 31,930 36,470 46.68 

 รวมงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1 723,092 52,602 670,490 7.27 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถ 
                             ในการแข่งขัน 
1 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือ

การจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

30,200 8,750 21,450 28.97 

 รวมงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 60,000 8,750 51,250 14.58 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1 โครงการ Innovation For Thai 

Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการศึกษา   

147,200 30,973 116,227 21.04 

2 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 

60,000 38,113 21,887 63.52 

3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 40,000 40,000 0 100.00 

7 



ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

จัดสรร ใช้ไป คงเหลือ ร้อยละของ
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

4 โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร 

400,000 95,000 305,000 23.75 

5 โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการ
พัฒนากิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

5,000 0 5,000 0.00 

6 โครงการนิเทศกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปรงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 

10,000 10,000 0 100.00 

7 โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 20,000 20,000 0 100.00 
8 โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ 

ติดตามความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

45,000 19,200 25,800 42.67 

9 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาจังหวัด และศูนย์เสมา
รักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

30,000 13,962 16,038 46.54 

10 โครงการเปิดโลกทัศน์เสริมสร้างและพัฒนา
สมรรถนะยุวกาชาด โล่พระราชทานฯ 

2,000 0 2,000 0.00 

11 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาดชาด
ในสถานศึกษา 

10,000 10,000 0 100.00 

12 โครงการหมู่ยุวกาชาดตน้แบบ 7,000 0 7,000 0.00 
13 โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวัน

สถาปนายุวกาชาดไทย 
30,000 30,000 0 100.00 

 รวมงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ที่ 3 806,200 307,248 498,952 38.11 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพ่ือ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 

9,750 3,620 6,130 37.13 

 รวมงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ที่ 4 9,750 3,620 6,130 37.13 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
1 โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา

จังหวัดเชียงใหม่ 
38,900 1,200 37,700 3.08 

2 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา
จังหวัดโดยผ่านกลไกลของ กศจ. 

100,000 40,000 60,000 40.00 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

จัดสรร ใช้ไป คงเหลือ ร้อยละของ
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

3 โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

80,000 27,310 52,690 34.14 

4 โครงการส่งเสริม กำกับ และติดตามการ
ดำเนินงานโรงเรียนเอกชน 

169,300 71,935 97,365 42.49 

5 โครงการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด 

793,600 293,460 500,140 36.98 

6 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

687,600 220,245 467,355 32.03 

7 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

294,750 42,648 252,102 14.47 

8 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

258,600 42,647 215,953 16.49 

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

5,000 0 5,000 0.00 

10 โครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

1,370,00
0 

489,700 880,300 35.74 

รวมงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5 3,797,750 1,229,145 2,568,605 32.37 

รวมงบประมาณโครงการ 5 ยุทธศาสตร์ 5,396,792 1,601,365 3,795,427 29.67 
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1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน   
2. ชื่อโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ข้อที่ 1 ด้านความม่ันคง 
    4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 ข้อที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท  
 ข้อที่ 1.2 การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ  
 ข้อที่ 12 ด้านการศึกษา 
   ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

        ในศตวรรษท่ี 21 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.6 แผนความม่ันคง  
 ข้อที่ 2 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก   
 นโยบายที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน  

 ข้อที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา    ผลผลติที่ 5 ผูร้ับบรกิารการศกึษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ    ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา               ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ    ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ - ) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร   
จัดการองค์กร 
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7. หลักการและเหตุผล  
  ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา ประเด็นการปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และการปฏิรูป
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งหน่วยงานระดับปฏิบัติสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการ การประสานความร่วมมือ การจัดสรร
ทรัพยากร และกำกับติดตามประเมินผล เพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย  

กระทรวงศึกษาธิการ ได้น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา  ในพระบาทสมเด็จ                
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพ้ืนฐานแก่นักเรียน  4 ด้าน 
ประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม (3) การมี
งานทำ - มีอาชีพ และ (4) การเป็นพลเมืองดี มาเป็นหลักชัย ยึดมั่นปฏิบัติพัฒนาการศึกษาของชาติ              
ให้เจริญก้าวหน้า สร้างผู้ เรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่ง  สร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ                      
ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง โดยดำเนินโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาทดา้นการศึกษาสู่การปฏิบัติ  

8. วัตถุประสงค์ 
     8.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน ได้ศึกษา เรียนรู้ พระราชกรณียกิจของพระรราชวงศ์จักรี 
     8.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน มีเจตคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม มีงานทำ –   
มีอาชีพ และเป็นพลเมืองทีดี่  
     8.3 เพ่ือส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน มีจิตสำนึกรักษ์และภูมิใจในของท้องถิ่นและ
ชุมชนของตนเอง  
     8.4 เพ่ือสร้างความตระหนักให้เกิดกับบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการเป็นแบบอย่างที่ดี              
การทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี   
     8.5 เพ่ือการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภารกิจในการดำเนินกิจกรรมสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
ตามรอยพระยุคลบาท  

9.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
   9.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
      1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  

 
100 

      2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมโครงการฯ  100 
      3) ร้อยละของหน่วยงานเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 80 
   9.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (outcomes)  

1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมีความรักและเทิดทูนในสถาบัน
พระมหากษัตริย์และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

100 

2) ร้อยละของผู้เรียนนำความรู้ ความเข้าใจ น้อมนำพระบรมราโชบาย           
สู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

80 

      3) ร้อยละของนักเรียนต้นแบบพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 100 
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      4) ร้อยละของสถานศึกษาต้นแบบสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี 
          ตามรอยพระยุคลบาท 

100 

 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
      10.1 เชิงปริมาณ 

     1) ผู้เรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 คน 
(เป้าหมายรวมโครงการระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2) 

2) หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม 
      10.2 เชิงคุณภาพ 

1) ต้นแบบผู้ เรียนปฏิบัติน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การดำเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีตามรอย                 
พระยุคลบาท 

2) ต้นแบบสถานศึกษาสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 
3) ผู้ เรียนมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4) ผู้เรียนรักษ์ท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง 

     5) ความร่วมมือของหน่วยงานในการดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี              
ตามรอยพระยุคลบาท 

11. ระยะเวลาดำเนินการ   
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

12. สถานที่ดำเนินการ พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  
      กิจกรรมที่ 1 วางแผนการดำเนินโครงการ 
        ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
      กิจกรรมที่ 2 ดำเนินกิจกรรมโครงการ 

  2.1 ประชุมคณะกรรมทำงานฯ 
  2.2 ดำเนินกิจกรรมสร้างและขยายเครือข่าย สถานศึกษาสร้างและส่งเสริมพลเมืองดี 
        ตามรอยพระยุคลบาท จำนวน 30 แห่ง 

  2.3 ประชุมคณะทำงานเตรียมการกิจกรรมค่ายฯ 
  2.4 กิจกรรมค่ายการเรียนรู้ “ต้นกล้าพันธุดี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” 
  2.5 กิจกรรมโครงการงาน/โครงการ “แรงบันดาลใจต้นกล้าพันธุดี” 
  2.6 กิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตาม โดยหน่วยงานการศึกษา 
  2.7 กิจกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงและการประเมินโรงเรียนที่ขอรับ 
        การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 

        2.8 กิจกรรมการน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม 
        พัฒนาผู้เรียน  

      กิจกรรมที่ 3 การกำกับ ติดตาม ประเมินผล 
   3.1 การใช้คู่มือแนวทางการน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การจัดการเรียนการสอนและ 
         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (บูรณาการกิจกรรมสถานศึกษาสร้างและส่งเสริมความเป็น 
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         พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท) 
   3.2 ประเมินโครงการ/กิจกรรม สถานศึกษาสร้างและส่งเสริมพลเมืองดีตามรอยพระยุคบาท 

       กิจกรรมที่ 4 สรุป รายงานผล 
         4.1 ประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 
         4.2 รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   4.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)   
      14.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอย 
              พระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ จำนวน 1 ครั้ง 
      14.2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงและการประเมินโรงเรียนที่ขอรับ 

    การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง จำนวน 3 โรงเรียน 
 

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้
ร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
3. ร้อยละของหน่วยงาน
เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการฯ 
 

  อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ  
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการมีความรัก
และเทิดทูนในสถาบัน
พระมหากษัตริย์และยึดมั่น 
ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
2. ร้อยละของผู้เรียนนำความรู้ 
ความเข้าใจ น้อมนำพระบรม 
ราโชบาย สู่การปฏิบัติ ใน
ชีวิตประจำวัน 
3. ร้อยละของนักเรยีนต้นแบบ
พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 
4) ร้อยละของสถานศึกษา
ต้นแบบสร้างและส่งเสริม 
ความเป็นพลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาท 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี 
ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ  

วันที่ 10 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
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กิจกรรมที่ 2 ดำเนินกิจกรรมโครงการ 
กิจกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง 

และการประเมินโรงเรียนที่ขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
จำนวน ๓ แห่ง  

1. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  
2. โรงเรียนกาวิละอนุกูล สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
3. โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก สังกัดเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา  

โดยกำหนดการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงและการประเมินโรงเรียนแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

    - ประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการประเมินฯ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  

    - กำหนดการประเมินฯ ในระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถานศึกษา             
ทั้ง 3 แห่ง  
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

488,292 บาท               บาท        -      บาท 12,086 บาท - - 
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                        

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
     การแพร่ระบาดของโรงเรียนติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรม
โครงการฯ อย่างมาก ทุก ๆ กิจกรรม 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
     ชะลอการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ จนกว่าสถานการณ์จะบรรเทาลง 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
      การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สู่การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สู่
ความยั่งยืน 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

 20.1 การสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ในมิติความร่วมมือของหน่วยงาน
การศึกษาและหน่วยงานภารกิจ 

 20.2 การสร้างและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 
 
21.  ผู้รายงาน   นางสุภาภรณ์  อินทมา   ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  
      โทรศัพท์  053 – 218599 ต่อ 23  โทรสาร   053 – 218599 ต่อ 0,11   

E–mail :  scouter.cnx@gmail.com       
22. วันที่รายงาน ณ วันที่  29  เดือน   เมษายน  พ.ศ.     2564  
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1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน   
2. ชื่อโครงการ  การขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

           อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในระดับพื้นที่ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับ
โครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ข้อที่ 1 ด้านความม่ันคง 
    4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 ข้อ 1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท  
 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ  
 ข้อที่ 12 ด้านการศึกษา 
   ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

        ในศตวรรษท่ี 21 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.6 แผนความม่ันคง  
 ข้อที่ 2 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก   
 นโยบายที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน  

 ข้อที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา    ผลผลติที่ 5 ผูร้ับบรกิารการศกึษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ    ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา               ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ    ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ - ) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร   
จัดการองค์กร 
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7. หลักการและเหตุผล  

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานสนองพระราชดำริ ในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน เนื่ องมาจากพระราชดำริ  สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
กระทรวงศึกษาธิการ (อพ.สธ. – ศธ.) ตามกรอบกิจกรรมของ อพ.สธ. – ศธ. โดยเน้นการดำเนินงาน                    
1) กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร และ 2) กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ซึ่งในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ได้สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับภาค และระดับ
จังหวัด  

การขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช               
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ของหน่วยงานการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่  ที่ผ่านมาพบว่า การขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตั้งแต่ระดับนโยบาย               
ลงสู่หน่วยงานการศึกษา ยังไม่ถึงระดับปฏิบัติ การให้สถานศึกษาศึกษาและทำความเข้าใจตามความสนใจเอง 
โดยไม่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม จะไม่สามารถส่งผลถึงระดับปฏิบัติที่แท้จริง เนื่องจากศักยภาพ บริบท                
ของโรงเรียนแตกต่างกัน  การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมของระดับหน่วยงานการศึกษา                   
จะสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงาน “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” พัฒนาได้ดียิ่งขึ้น  และหน่วยงานระดับ
นโยบาย ต้องให้การส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือการพัฒนาสมาชิก “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  

ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จึงจัดทำโครงการการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในระดับจังหวัด 

8. วัตถุประสงค ์
    8.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หน่วยงานการศึกษา 
    8.2 เพ่ือการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน “สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน” ในระดับจังหวัด หน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษา  

9.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
   9.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
         จำนวนหน่วยงานการศึกษาร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 
 

ร้อยละ 80 
   9.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (outcomes) 
         อัตราที่เพ่ิมขึ้นของสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามแผน 
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน “งานสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน” ของแต่ละ
หน่วยงานการศึกษา 

 
ร้อยละ 5 

 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
      10.1 เชิงปริมาณ 

          การขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                        
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หน่วยงานการศึกษา จำนวน 19 แห่ง  
      10.2 เชิงคุณภาพ 
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    1) หน่วยงานการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม ความร่วมมือ ใน การส่งเสริม 
สนับสนุน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  

    2) การเสริมสร้างสนับสนุนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในระดับหน่วยงานการศึกษา  

11. ระยะเวลาดำเนินการ   
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

12. สถานที่ดำเนินการ พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  
      กิจกรรมที่ 1 วางแผนการดำเนินโครงการ  
     - จัดทำข้อมูลการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ 
     - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ ระดับจังหวัด       
     กิจกรรมที่ 2 ดำเนินกิจกรรมโครงการ 
    - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
    - จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ร่วมกับหน่วยงานการศึกษา 
    - ขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษ์ศาสตร์โรงเรียนฯ        
กิจกรรมที่ 3 การกำกับ ติดตาม ประเมินผล 
    - กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ  
    - ประชุมสรุปผลการดำเนินงานฯ       
 กิจกรรมที่ 4 สรุป รายงานผล 
      - สรุปผลการการดำเนินกิจกรรม/โครงการฯ 
    - รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)   
      14.1 กิจกรรมที่ 1 จัดทำข้อมูลการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ  
      14.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมหน่วยงานการการศึกษา จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน  

“งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 
หน่วยงานการศึกษาขับเคลื่อนการดำเนินงาน “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 

 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  
จำนวนหน่วยงานการศึกษา 
ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 

  
ร้อยละ 80 

 
หน่วยงาน
การศึกษา  
19 แห่ง 

 
ร้อยละ 100 

 

เชิงคุณภาพ  
อัตราที่เพ่ิมขึ้นของสมาชิกงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

  
ร้อยละ 5 

 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
ตามแผนการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน “งานสวน
พฤกษศาสตร์ของโรงเรียน” 
ของแต่ละหน่วยงานการศึกษา 

 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมหน่วยงานการการศึกษา จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
 “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
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ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ การขับเคลื่อน “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 
วันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมดารารัศมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

10,000 บาท               บาท        -      บาท 4,086 บาท - - 
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                        

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
     1) การขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตั้งแต่ระดับนโยบาย ลงสู่หน่วยงานการศึกษา            
ยังไม่ถึงระดับปฏิบัติ การให้สถานศึกษา ศึกษาและทำความเข้าใจตามความสนใจเอง โดยไม่ให้การสนับสนุน 
ส่งเสริม จะไม่สามารถส่งผลถึงระดับปฏิบัติที่แท้จริง เนื่องจากศักยภาพ และบริบท ของโรงเรียนซึ่งเป็นระดับ
ปฏิบัติแตกต่างกัน 

         2) การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมของระดับหน่วยงานการศึกษา จะสามารถ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” พัฒนาได้ดียิ่งขึ้น 
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         3) หน่วยงานระดับนโยบาย ต้องให้การส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือการพัฒนาสมาชิก “งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน” 

 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
     การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนที่เป็นสมาชิก “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 
เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนแห่งอ่ืน ๆ  

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
      การกำหนดเป็นนโยบาย โดยมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้การขับเคลื่อน “งาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ลงสู่ระดับปฏิบัติ โดยหน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษา 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 20.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 20.2 จิตสำนึกของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา 

ชุมชน ท้องถิ่น ในการร่วมมืออนุรักษ์ทรัพยากรของท้องถิ่น 
 
21.  ผู้รายงาน   นางสุภาภรณ์  อินทมา   ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  
      โทรศัพท์  053 – 218599 ต่อ 23  โทรสาร   053 – 218599 ต่อ 0,11   

E–mail :  scouter.cnx@gmail.com       

22. วันที่รายงาน ณ วันที่  29  เดือน   เมษายน  พ.ศ.     2564  
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1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน   
2. ชื่อโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนา 
                   ประชาธิปไตยให้ย่ังยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖4 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับ
โครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ข้อที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ  

(ด้านการศึกษาปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก   

ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนารศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน   

ข้อ 7  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.8.1    แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2    แผนงานยุทธศาสตร ์
             แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
             แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
        แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
             แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                       แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ะดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร   
จัดการองค์กร 
7. หลักการและเหตุผล  
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพ่ือพัฒนา
ประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรายุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖4 เป็นการดำเนินงานของสำนักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อเยาวชนทั่วทุกภูมิภาคอย่างเท่าเทียม การจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยเป็นหนึ่งในกิจกรรมซึ่งให้
ความสำคัญในเรื่องขององค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ความเป็นพลเมืองดี สื่อประชาธิปไตย ผ่านการถ่ายทอดความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคประสบ
การโดยหลักสูตรได้กำหนดให้ศึกษาองค์ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองของไทย ซึ่งสามารถ
ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศของเยาวชนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนที่กำลัง
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ รวมทั้งระดับอุดมศึกษา อายุ ๑๕ – ๒๐ ปี      
จากทุกสังกัด โดยเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำไปขยายผลสานต่อให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชน          
ในสถาบันการศึกษาและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของรัฐสภาต่อไป  
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  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตัวแทน      
ยุวชนประชาธิปไตยระดับจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของ
เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 
๒๕๖4 ขึ้น เพ่ือดำเนินการคัดเลือกตัวแทนในระดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖4 เข้าร่วมกิจกรรม        
ตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ 
8. วัตถุประสงค์ 

8.1 เพ่ือคัดเลือกตัวแทนยุวชนประชาธิปไตยจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรม       
ของสถาบันนิติบัญญัติอย่างเท่าเทียม โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการเป็นเครือข่ายของรัฐสภา 

8.2 เพ่ือให้เยาวชนได้ตระหนักในหน้าที่ความเป็นพลเมือง และวิถีประชาธิปไตยโดยสามารถน้อมนำ
ศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิตเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางประชาธิปไตย 

8.3 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์         
ทรงเป็นประมุขและกระบวนการทางนิติบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
        9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  

  นักเรียนและนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ รุ่น ๆ 
ละ ๒ คน รวม ๔ คน  
        9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

  1) นักเรียนและนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 80 
         2) นักเรียนและนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ แสดงให้เห็นถึงการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
ร้อยละ 80 

         3) นักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม        
ร้อยละ 80 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   
 นักเรียนและนักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๒๐ ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา        
ตอนปลาย สายสามัญ/สายอาชีพ และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  

วันที่ 9 มกราคม 2564 – 15 มีนาคม ๒๕๖4 
12. สถานที่ดำเนินการ       

12.1 หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
12.2 สถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
กิจกรรมที่ 1 วางแผนและจัดทำโครงการ 
กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานทางการศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดและพิจารณาคัดเลือก

ตัวแทนและจัดส่งรายชื่อเพ่ือเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัด 
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ คน และจัดส่ง

รายชื่อเพ่ือเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัด 
กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๒ คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
กิจกรรมที่ 5 สรุปผล/รายงานผล 
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 ได้รับการประสานจากผู้ประสานงานจากสำนักงานเลขาการสภาผู้แทนราษฎร และ           
มีหนังสือ ที่ สผ 0006/ว9 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 มีใจความว่า 
 ทั้งนี้  จากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019             
(โควิด 19) ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปหลายพ้ืนที่ และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยัน
เชื้อรายใหม่ในประเทศมีจำนวนเพ่ิมสูงขึ้นในแต่ละวัน ดังนั้ น รัฐบาล จึงได้แกข้อกำหนดและบังคับใช้     
มาตรการต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 
ตอนพิเศษ 1 ง ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 เรื่อ กำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ข้อ 2 การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อ
การแพร่ระบาดโรคในเขตพ้ืนที่สถานการณ์กำหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและ      
มีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย เช่น การประชุม การสัมมนา เป็นต้น รวมทั้งคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่ 1/2564 เรื่อง พ้ืนที่สถานการณ์ที่กำหนด
เป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ        
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยกำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด 
 ในการนี้ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564 มีความต่อเนื่อง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ขัดต่อข้อกำหนดและการบังคับใช้มาตรการ ดังกล่าว จึงได้มีการเปลี่ยนรูปแบบ
ของการจัดกิจกรรมจากการฝึกอบรมสัมมนาแบบเข้าค่ายพักแรม เป็นการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ 
แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 แทน โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร     
ดังกล่าวด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแบบ
ออนไลน์ โดยสำนักงานฯ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาคุณสมบัติ หากถูกต้องครบถ้วนให้รวบรวมส่งให้
สำนักงานฯ และดำเนินการสัมภาษณ์โดยให้ผู้สมัครนำเสนอผลงานตนเอง แล้วดำเนินการทำประกาศรายชื่อ 
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เมื่อการฝึกอบรมในหลักสูตรการเรียนรู้
แบบออนไลน์เสร็จสิ้น สำนักงานฯ จะรายงานผลคะแนนของผู้เข้ารับการอบรมแต่ละจังหวัดให้ทราบอีกครั้ง 
เพ่ือจังหวัดดำเนินการจัดทำประกาศเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ของจังหวัดต่อไป 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
การดำเนินงานพิจารณาคัดเลือกตัวแทนยุวชนประชาธิปไตยจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการส่งเสริม

และสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน 
กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖4 

1) ระดับหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)  
จังหวัดเชียงใหม่  มีผู้แทนนักเรียนและนักศึกษา สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วน            
จำนวน 10 ราย 

2) ระดับจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้แทนนักเรียนและนักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษาและมีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความ
เป็นพลเมืองของเยาวชนในระบบประชาธิปไตยเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืนกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย 
ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่           
10 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 ซ่ึงผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า       
ร้อยละ 60 จะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  
นักเรียนและนักศึกษาทีผ่่าน
การพิจารณาคัดเลือกเป็น
ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๒ คน รวม 
๔ คน  

4 4 50 100 

เชิงคุณภาพ  
1) นักเรียนและนักศึกษา  
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 

80 80 90 100 

2) นักเรียนและนักศึกษา  
ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ 
แสดงให้เห็นถึงการนำไป
ประยุกตใ์ช้ได้จริง ร้อยละ 80 

80 80 80 100 

3) นักเรียนและนักศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ 

ต่อกิจกรรม ร้อยละ 80 

 

80 80 80 100 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

4,500 บาท 4,500 บาท - 4,500 บาท - - 
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                        งบประมาณ...สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

1) นักเรียนและนักศึกษาบางคน ไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนและทั่วถึง ส่งผลกระทบ       
ต่อการนำส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก 

2) โครงการมีระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมค่อนข้างกระชั้นชิด ส่งผลให้นักเรียนและนักศึกษา  
ไม่สามารถดำเนินการนำส่งผลงานตามกำหนดการได้ 

3) เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดเชียงใหม่ จึงไม่ได้กำหนด
ไว้แผนปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ 
      18.2 แนวทางแก้ไข 

1) ควรกำหนดกิจกรรมโครงการรับสมัครและการคัดเลือกชัดเจน เหมาะสม มีการประชาสัมพันธ์ 
อย่างทั่วถึง ไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนและนักศึกษา 

2) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรควรจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
ในระดับจังหวัดเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ 
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19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 1) ขอความร่วมมือหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการคัดเลือก

นักเรียน นักศึกษาในสังกัด เพ่ือเป็นผู้แทนสังกัดเข้าร่วมการคัดเลือกในระดับจังหวัด 
2) ขอสนับสนุนงบประมาณโครงการจากสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 1) ด้านบุคลากร 

นักเรียน นักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ได้ เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสถาบันนิติบัญญัติ              
อย่างเท่าเทียม โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการเป็นเครือข่ายของรัฐสภา  มีตระหนักในหน้าที่    
ความเป็นพลเมือง และวิถีประชาธิปไตยโดยสามารถน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิต          
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางประชาธิปไตย 

2) ด้านสังคม 
    เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์              

ทรงเป็นประมุขและกระบวนการทางนิติบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐2) 
ด้านสังคม/ชุมชน 

3) ด้านการบูรณาการ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด

เชียงใหม่ทุกสังกัด ที่ ให้การสนับสนุน ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบ
ประชาธิปไตย เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖4 เป็นอย่างดียิ่ง 
นับว่าเป็นการส่งเสริมเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดเชีย งใหม่ที่กำลังเป็นบุคลากรสำคัญของชาติ                
เป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม มิติตระหนักในหน้าที่ความเป็นพลเมือง และวิถีประชาธิปไตยโดยสามารถน้อมนำ
ศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิตเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางประชาธิปไตย 
 
21.  ผู้รายงาน   นายเอกลักษณ์  มีชัย   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
      โทรศัพท์  053 – 218599 ต่อ 23  โทรสาร   053 – 218599 ต่อ 0,11   

E–mail :  scouter.cnx@gmail.com       
22. วันที่รายงาน ณ วันที่  31  เดือน   มีนาคม   พ.ศ.     2564  

 

32 

mailto:scouter.cnx@gmail.com


1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  (กลุ่มนโยบายและแผน) 
2. ชื่อโครงการ  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความม่ันคง 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ประเด็นด้านการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์.......................................................................................... .........................................) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ...................................................... ...................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    แผนปฏิบัติราชการประจำปีฯ ของ ศธจ.เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
7. หลักการและเหตุผล  

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 - 2564) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน ให้มีประสิทธิภาพ 
เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง   
มีคุณภาพ มีทักษะอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมไปถึงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือให้ผู้เรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนไดรับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ มีทักษะอาชีพ มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมไดย่างมี
ความสุข โดยการนำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประเด็นการปฏิรูปการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ และบูรณาการร่วมกันกับหนวยงาน
ทางการศึกษาและสถานศึกษา 
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ดังนั้นเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ของจังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 
(พ.ศ. 2560 – 2564) จังหวัดเชียงใหม่ และเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน
จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 – 2564) จังหวัดเชียงใหม่ และจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม ่
 2. เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับจัดทำคำข อ
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 3. เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา
พ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่  
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 – 2564) 
จังหวัดเชียงใหม่  และจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ ชายแดน ประจำปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่ 
       2. จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 1. จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560  – 2564) จังหวัดเชียงใหม่
และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ตามภารกิจ นโยบาย 
และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
       2. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ 
11. ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
12. สถานที่ดำเนินการ จังหวัดเชียงใหม่ 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  

1. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปี 
พ.ศ. 2563 

2. แจ้งให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ส่งโครงการ/กิจกรรม เพื่อรวบรวมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่
ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 – 2564) จังหวัด
เชียงใหม่ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปี พ.ศ. 2564  

5. จัดทำเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560–2564) ฉบับปรับปรุง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือ
เผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

6. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 
2560 – 2564) ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 
ประจำปี พ.ศ. 2564 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  

1. มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปี พ.ศ. 
2563 ต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 

2. มีการแจ้งให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ส่งโครงการ/กิจกรรม เพ่ือรวบรวมจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่  ตามหนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่            
ที่ ศธ 0269/ว 308 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 

3. มีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัด
เชียงใหม่และจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 

4. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 – 2564) 
จังหวัดเชียงใหม่ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี          
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ  
1. ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
พ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 – 
2564) จังหวัดเชยีงใหม่  
2. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 
ประจำปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2564 จังหวัดเชยีงใหม่ 
 

การทบทวน
แผนพัฒนา
การศึกษา
พ้ืนที่
ชายแดน 
(พ.ศ. 2560 
– 2564) 
จังหวัด
เชียงใหม ่

หน่วยงานทางการ
ศึกษาทุกสังกัดใน
พ้ืนที่ชายแดน
จังหวัดเชียงใหม ่

มีการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ
ทบทวน
แผนพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่
ชายแดน (พ.ศ. 
2560 – 2564) 
จังหวัดเชียงใหม่ 
และจัดทำ
แผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
ชายแดนจังหวัด
เชียงใหม ่
ประจำปี พ.ศ. 
2564 เมื่อวันที่ 
23 กุมภาพันธ์ 
2564 ณ 
โรงแรมคุ้มภูคำ
เชียงใหม่ อำเภอ
เมอืง จังหวัด
เชียงใหม่ 

เชิงคุณภาพ      
-     

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ

ทั้งหมด 
 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

68,400 31,930 0 31,930 0 0 
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
       18.1 ปัญหา อุปสรรค 

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ขาดการสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่อง และเกิด
เป็นรูปธรรมจากส่วนกลาง ซึ่งมีงบประมาณดำเนินการในการจัดทำแผนแต่ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
       18.2 แนวทางแก้ไข 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการเพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือให้ครอบคลุมในการดำเนินงานในระดับพื้นที่ 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ และจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

1. จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564) จังหวัดเชียงใหม่และ
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจ นโยบายและ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 
21. ผู้รายงาน นางสาวภัณฑิรา เขื่อนคำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
      โทรศัพท์ 053-218599 ตอ่ 18 โทรสาร 053-218598       E–mail : plancm99@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

-------------------------------------- 
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1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล) 
2. ชื่อโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง 

       เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓      ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกบัโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้  
๔.๓ แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท แผนย่อยที่ 3.1 การปฏิรูปการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
4.๔ แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
4.๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.๖ แผนความม่ันคง - 
4.๗ นโยบายรัฐบาล 
 4.๗.1 นโยบายหลัก  
                ข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
 4.๗.2 นโยบายเร่งด่วน  
                ข้อที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบบัปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา              ผลผลติที่ 5 ผู้รบับริการการศกึษาตามอธัยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ     ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา            ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ               ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
                                                                         ได้รับการสงเคราะหต์ามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3   แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
           แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ..................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถา้ม)ี 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ แผนปฏิบัติราชการประจำปีฯ    
   ของ ศธจ.เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมความสามารถ 
   ในการแข่งขัน  
7. หลักการและเหตุผล 
  การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ทั้งในด้านความรู้ ความคิด การ
ปฏิบัติคุณธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิต ได้
อย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพ
หรือศึกษาต่อตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล 
  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 -2580) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ 
“ประเทศชาติมั่ นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ พัฒ นาอย่างต่อเนื่ อง สั งคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
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การบริหารจัดการภาครัฐ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่ งขัน มี
เป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 
ประการ ได้แก่ 1) “ต่อยอดอดีต 2) “ปรับปัจจุบัน” และ3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” และยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่
ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบ
อ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 
21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุค
ใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  
  ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 –2580) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาองเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้าน
การศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการ
และชุมชน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึก
ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้จริง สามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจ 
มีนโยบายในการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพและสายสามัญ ให้ได้ 50 ต่อ 50 และในปีการศึกษา 2563 
สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพจะต้องอยู่ที่ 60 ขึ้นไป และสายสามัญ 40 แต่ทั้งนี้ต้องปรับหลักสูตรการเรียนการ
สอนอาชีวะ และการพัฒนาครู เพ่ือทำให้การเรียนการสอนในสายอาชีพมีความน่าสนใจมากขึ้น  
  จากรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562 พบว่า ในแผนแม่บท
ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายให้วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จัก
คิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ผลการประเมินด้านทักษะ อยู่ที่ 
62.30 คะแนน ต่ำกว่า ปี 2561 ซึ่งผลการประเมินอยู่ที่ 63.00 ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ดังกล่าวจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับหลักสูตรให้ทันสมัย พัฒนากระบวนการคิด และทักษะที่จำเป็น มีความ
ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความสามารถและความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน ตลอดทั้งสอดคล้องกับสภาพบริบทของ
แต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ มี
งานทำ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียน
สายอาชีพและสายสามัญ ปี 2562 ให้ได้ 50 ต่อ 50 และในปีการศึกษา 2563 สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
จะต้องอยู่ที่ 60 ขึ้นไป และสายสามัญ 40 นั้น สภาพเป็นจริงในปัจจุบัน มีผู้เรียนในสายอาชีพเพียงร้อยละ  
30 - 36 เท่านั้น 
  ในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีผลการดำเนินงานด้านการเพ่ิมสัดส่วน
ผู้เรียนสายอาชีพและสายสามัญ ปี 2563 โดย มีผู้เรียนในสายอาชีพ  ร้อยละ 30.71  ดังนั้น  สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มี
ความเชื่อมโยงกับหลักสูตรในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทำ เพ่ือให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาในแต่ละระดับสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ใน
การประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจ 
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8. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ในระดับจังหวัดเชียงใหม่ 

9. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
    สถานศึกษาเป้าหมายในจังหวัดเชียงใหม่ร้อยละร้อยมีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

เชิงคุณภาพ 
       ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา มีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษา
ในระดับท่ีสูงขึ้นที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและบริบทในพ้ืนที่ 

10. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดเชียงใหม่ 

13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
 ๑.ประสานงานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย   
 ๒.แต่งตั้งคณะทำงานระดับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/ประชุมคณะทำงานตามคำสั่งแต่งตั้ง 
 ๓.จัดทำแบบสำรวจข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนคู่พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 ๑. ประสานงานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และเสนอแต่งตั้งคณะทำงานระดับสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
 ๒.ประชุมคณะทำงานตามคำสั่งแต่งตั้ง 
 ๓.จัดทำแบบสำรวจข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนคู่พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
15. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ใน
ระดับจังหวัดเชียงใหม่ 

ร้อยละ 100 
ของโรงเรียน

กลุ่มเป้าหมาย 

100   

เชิงคุณภาพ     
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่มีร้อยละของผู้เรียน
ต่อสายอาชีพเพ่ิมข้ึน 

เพ่ิมขึ้น +   

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
  - 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

60,000 0 0 ๘,๗๕๐   
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
  - 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
  -  
 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 ๑. สังเคราะห์ข้อมูลจากการแบบสำรวจข้อมูล   
 ๒. ประชุมคณะทำงานฯเพ่ือวางแผนและจัดทำพิธีลงนามข้อตกลงร่วมกันด้านวิชาโรงเรียนคู่พัฒนา 
 ๓. พัฒนาหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนแบบต่อเนื่องเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
 ๔. ประชุมชี้แจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ/จับคู่
สถาบันเชื่อมโยง และจัดเวทีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ  (MOU)   
 ๕. นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล 
 ๖. จัดประชุมนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ๗. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ส่งสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
 ๘. จัดทำรายงานผลการวิจัย ส่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มีร้อยละของผู้เรียนต่อสายอาชีพเพ่ิมข้ึน 
      2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   

21. ผู้รายงาน นางสาวนิจชต์า  โชติวิศิษฐ์กุล  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
     โทรศัพท์ 0617965151     โทรสาร  053- 218599 E–mail : wanijta@gmail.com 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 8 เดือน เมษายนพ.ศ. 2564 
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1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล) 
2. ชื่อโครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 

3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 63   -   ธ.ค. 63      ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 64   -   มี.ค. 64     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 64  -   ม.ิย. 64      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 64   -   ก.ย. 64     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ               สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้  
๔.๓ แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท แผนย่อยที่ 3.1 การปฏิรูปการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
4.๔ แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
4.๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.๖ แผนความม่ันคง - 
4.๗ นโยบายรัฐบาล 
 4.๗.1 นโยบายหลัก  
                ข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
 4.๗.2 นโยบายเร่งด่วน  
                ข้อที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา             ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ    ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา               ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม   ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ              ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
                                                                         ได้รับการสงเคราะหต์ามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ..........................................................................) 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ แผนปฏิบัติราชการประจำปีฯ 
ของ ศธจ.เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

7. หลักการและเหตุผล  
การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะต้องให้

ความสำคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้ เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อน
กระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียมความพร้อม
รับ การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ทักษะการเรียนรู้และการเสริมสร้าง
ปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคน โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงระบบและโครงสร้างของสังคมไทยให้
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึน  

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่ งยืน” 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ .ศ. 2560 – 2564) ได้มี
การกำหนดยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่สำคัญในด้านต่าง ๆ คือ ยุทธศาสตร์
ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทยมี
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คุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนองการพัฒนา
ในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัด
การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่าง
เต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้ง
งานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งหวังให้กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ และด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพ้ืนที่ ซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่า
เทียม และด้านประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า 
ไม่เกิดการสูญเปล่า และมีความคล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ  

จากรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562 พบว่า ในแผนแม่บท
ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายให้วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จัก
คิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ผลการประเมินด้านทักษะ อยู่ที่ 
62.30 คะแนน ต่ำกว่า ปี 2561 ซึ่งผลการประเมินอยู่ที่ 63.00 และจากรายงานวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) พบว่า ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยสาเหตุหลักส่วนหนึ่ง เกิดจากระบบการศึกษาไทย
ไม่เอ้ือต่อการสร้างความรับผิดชอบ (Accountability) หลักสูตรและตำราเรียนของไทยไม่สอดคล้องกับการ
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การทดสอบยังคงเน้นการจดจำเนื้อหามากกว่าการเรียนเพ่ือให้มีความรู้ ความ
เข้าใจอย่างแท้จริง  

กระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการ
บริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งจะต้องมีความร้อย
รัดสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี โดยต้องอาศัยความร่วมมือกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน การสร้า ง
เครือข่ายในการทำงานในแต่ละพ้ืนที่  จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการ
ร่วมคิด ร่วมทำร่วมประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนากระบวนการทำงาน และสร้างนวัตกรรมในการ
ทำงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพบริบทและความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ รองรับการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21  

จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดทำโครงการ 
IFTE (Innovation For Thai Education) ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยการนำผลการวิเคราะห์และการ
วิจัยการพัฒนารูปแบบและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการ
วิเคราะห์และการวิจัยแนวทาง การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา จากโครงการ 
TFE (Teams For Education)  และโครงการ “ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา จาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 มาสรุปหลอมรวมและใช้ในการวางแผนในการพัฒนาการศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด เพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในทุกภาคส่วนมา
ร่วมกันสร้างนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการ
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จัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในด้านทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษ ที่ 21 

 

8. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้มศีูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด 
 ๒. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 
 ๓. เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้  
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
 ๔. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
 ๑. จังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และมีการวิจัยทางการศึกษาในระดับ
จังหวัดอย่างน้อย ๑ ศูนย์ 
 ๒. จังหวัดเชียงใหม่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและ ประเมินผล 
อย่างน้อย ๙ นวัตกรรม 
 ๓. จังหวัดเชียงใหม่มีงานวิจัย และการเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล อย่างน้อย ๑ ชิ้น 
 ๔. จังหวัดเชียงใหม่มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อย ๑ เครือข่าย 
     9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และมีการวิจัยทาง
การศึกษาในระดับจังหวัดทีมีคุณภาพ 

๒. จังหวัดเชียงใหม่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและประเมินผล
ที่สามารถใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล 

๓. จังหวัดเชียงใหม่มีงานวิจัยที่มีคุณภาพ และการเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล แก่สาธารณชน 

๔. จังหวัดเชียงใหม่มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนในสถานศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  
จำนวน ๑๕ โรงเรียน รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

11. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

12. สถานที่ดำเนินการ จังหวัดเชียงใหม่ 

13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
  1. ร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ IFTE ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  สรา้งเครือข่าย
ในระดับกระทรวง ภาคและจังหวัด 
 2. วิเคราะห์คะแนน/จัดทำระบบสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
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 ๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการนำรูปแบบ/แนวทาง การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา สู่สถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 
 ๔. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการนวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
 ๕. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน/คัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี  
 ๖. การสังเคราะห์วิจัยนวัตกรรมของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
 ๗. จัดทำเอกสารรายงานเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 1.ร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ IFTE ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  สรา้งเครือข่ายใน
ระดับกระทรวง ภาคและจังหวัด 
 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
๑. จังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม 
และมีการวิจัยทางการศึกษาในระดับ
จังหวัด  

๑ ศูนย ์ 1 1 100 

๒. จังหวัดเชียงใหม่มีนวัตกรรมการ
การศึกษา  

อย่างน้อย ๑๕ 
รูปแบบ   

15 15 100 

๓. จังหวัดเชียงใหม่มีงานวิจัยและการ
เผยแพร่นวัตกรรมการศึกษา   

อย่างน้อย ๑ 
ช้ิน 

1 (อยู่ระหว่างดำเนนิการ)  

๔. จังหวัดเชียงใหม่มีเครือข่ายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  

อย่างน้อย ๑ 
เครือข่าย 

1 (อยู่ระหว่างดำเนนิการ)  

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

๒๘๔,๐๐๐ 36,829 5,856 30,973   
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค  
  ๑. การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๒๐๑๙  
  ๒. สถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ต่างสังกัด ทำให้การขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการมี
ความลำบากด้านการประสานงานและอำนาจการสั่งการ 
      18.2 แนวทางแก้ไข  
  ๑. ใช้มาตรการการป้องกันการระบาดอย่างเข้มงวด ใช้การนิเทศออนไลน์  
  ๒. นำโครงการผ่านความเห็นชอบจาก กศจ. เพ่ือกำหนดเป็นนโยบายร่วมกันของทุก
หน่วยงานการศึกษาในจังหวัด 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการนำรูปแบบ/แนวทาง การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา สู่สถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 
 ๒. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการนวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
 ๓. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน/คัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี  
 ๔. การสังเคราะห์วิจัยนวัตกรรมของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
 ๕. จัดทำเอกสารรายงานเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 การบูรณาการด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาระหว่างหน่วยงานในจังหวัดและภาค เพ่ือพัฒนาคน
ให้พร้อมเข้าสู่สังคมคุณภาพในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ตามสมรรถนะของผู้เรียนเพ่ิมข้ึน 
 
21. ผู้รายงาน นายนพดล  โป่งอ้าย ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
     โทรศัพท์ 053 218599 ตอ่ 26 โทรสาร 053 218599 ต่อ 11  E–mail : - 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.2564 
-------------------------------------- 
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1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล) 
2. ชื่อโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับ
โครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
๔.๓ แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท แผนย่อยที่ (3.3) การพัฒนาคนทุกช่วงวัย(เรียน/วัยรุ่น)  
4.๔ แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
4.๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.๖ แผนความม่ันคง - 
4.๗ นโยบายรัฐบาล 
 4.๗.1 นโยบายหลัก  
                ข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
 4.๗.2 นโยบายเร่งด่วน  
                ข้อที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

    ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
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                 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา   ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
   ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
 ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา                    ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม     ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
        ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3   แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
           แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ แผนปฏิบัติราชการประจำปีฯ 
ของ ศธจ.เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

7. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ มุ่งเน้นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมตั้งแต่ ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศให้เอื้อต่อการพัฒนา
ศักยภาพคนไทยตลอดช่วงชีวิต เพื่อให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถพัฒนาตนและเป็นกำลังสำคัญในการ
ขับเคลื่อน  การพัฒนาสังคม การพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยรุ่น วัย
เรียน วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้เป็นคนดีมีวินัย เรียนรู้
ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย  มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทาง
การเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถ ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า และเป็นกำลังสำคัญใน
การพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมาย  การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คือ คนไทยทุกช่วงวัย มีคุณภาพเพิ ่มขึ ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั ้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์และการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ 
ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการพัฒนาและ เสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์และสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้เป็นคนดีมีวินัย เรียนรู้ได้ ด้วยตนเองใน
ทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม
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ในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยมีแนวทางการพัฒนาตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตแผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น โดย
มีเป้าหมาย คือวัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ 
มี สำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงาน
ร่วมกับผู ้อื ่นได้ อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ ้น ด้วยการปลูกฝังความเป็นคนดีมีวินัย พัฒนาทักษะ
ความสามารถที่สอดรับกับทักษะใน ศตวรรษท่ี ๒๑ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา
ก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย 
ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  จึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการศึกษา
สำหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล ๑ – ๓) โดยให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ โดย
กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ให้สถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จัดการศึกษาปฐมวัยให้มี
คุณภาพ โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ขับเคลื่อนในส่วนภูมิภาค ตลอดจนบูรณาการและประสาน
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันกับทุกภาคส่วนภายในจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัด
การศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเพ่ือเสริมสร้างความตระหนักและพัฒนาผู้บริหาร ครูผู้สอน
ปฐมวัย บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่กำหนดไว้ อันจะ
ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ   
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิง
บูรณาการจังหวัดเชียงใหม่ (2560-2564) ให้สอดรับและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ 11 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยการประสานงาน สร้าง
ความร่วมมือการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ดำเนิน
กิจกรรมตามโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแล
และพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึงและมีพัฒนาการสมวัย พัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ร่วมถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
สนับสนุนดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาสำหรับปฐมวัย ในจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นในทิศทางเดียวกัน สอดคล้อง
กับส่วนภูมิภาคเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปตามมาตรฐานชาติ ต่อไป    
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8. วัตถุประสงค์ 
          1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดศึกษาปฐมวัย   อย่าง
ทั่วถึง และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

 2) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 
 3) เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในจังหวัดเชียงใหม่ 

9. ตัวช้ีวัดโครงการ 
 9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

 1) เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ทุกคน ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์การเรียนรู้ และ
จัดการศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน 

 2) สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตามการประเมินผลการ
ดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย มีคุณภาพระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และ
ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาหน่วยงานแต่ละสังกัดกำหนด 

 3) ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จำนวนไม่
น้อยกว่า 500 คน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยที่หลากหลาย 

 

9.1 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
       ๑) ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) มีพัฒนาการที่สมวัยทุกด้านอยู่ในระดับ ดี 
       ๒) ร้อยละ ๘๐ ของเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มี

พัฒนาการที่สมวัยทุกด้านอยู่ในระดับ ดี 
 

10.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
     เด็กปฐมวัย (3 – 6 ปี) ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงาน ทาง
การศึกษาที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัด เชียงใหม่ ดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ - เขต ๖ สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เชียงใหม่ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน) 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

11. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

12. สถานที่ดำเนินการ จังหวัดเชียงใหม่ 

13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  
 กิจกรรมที่ 1 ทบทวนวิเคราะห์ความต้องการความจำเป็น  เพื่อร่วมกัน วิเคราะห์ ความต้องการ ใน
การออกแบบ วางแผน การดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่  
 กิจกรรมที่ 2  เสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ื อให้ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนา
และจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ     
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 กิจกรรมที่ 3 สะท้อนคิด นิเทศ ติดตาม   ตามมาตรฐานฯ โดยศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตาม การ
นำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปใช้ในการจัดประสบการณ์กับเด็กปฐมวัยและการดูแลและพัฒนาในการจัด
การศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  และมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด 
 กิจกรรมที่ 4 ชวนเชิญขยายผล และเผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานเกี่ยวกับการนำ
ผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/ แนวปฏิบัติที ่ดี (best practice) การจัดการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติที่ดี  
ร่วมกัน และคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดไปนำเสนอต่อในระดับภาคต่อไป 
 กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม เพ่ือ สรุปผลการดำเนินงานโครงการ จัดทำรายงาน
และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 กิจกรรมที่ 1 ทบทวนวิเคราะห์ความต้องการความจำเป็น  เพื่อร่วมกัน วิเคราะห์ ความต้องการ ใน
การออกแบบ วางแผน การดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 

   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ ่มนโยบายและแผน กลุ ่มพัฒนาการศึกษา และ     
กลุ ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล ได้กำหนดการจัดประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย    
จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  การดำเนินงานคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยการประสานสร้างความร่วมมือการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่  ได้แก่ 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่    

  การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัด
เชียงใหม่ ได้สะท้อนผล วิเคราะห์แผนการดำเนินงานของแต่ละสังกัดจากปีที่ผ่านมา (AAR การดำเนินการ PLC 
/รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง การรายงานสภาพผลที่เกิดขึ้นจากการ  
ดำเนินงานทั้งจุดเด่นของงานผลที่ได้รับและด้านที่เป็นปัญหาอุปสรรค  งานหรือขั้นตอนที่หน่วยงานทำได้ดี     
การรายงานการจัดกิจกรรมที่ สามารถพัฒนาบุคลากร เด็กปฐมวัยได้อย่างเต็มศักยภาพ ประสบความสำเร็จ
เป็นแบบอย่างที่ดีได้ บุคลากรมีความสุขในการร่วมทำกิจกรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ส่วนงานหรือขั้นตอนที่
ทำได้ไม่ดี แต่ละหน่วยงานได้รายงานการจัดกิจกรรมที่เกิดปัญหา ไม่น่าสนใจ บุคลากรไม่มีความสุข เด็กไม่ได้
รับการพัฒนาเป็นไปตามวัยที่เหมาะสม ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรได้อย่างเต็มศักยภาพ ไม่ประสบความสำเร็จ
หรือประสบความสำเร็จน้อย กิจกรรมที่ทำแล้วผลงาน/ผลลัพธ์ ไม่คุ้มค่า ไม่เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ หรือการ
ดำเนินงานแล้วพบอุปสรรค/ข้อจำกัด/ข้อขัดข้อง ในระหว่างการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการ
ทำงานของภาพรวมของหน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มย่อยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบโครงการ ให้รายงาน สภาพปัญหา
ข้อจำกัดที ่เกิดขึ้น หรือไม่ได้รับความร่วมมือในระหว่างดำเนินงาน ที่ทำให้ผลการดำเนินงานไม่ ประสบ
ความสำเร็จหรือทำให้ผลการดำเนินงานไม่ต่อเนื่องบ้าง  

จากการได้ให้ทุกหน่วยงานสะท้อนคิด รายงานผลการดำเนินงานของแผนแต่ละสังกัด  และร่วมกัน
พิจารณาแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แล้วพบว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาที่ประชุมครั้งนี้ได้ให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์เพ่ือ
เตรียมทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2564 - 2566) ให้ทุกหน่วยงานทุกสังกัด
ได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และเด็กได้รับการดูแล พัฒนาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยครบทุกด้าน เหมาะสมตามวัย 
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 กิจกรรมที่ 2  เสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนา
และจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ   
           ๑.แต่งตั ้งคณะทำงานโครงการขับเคลื ่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดเชียงใหม่  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔   
           ๒.วางแผน กำหนดการสร้างความรับรู้ 
             ๒.๑ ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ”  
             ๒.๒ ประชุมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึก
ภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน 
           ๓.เตรียมสร้างการรับรู้การพัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อรองรับการประเมินภายนอก 
           ๔.ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ” และการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับทุก
หน ่วยงานท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องในการกรอกข ้อม ูลในระบบฐานข ้อม ูลสารสนเทศการพ ัฒนาเด ็กปฐมวัย 
(nccs.dcy.go.th)ในวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้  รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนผู้เข้าอบรม ๕๐ คน 
            ๕. ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการจัดประชุมอบรม แบ่งเป็น ๓ ด้าน สรุปผลการ
ดำเนินงานเฉลี่ยรวม คิดเป็นค่ามากที่สุด 4.51 ดังนี้ 
 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน  ความพึงพอใจ 
๑.ด้านวิทยากร 
1.๑ การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.73 0.83 มากที่สุด 
๑.2 ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.92 0.27 มากที่สุด 
๑.3 การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.88 0.33 มากที่สุด 
๑.4 มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.81 0.40 มากที่สุด 
๑.5 การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้ 4.73 0.45 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.82 0.49 มากที่สุด 
๒.ด้านความรู้ความเข้าใจ 
๒.1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 2.96 1.46 ปานกลาง 
2.๒ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.46 0.51 มาก 
๒.3 ภาพรวมความรู้ความเข้าใจ 4.35 0.56 มาก 
๒.4 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 4.31 0.74 มาก 
๒.5 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดในการนำไปใช้ 4.35 0.69 มาก 
๒.6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม 4.62 0.50 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.17 1.02 มาก 
๓.ด้านสถานที่ 
๓.1 สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.77 0.51 มากที่สุด 
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รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน  ความพึงพอใจ 

๓.2 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.54 0.71 มากที่สุด 
3.๓ ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.65 0.49 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.65 0.58 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวม 4.51 0.80 มากที่สุด 

   หัวข้อ/เรื่องท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการรับการอบรมเพื่อพัฒนาในครั้งต่อไป 
1. ทักษะด้านปฐมวัยทั้ง ๗ ด้าน 
2. การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ 
3. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา, การวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัย 
5. การจัดทำแผนประสบการณ์ ไฮสโคป 

 
    กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ ๔ และกิจกรรมที่ ๕ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 
15. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
จำนวน

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ 

เชิงปริมาณ      
๑.เด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 6 ปี) 
ทุกคน ได้รับการดูแลพัฒนา 
จัดประสบการณ์เรียนรู้ และ
จัดการศึกษาให้มีพัฒนาการ
สมวัยในทุกด้าน 

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 

๒.ร้อยละของสถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมี
คุณภาพระดับผ่านเกณฑ์
ขั้นต้นตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
และสถานศึกษากำหนด 

ร้อยละ 80 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 

เชิงคุณภาพ     
๑. ร้อยละของเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-6 ปี) มีพัฒนาการที่
สมวัยทุกด้านอยู่ในระดับ ดี 

ร้อยละ 80 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 

๒. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่จบ
หลักสูตรการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มี
พัฒนาการที่สมวัยทุกด้านอยู่
ในระดับ ดี 

ร้อยละ 80 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
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๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

      ภาพกิจกรรมที่ 1 ทบทวนวิเคราะห์ความต้องการความจำเป็น  เพื่อร่วมกัน วิเคราะห์ ความต้องการ ใน
การออกแบบ วางแผน การดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ใน
วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่    

 

 

 
  - 
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ภาพกิจกรรมที่ 2.๑  เสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัด
การศึกษาให้เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ ๕ 
มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้  รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  จำนวนผู้เข้า
อบรม ๕๐ คน  
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๒.๒ ภาพการประชุมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการปลูกพลังบวกเพ่ือสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกัน
ปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

60,000 38,113 - 38,113 - - 
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
  - 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
  -  
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 กิจกรรมที่ 1 ทบทวนวิเคราะห์ความต้องการความจำเป็น  เพื่อร่วมกัน วิเคราะห์ ความต้องการ ใน
การออกแบบ วางแผน การดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่  
 กิจกรรมที่ 2  เสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ื อให้ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนา
และจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ     
 กิจกรรมที่ 3 สะท้อนคิด นิเทศ ติดตาม   ตามมาตรฐานฯ โดยศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตาม การ
นำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปใช้ในการจัดประสบการณ์กับเด็กปฐมวัยและการดูแลและพัฒนาในการจัด
การศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  และมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด 
 กิจกรรมที่ 4 ชวนเชิญขยายผล และเผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานเกี่ยวกับการนำ
ผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/ แนวปฏิบัติที ่ดี (best practice) การจัดการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติที่ดี  
ร่วมกัน และคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดไปนำเสนอต่อในระดับภาคต่อไป 
 กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม เพ่ือ สรุปผลการดำเนินงานโครงการ จัดทำรายงาน
และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

 ๑. เด็กปฐมวัยอายุ ๓ – ๖ ปี ทุกคนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการดูแล ส่งเสริมและพัฒนาให้มี
พัฒนาการเหมาะสมตามวัยอย่างทั่วถึง เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 

 ๒. หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่มีการบูรณาการในการทำงานร่วมกันเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ภายใต้แนวนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเดียวกัน 

๓. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งที่ได้รับการ
ขยายผลการดำเนินงานมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

21. ผู้รายงาน นางสาวนริศรา  เลิศล้ำ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
     โทรศัพท์ 053- 218599 ต่อ 26      โทรสาร  053- 218599 E–mail :  

22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
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1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มบริหารงานบุคคล) 
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท 3.1 การปฏิรปูกระบวนการเรยีนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (12) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.6 แผนความม่ันคง - 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา           ผลผลติที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษ            ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ               ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการ        
                                                                                                                        ศึกษาได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรยีนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร ์
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ..................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  แผนปฏิบติัราชการประจำปีฯ 
ของ ศธจ.เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
7. หลักการและเหตุผล  
 ทรัพยากรพ้ืนฐานของการบริหารงานซึ่งได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการหรือเทคนิค    
ทางการบริหารนั้น “คน” เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าที่สุดขององค์กร การมีทรัพยากรมากเท่าใดไม่สําคัญ
เท่ากับมีความสามารถในการบริหารการจัดการทรัพยากรแรงงานและคุณภาพของคน (วรากรณ์  สาม โกเศศ. 
2542 : 6) ด้วยเหตุที่ “คน” นอกจากจะเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการบริหารงานแล้ว “คน” ยังมี
บทบาทสำคัญ  ในการบริหารงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารงานทั้งด้านการวางแผนการจัดองค์กร
การจัดการเกี่ยวกับบุคคล การประสานงานและการควบคุมงาน ปัจจุบันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
อย่างรวดเร็ว ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ดังนั้น “คน” จึงถือเป็นต้นทุนสำคัญที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม                    
ในการประกอบการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 จากความสำคัญดังกล่าว หน่วยงานจึงจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารทรัพยากร
บุคคลอยู่เสมอ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้รวมทั้งมีเป้าหมาย
สูงสุดเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐและตอบสนองความต้องการของประชาชนสูงสุดตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี้  
  (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2545 โดยที่มาตรา 3/1  
ไดบ้ัญญัติให้การบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

62 



 (2) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตาม
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการร่วมกัน อันจะก่อให้เกิด
เป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน 6 ด้าน ดังนี้ 
  ด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้ มีความมั่นคง ปลอดภัยเอก
ราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อม 
  ด้านที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา     
ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  
  (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี      
วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย 
  (2) “ปรับปัจจุบัน” การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบ
คมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เ อ้ือ
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  
  (3) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด  
  ด้านที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มี
เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพโดยคนไทย
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
  ด้านที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย     
การพัฒนาที่สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน
ท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน ให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
  ด้านที่  5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติ
ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 
  ด้านที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ        
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่
ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  
 ด้วยเหตุนี้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ จึงต้องเป็นระบบที่สร้างความคล่องตัวไม่ยึดติด
อยู่กับกฎระเบียบ และต้องเป็นระบบที่เกื้อหนุนต่อการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ช่วยให้ส่วนราชการบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ขณะเดียวกันจะต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และทำให้ข้าราชการ
มี ความพึงพอใจ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย   
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8. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้กับข้าราชการในการพัฒนาระบบและสมรรถนะของ

บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
9.1  เชิงปริมาณ 
ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 80 คน ได้รับการพัฒนา       

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
9.2  เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการในสำนักงานฯ มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบและสมรรถนะของบุคลากรสังกัด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้ง มีความพึงพอใจในกิจกรรมที่เข้ารับการการพัฒนาไม่น้อยกว่า       
ร้อยละ 80 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 80 คน 

11. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

12. สถานที่ดำเนินการ 
 สถานที่ฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่กำหนด      
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
          แบ่งกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ เพ่ือให้เหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งนี้              
มีข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งหมด 80 คน โดยแบ่ง
กลุ่มเป้าหมายออกเป็นกลุ่มๆ ในแต่ละกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม (โดยกำหนดให้ไตรมาสละ 100,000บาท/
กิจกรรม) เพ่ือให้ทุกคนได้รับการพัฒนาในแต่ละช่วงเวลา โดยให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 มีข้าราชการฯ ที่ได้รับการพัฒนาไตรมาสที่ 1 รวมทั้งหมดมี 3 กิจกรรม จำนวน 20 คน ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 : ศึกษาดูงานในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี) ในระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 3 ราย 
 กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาดูงานจังหวัดภูเก็ต จำนวน 15 ราย 

กิจกรรมที ่3 : เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งท่ี 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ในระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 2 ราย 
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม เป็นจำนวนเงิน 95,000 บาท (เก้า
หม่ืนห้าบาทถ้วน)  
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15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
ข้าราชการและบคุลากร ในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการพัฒนา
ฯ ในแตล่ะไตรมาสๆ ละ 20 คน   รวม
ทั้งหมด 4 ไตรมาส เป็นจำนวน 80 คน) 

80 คน 20 คน/1 ไตรมาส 20 คน 25 

เชิงคุณภาพ      
ข้าราชการในสำนักงานฯ มคีวามรู้ความ
เข้าใจในการพัฒนาระบบและสมรรถนะของ
บุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่  

มีความพึงพอใจใน
กิจกรรมที่เขา้รับ
การพัฒนา       ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 80 

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

กิจกรรมที่ 1 : ศึกษาดูงานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนใต้                         
(จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี) ในระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 
2563 
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กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาดูงานจังหวัดภูเก็ตในระหว่างวันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2563 
 

 
 

                                

 

 

กิจกรรมที่ 3 : เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ครั้งท่ี 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา         

(องค์การมหาชน) ในระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2563 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

400,000 บาท 95,000 บาท 95,000 บาท - - - 
แหล่งงบประมาณ งบประมาณ  400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 

1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายดำเนินงานฯ จากแผนงาน
ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานในไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด งบประมาณ 22,700 บาท (สองหม่ืนสองพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

2. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จากแผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค ให้กับ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายอ่ืน 2. ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด งบประมาณ 45,400 บาท (สี่หม่ืนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

3. งบดำเนินงานที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติที่
ประชุมทีมบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยให้
จัดสรรเพิ่มเติมรายหัวสำหรับการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานจำนวนประมาณ 80 คนๆ ละ 5,000 บาท เป็น
เงินที่ใช้     ในการพัฒนาโครงการฯ ทั้งหมด 400,000 บาท ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมฯ ให้ใช้งบดำเนินงานของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติม เป็นเงิน 331,900 บาท (สามแสนสามหม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อย
บาทถ้วน) 

อนึ่ง การอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมจะพิจารณาตามงบประมาณของงบดำเนินงาน
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอยู่ในขณะนั้น เพื่อประกอบการพิจารณาตามเหตุผลและ
ความจำเป็นคราวๆ ไป 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
       18.1 ปัญหา อุปสรรค 
              งบประมาณไม่เพียงพอ มีจำนวนจำกัด 
       18.2 แนวทางแก้ไข 
     แบ่งกลุ่มเป้าหมายของโครงการ เพ่ือให้เหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้           
มีข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งหมด 80 คน โดยแบ่ง
กลุ่มเป้าหมายออกเป็นกลุ่มๆ ในแต่ละกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม เพ่ือให้ทุกคนได้รับการพัฒนาในแต่ละ
ช่วงเวลา สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
              จัดกิจกรรม อบรมโครงการต่อเนื่องถ้ามีงบประมาณสนับสนุน 
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20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 20.1 สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้กับข้าราชการในการพัฒนาระบบและสมรรถนะ
ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
 20.2 ได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ด้านสมรรถนะของบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ที่เป็นจริง และสมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนา 

21. ผู้รายงาน ส.ต.ต.หญิงสโรชิน  ปิดความลับ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
      โทรศัพท์ 053-218596 ตอ่ 15 โทรสาร  053-218599  
      E–mail : tonliw448@hotmail.com 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 
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1. ชื่อหน่วยงาน    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาดชาดและกิจการนักเรียน 
 

2. ชื่อโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564       
 

3. ห้วงเวลารายงาน     
      ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 

4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
   4.1  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)        
          ข้อ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
   4.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
          การพัฒนาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   11.3 การพัฒนาคนทุกช่วงวัย(เรียน/วัยรุ่น) 
   4.3  แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท  (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
           12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
           12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

4.4  แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 
   เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

   4.5  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
           การเตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรใน  ทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้น                   
การพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง  
          ข้อ ๒ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม คนไทยในทุก ช่วงวัยเป็นคนดี              
มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม  

4.6 แผนความม่ันคง  
          ข้อ ๒ การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
                  2.4  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้อง ด้านคุณธรรม จริยธรรม และผู้มีความพอเพียง วินัย  
                         สุจรติ จติอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
   4.7 นโยบายรัฐบาล 

 4.7.1 นโยบายหลัก   
               ข้อ 1  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน  
                การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

-   เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พ
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

-   ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ
และสร้างรายได้ 
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   4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                          ในการแขง่ขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลติที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา    ผลผลติที่ 5 ผูร้ับบรกิารการศกึษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ    ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา                  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ    ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
        ไดร้ับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3    แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไ้ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ะดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ................................................................................) 
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5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
     การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ตามนโยบายการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรม ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ  
และยุวกาชาด 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ศธจ.เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้  
 

7. หลักการและเหตุผล  
 ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๗๙) เป็นกรอบการพัฒนาระยะยาว เพ่ือให้

บรรลุ ตามวิสัยทัศน์ “ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน             
ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุ                      
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ 
  ในการนี้  กระทรวงศึกษาธิการ จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความ 
มั่งคั่ง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถเข้มแข็งได้ในระบบเศรษฐกิจ ประเด็นสำคัญประการหนึ่งได้แก่ 
“การพัฒนาคุณธรรมชีวิตของคนไทยให้มีความสุข”แต่สภาพปัญหาของประเทศไทยในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป็นปัจจัยบั่นทอนคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยทั้งสิ้น                                .                                                                                                   
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ ศธ จิตอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน์ ประจำปี 2564   เพ่ือให้ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ยุวกาชาด นักศึกษา วิชาทหาร 
ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยเหล่า และบุคลากรทางการศึกษา พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกสังกัด  มีจิตสำนึกที่ดีร่วมกันทำ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ส่งเสริมสัมพันธ์ที่ดีมีจิตสาธารณะ  มีความรัก ความสามัคคี และเป็นการปลูกฝังสิ่งที่ดี
งามในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ ต่อไป  
 

8. วัตถุประสงค์ 
8.๑ เพ่ือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล              

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร    
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

8.2 เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีรวมถึงการสร้างความสัมพันธภาพด้านสังคม ขัดเกลาจิตใจ                 
ให้รู้คุณค่าการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น 

8.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดี เกิดความตระหนักต่อสังคมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์      
มีจติอาสาร่วมกันดูแลสาธารณะประโยชน์ 

 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
       9.1 เชิงปริมาณ 

            (1) ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วย 
เหล่า และบุคลากรทางการศึกษา ทุกหน่วยงาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับจังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 
600 คน 
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       (2) ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วย 
เหล่า และบุคลากรทางการศึกษา ทุกหน่วยงาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับหน่วยงานและสถานศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  50,00 คน 
        9.2 เชิงคุณภาพ 

          ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร  ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วย 
เหล่า และบุคลากรทางการศึกษา ทุกหน่วยงาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือรวมพลัง
แสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความสามัคคี ด้วยการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 
และบำเพ็ญประโยชน์ เพ่ือถวายเป็นราชกุศล  อีกทั้ง เป็นการสร้างวินัยเด็กและเยาวชน ให้มีความรับผิดชอบ 
ช่วยเหลือ และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ มีน้ำใจรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคม 
เป็นพลเมืองดทีีม่ีคุณภาพของประเทศชาติโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   
                   ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร  ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยเหล่า 
และบุคลากรทางการศึกษา ทุกหน่วยงาน ทุกสังกัด และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่              
รวมจำนวน  67,736 คน 

 

11. ระยะเวลาดำเนินการ      
  ระหว่างวันที่  1 – 14  ธันวาคม  256๓ 
 

12. สถานที่ดำเนินการ     
12.1 ระดับจังหวัดเชียงใหม่    
        - ณ บริเวณลานสวนรกุชาติห้วยแก้ว - ลานครูบาศรีวิชัย – น้ำตกห้วยแก้ว  อำเภอเมือง 

เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
      12.2 ระดับหน่วยงาน   
                              ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่  
                             - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 – 6   
                             - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34   
                             - สำนักงานประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  
                             - สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่                      
                             - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
              12.3 ระดับสถานศึกษา          

       - ณ บริเวณพ้ืนที่ทั้งใน-นอกสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ 
สถานศึกษาทุกสังกัดตามความสมัครใจ และตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน 
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13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

กิจกรรมที่ 1                             
- วางแผน/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
- ประชาสัมพันธ์โครงการ 
- แตง่ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/วิทยากร  
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 

 
23 – 27 
พ.ย. ๖๓ 

 
- 

 
- 

 
- 

นางอำไพ 

จันทร์หล้าฟา้ 

 

ผู้อำนวยการ 
กลุ่มลูกเสือ  

ยุวกาชาดและ
กิจการ
นักเรียน 

 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

กิจกรรมที่ 2  ดำเนินกิจกรรม 
- ระดับจังหวัด 
- ระดับหน่วยงาน 
- ระดับสถานศึกษา 

 
9 ธ.ค. 6๓ 

 

1–14 ธ.ค.6๓ 

 
- 

 
- 

 
- 

นางอำไพ 

จันทร์หล้าฟ้า 

 

ผู้อำนวยการ 
กลุ่มลูกเสือ 

ยุวกาชาดและ
กิจการ
นักเรียน 

กิจกรรมที่ 3 
สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
1–30 ธ.ค.6๓ 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
                   ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร  ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยเหล่า 
บุคลากรทางการศึกษา และจิตอาสา ทุกหน่วยงาน ทุกสังกัด และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  ในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสา จังหวัดเชียงใหม่ ในระดับจังหวัดเชียงใหม่  ระดับหน่วยงาน          
ทางการศึกษา  ระดับสถานศึกษาทุกสังกัด รวมจำนวน  67,736 คน 

 

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  
        ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

- ระดับจังหวัด  
- ระดับหน่วยงาน 

 
รอ้ยละ 80 

 
50,600 คน 

 
67,736 คน 

 
133.86 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
- ระดับสถานศึกษา  

 
เชงิคุณภาพ  
      รายงานผลการประเมินผล 
การดำเนินงานกิจกรรม                        
“ โครงการ ศธ.จิตอาสา ”+ 

 
รอ้ยละ 90 

 
การได้มีส่วนร่วมใน

การจัดกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์

โครงการ  
ศธ.จิตอาสา” 

 
- เข้าร่วมกิจกรรม
ปฏิบัติงานจิตอาสา                
ด้วยความสมัครใจ 
- มีความพึงพอใจ 
มีจิตสาธารณะ
เสียสละ การใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

 
100.00 

 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทา่กับหรือมากกว่า 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

20,000 บาท 20,000 บาท 20,000 บาท    

แหลง่งบประมาณ  
        17.1  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต งบรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งบรายจ่ายอ่ืน : ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้าง
พ้ืนฐานแก่ผูเ้รียน ด้านการศึกษา ๔ ด้าน ในระดับจังหวัด 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   
        17.2  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  จากงบประมาณดำเนินงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวั ด
เชียงใหม่ ประจำปี 2564  จำนวน  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
      (1)  งบประมาณไม่เพียงพอ 
               (2)   อยู่ในห้วงระยะเวลาสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 
      (3)  ระยะเวลาในการประสานการดำเนินงานกระชั้นชิดเกินไป 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
     (1)  บูรณาการงบประมาณ เพื่อการจดักิจกรรมตามความเหมาะสมของบริบทแต่ละพ้ืนที่ 
               (2)  จัดกิจกรรมตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละพ้ืนที่   
               (3)  จัดกิจกรรมให้อยู่ในแผนประจำปี 
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19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 ดำเนินการจัดการวางแผนการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ
กระตุ้นสร้างความตระหนักการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดต่อสังคม รู้รักษ์สามัคคี ในการเสียสละและรู้
คุณค่าให้เกิดขึ้นเป็นทักษะชีวิตในตนเอง และครอบครัว 
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 20.1  นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ในกระบวนการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยเหล่า และจิตอาสา ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริ          
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ได้ 
 20.2  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมและปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกที่ดี รวมถึงการสร้างความ
สัมพันธภาพด้านสังคม ขัดเกลาจิตใจ ให้รู้คุณค่าการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น 
 20.3  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ฝึกการทำงานเป็นทีม และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีเจตคติที่ดี                
เกิดความตระหนักต่อสังคม รู้รักษ์สามัคคี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีจิตอาสาร่วมกันดูแลสาธารณะประโยชน์ 
 20.4  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดข้ึนในตัวเอง 
 20.5  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีการฝึกตนเองในด้านอ่ืนๆ เช่น การมีวินัยในตนเอง การู้จักบทบาทหน้าที่        
ที่ตนรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การแก้ปัญหา เป็นต้น 
 20.6  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ปฏิบัติกิจกรรมทำความดี เป็นการส่งเสริมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนรวม 
ครอบครัว และตนเอง 
 

21. ผู้รายงาน    นางอำไพ   จันทร์หล้าฟ้า    ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
     โทรศัพท์  085 -6115864      โทรสาร  053-218599   E–mail : ampai.chan.oiloil@gmail.com. 
 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่   4  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564 
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1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน   
2. ชื่อโครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาศูนย์เสมารักษ์ 
                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ข้อที่ 1 ด้านความม่ันคง 
 ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ข้อที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสังคม 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ข้อที่ ๑1 ศักยภาพคนตลอดชีวิต 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท  
 ข้อที่ 11.1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ  
 ข้อที่ 12 ด้านการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.6 แผนความม่ันคง  
 ข้อที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก   
 นโยบายที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน  

 ข้อที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา    ผลผลติที่ 5 ผูร้ับบรกิารการศกึษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ    ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา               ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ    ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่  2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื ่อเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
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7. หลักการและเหตุผล  
  ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  เรื ่อง การปฏิรูปการศึกษา  
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ โดยตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค พร้อมทั้งตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด เพื่อปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและระดับจังหวัด  โดยการ
อำนวยการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ และข้อ 11 ให้มีศึกษาธิการจังหวัด 
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและจัด
การศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่นโยบาย ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ 
ที่มอบหมาย ประกอบกับมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคใน
การประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 11 เมษายน 2560 กำหนดให้แบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานศึกษาธิการ
ภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายใน
ของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกาศสำนักงานปลัดการทรวงศึกษาธิการ                   
เรื ่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกาศ ณ วันที่  11 เมษายน 2560  
ข้อ 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งกลุ่มหน่วยงานภายใน (7)  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน   
มีอำนาจหน้าที ่ตาม ข้อ (3) ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขและคุ ้มครองความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา         
ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
ดังนั ้น อาศัยภารกิจอำนาจหน้าที ่ใน ข้อ 3) ส่งเสริมการป้องกันแก้ไขและคุ ้มครองความประพฤตินักเรียน       
และนักศึกษา ข้อ 4) ส่งเสริมสนับสนุน และประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของนักเรียน นักศึกษา 
และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เร ื ่อง จ ัดตั ้งศู นย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด                         
ณ วันที ่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 เพื ่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน         
และนักศึกษาในจังหวัด รองรับนโยบาย และแนวทางการขับเคลื ่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเร ียน          
และนักศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเร ียนและนักศึกษา ทั ้งระดับกระทรวงและ          
ระดับจังหวัด ตลอดจนภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการนักเรียนและนักศึกษาที่ต้องดำเนินการและบูรณาการ           
ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ซึ่งศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต้องขับเคลื่อนงานด้าน
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้เป็นไปตามภารกิจ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะที่มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนงาน
ดังกล่าว  ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ ในการส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤติและคุ้มครองสิทธินักเรียนและ
นักศึกษา  จึงได้จัดทำ“โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4” ขึ้น เพื่อสร้างระบบ
และกลไกที่ชัดเจนถูกต้องและมีความเหมาะสมในการขับเคลื่อนการบริหารงานเครือข่ายส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และสามารถบูรณาการและขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาได้อย่างมีระบบ มีกลไกและเอกภาพในการดำเนินการในพ้ืนที่ 
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8. วัตถุประสงค์ 
8.1 เพื ่อส ่งเสริมให้พนักงานเจ ้าหน้าที ่ส ่งเสริมความประพฤตินักเร ียนและนักศึกษา 

ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่เสี่ยง  เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหา
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

8.2 เพื ่อส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกับสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไขปัญหา 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 

8.3 เพื่อปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงาน
ในพ้ืนที่เครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

8.4 ลดปัญหาการออกกลางคัน นักเรียนและนักศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
  8.5 เพื ่อประสาน ตรวจสอบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา ที ่ประสบเหตุภัยพิบัติ  
ภัยธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 
9.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที ่ส ่งเสริม      
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ออกตรวจ เฝ้าระวังปัญหาและความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา      
ในพื ้นที ่อำเภอและจังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ อย่างน้อย       
จำนวน 20 ครั้ง/ปี      

9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริมประพฤติ 

ร ู ้ และเข ้ าใจบทบาทหน ้าท ี ่ ของตนเอง ปฏ ิบ ัต ิตามกฎระเบ ียบของกระทรวงศ ึกษาธ ิการ ข ้อบ ั งคับ   
ของสถานศึกษา มีความประพฤติเหมาะสมกับสภาพและวัย ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา 
ที่ประสบภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน  การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา          
ให้เป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษา   
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริมประพฤติ 
ร ู ้ และเข ้ าใจบทบาทหน ้าท ี ่ ของตนเอง ปฏ ิบ ัต ิตามกฎระเบ ียบของกระทรวงศ ึกษาธ ิการ ข ้อบ ั งคับ   
ของสถานศึกษา มีความประพฤติเหมาะสมกับสภาพและวัย ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนั กศึกษา 
ที่ประสบภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน  การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา          
ให้เป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษา   
11. ระยะเวลาดำเนินการ   
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
12. สถานที่ดำเนินการ  

12.1  ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 12.2  ห้องกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 12.3  บริเวณจุดเสี่ยง/พ้ืนที่เสี่ยง ในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 

80 



13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  
 กิจกรรมที่ 1  
  1.1 ขออนุมัติโครงการฯ 

1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างกำหนด  แนวทางและแผนการปฏิบัติงานในการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   

1.3. สรุปแนวทางและแผนส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   
 

กิจกรรมที่ 2  
การออกตรวจ เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่อำเภอและจังหวัดเชียงใหม่ 

อย่างน้อย 20 ครั้ง/ปี ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ 3 

3.1 สรุปการดำเนินงานตามแนวทาง, แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทาง, แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)   
  ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการออกตรวจ เฝ้าระวังความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา บริเวณจุดเสี่ยงและพ้ืนที่เสี่ยงในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 
มีนาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง ดังนี้ 
  -  เดือนตุลาคม 2563   จำนวน  2  ครั้ง 
  -  เดือนพฤศจิกายน 2563  จำนวน  2  ครั้ง 
  -  เดือนธันวาคม 2563   จำนวน  0  ครั้ง 
  -  เดือนมกราคม 2564   จำนวน  3  ครั้ง 
  -  เดือนกุมภาพันธ์ 2564  จำนวน  3  ครั้ง 
  -  เดือนมีนาคม 2564   จำนวน  1  ครั้ง 

ตรวจพบนักเรียน นักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมตามกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563) จำนวนทั้งสิ้น 39 ราย ประพฤติ
ไม่เหมาะสม ดังนี้ 
  -   ข ้อ ๑ หน ี เร ียนหร ือออกนอกสถานศ ึกษาโดยไม ่ ได ้ร ับอน ุญาตในช ่วงเวลาเร ียน             
จำนวน 17 ราย 
  -  ข้อ 4 ซื้อ จำหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุรา หรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือยา
เสพติด จำนวน 8 ราย 

-  ข้อ ๕ ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจ เพ่ือเอาทรัพย์บุคคลอ่ืน จำนวน 3 ราย 
-  ข้อ 6 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื ่นเตรียมการหรือกระทำการใดๆ  อันน่าจะ

ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรวมกลุ่มหรือมั่วสุม เพื่อกระทำการ
ดังกล่าว จำนวน 11 ราย 

พนักงานเจ้าหน้าที ่ส ่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมออกตรวจในพื ้นที่            
แต่ละอำเภอ 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 382 คน โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน โดยมีศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่         
ในฐานะหัวหน้าศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าทีมดำเนินงานในครั ้งนี้            
ซึ่งนักเรียน นักศึกษาที่ตรวจพบเครือข่าย ได้แนะนำ ตักเตือน และให้กลับสถานศึกษา และขอความร่วมมือสถาน
ประกอบการ สอดส่อง และแจ้งเหตุกรณีนักเรียนและนักศึกษา เข้าใช้บริการในช่วงเวลาเรียน และขอความร่วมมือ
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หากมีเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้โทรกลับมายังศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 
053 – 218599 ตอ่ 23 หรอื สายดว่นกระทรวงศึกษาธกิาร โทรศัพท์ 1579 ได้ทันท ี

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  
คณะกรรมการส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา ออกตรวจ  
เฝ้าระวังปัญหาและ 
ความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษาในพ้ืนที่อำเภอ 
และจังหวัดเชียงใหม่   
โดยศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
อย่างน้อยจำนวน 20 ครั้ง/ปี 

อย่างน้อย
จำนวน  

20 ครั้ง/ปี 

20 11 55 

เชิงคุณภาพ  
นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่ 
จังหวัดเชียงใหม่  
ได้รับการปกป้อง แก้ไข คุ้มครอง
และส่งเสริมประพฤติ  
รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อบังคับของสถานศึกษา  
มีความประพฤติเหมาะสมกับ
สภาพและวัย ตลอดจนดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา 
ที่ประสบภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ  
และสถานการณ์ฉุกเฉิน  
การส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาให้เป็น
ระบบมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผลและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 
และนักศึกษา   

ร้อยละ 80 80 50 62.50 

82 



๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

45,000 บาท 19,200 บาท 9,600 บาท 9,600 บาท - - 
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                        งบประมาณ...สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

18.1.1 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ไม่มั ่นใจในการใช้
ถ้อยคำถามหรือพูดคุยกันนักเรียนและนักศึกษา จดจำระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ 

18.1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามกำหนด 

      18.2 แนวทางแก้ไข 
18.2.1  จัดทำเป็นหนังสือแจ้งล่วงหน้าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา ได้เตรียมตัวและศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 
  18.2.2  จัดทำมาตรการในการดำเนินการคัดเลือกให้รัดกุม โดยปฏิบัติตามประกาศของ        
ศูนย์ปฏิบัติการโควิดจังหวัดเชียงใหม่ และกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  ออกตรวจ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง  จัดตั้ง
เครือข่ายระดับอำเภอ ร่วมออกตรวจกับเครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในแต่ละจุด  
ตามรายงานจุดเสี่ยงและพ้ืนที่เสี่ยงที่ได้รับจากหน่วยงานภาคีเครือที่เก่ียวข้องต่อไป 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

20.1 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ 
ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา    

20.2 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกับสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไขปัญหา  
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 

20.3 ปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานใน
พ้ืนที่ เครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

20.4 ลดปัญหาการออกกลางคัน นักเรียนและนักศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 
 
21.  ผู้รายงาน   นายเอกลักษณ์  มีชัย   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
      โทรศัพท์  053 – 218599 ต่อ 23  โทรสาร   053 – 218599 ต่อ 0,11   

E–mail :  scouter.cnx@gmail.com       
22. วันที่รายงาน ณ วันที่  31  เดือน   มีนาคม   พ.ศ.     2564  
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1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน   
2. ชื่อโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
                 จังหวัดเชียงใหม่และศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ข้อที่ 1 ด้านความม่ันคง 
 ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ข้อที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสังคม 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ข้อที่ ๑1 ศักยภาพคนตลอดชีวิต 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท  
 ข้อที่ 11.1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ  
 ข้อที่ 12 ด้านการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.6 แผนความม่ันคง  
 ข้อที ่ 1 เสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย          

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก   
 นโยบายที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน  

 ข้อที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา    ผลผลติที่ 5 ผูร้ับบรกิารการศกึษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ    ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา               ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ    ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่  2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื ่อเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
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7. หลักการและเหตุผล  
  ตามที่ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ ้มครองเด็ก พ.ศ.  ๒๕๔๖ มาตรา  ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  โดยให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎหมาย
กระทรวง  หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ  ได้แก่ 
หมวด ๗ การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (มาตรา ๖๓ - ๖๗) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ออกกฎหมาย ระเบียบและประกาศ รวมทั้งมีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตั้งแต่  พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นต้นมา  ประกอบกับ  ขณะนี้  ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ ๓ 
เมษายน ๒๕๖๐ สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ๑๓๓/
๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
และมีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่
ปัจจุบันยังขาดระบบและกลไกที่ชัดเจนถูกต้องและเหมาะสม ในการขับเคลื่อนการบริหารงานเครือข่ายและการ
จัดการระบบงาน  
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ในฐานะหน่วยงานประสานการดำเนินการในส่วนของศูนย์
เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ได้เห็นความสำคัญ จึงได้จัด “โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์เสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”  ขึ้น เพื่อสร้างระบบและกลไกที่
ชัดเจน ถูกต้องและมีความเหมาะสม ในการขับเคลื่อนการบริหารงานเครือข่าย การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่   
 
8. วัตถุประสงค์ 

8.1  เพื่อกำหนดนโยบาย  มาตรการ  แนวทางและแผนในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  และ
นักศึกษา   
 8.2  เพื่อให้หน่วยงานศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  สามารถบูรณาการและ
ขับเคลื ่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่างเป็นระบบ มีกลไกและเอกภาพ ในการ
ดำเนินการ   
 
9.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
                 คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเร ียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  และบุคลากร         
ที่เก่ียวข้อง  จำนวน 50 คน   

9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
       คณะกรรมการส ่งเสร ิมความประพฤติน ักเร ียนและนักศึกษาจ ังหว ัดเช ียงใหม่  เจ ้าหน้าที่           
ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  และบุคลากรที่เกี ่ยวข้อง  มีกลไกการขับเคลื่อนงาน      
การส่งเสริมความประพฤตินักเร ียนและนักศึกษาให้เป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลและ             
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษา   
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10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
                 คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และบุคลากร         
ที่เก่ียวข้อง จำนวน 50 คน   
 
11. ระยะเวลาดำเนินการ   
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 
12. สถานที่ดำเนินการ  

12.1  ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 12.2  ห้องกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  
 กิจกรรมที่ 1  
  1.1 ขออนุมัติโครงการฯ 

1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างกำหนด  แนวทางและแผนการปฏิบัติงานในการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   

1.3. สรุปแนวทางและแผนส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   
กิจกรรมที่ 2  
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม   ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ศูนย์

เสมารักษ์ที่เกี ่ยวข้อง จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัดเชียงใหม่  
เพ่ือพิจารณา/ให้ความเห็นชอบแนวทางและแผนการปฏิบัติงานในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
(จำนวน 2 ครั้ง) 

กิจกรรมที่ 3 
3.1 สรุปการดำเนินงานตามแนวทาง, แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทาง, แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)   
 ๑4.1  คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร ่วมกัน        
กำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติงานในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   
 ๑4.2  ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการขับเคลื ่อนการส่งเสริม        
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตามแนวทางตามที่คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ กำหนด   
 ๑4.๓  นักเรียนและนักศึกษา มีพฤติกรรมที่เหมาะสมมากขึ้น  และได้รับการส่งเสริมความประพฤติ        
จากเจ้าหน้าที ่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ตามแนวทางที ่คณะกรรมการส่งเสริม         
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  
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15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  
คณะกรรมการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ และบุคลากร        
ที่เก่ียวข้อง  จำนวน 50 คน   

50 50 48 96 

เชิงคุณภาพ  
คณะกรรมการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
จ ังหว ัดเช ียงใหม่  เจ ้าหน้าที่          
ศ ูนย ์ เสมาร ักษ ์  สำน ักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
และบ ุ คลากรท ี ่ เ ก ี ่ ย วข ้ อ ง           
ม ีกลไกการข ับ เคล ื ่ อนงาน     
การส ่งเสร ิมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาให้เป็น
ร ะ บ บ  ม ี ป ร ะ สิ ท ธ ิ ภ า พ           
เ ก ิ ดป ร ะส ิ ท ธ ิ ผ ล และ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและ
นักศึกษา   

ร้อยละ 80 80 80 100 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

30,000 บาท 13,962 บาท - 13,962 บาท - - 
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                        งบประมาณสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
   - คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่             
ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ไม่อาจร่วมประชุมด้วยตนเองได้  
  -  เนื่องจากอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  
ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละสังกัดปฏิเสธเข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
  -  กรณีท่ีต้องมอบเจ้าหน้าที่  ขอให้มอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง   
  -  กระชับการเข้าร่วมประชุมฯ เน้นย้ำการปฏิบัติตนตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 
อย่างเคร่งครัด 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และ
เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ทุกปี เพื่อร่วมกันขับ เคลื่อนงานส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน นักศึกษาในพ้ืนที่ต่อไป 
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

นักเรียนและนักศึกษา มีพฤติกรรมที่เหมาะสมมากข้ึน  และได้รับการส่งเสริมความประพฤติจาก
เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ตามแนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  

21.  ผู้รายงาน   นายเอกลักษณ์  มีชัย   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
      โทรศัพท์  053 – 218599 ต่อ 23  โทรสาร   053 – 218599 ต่อ 0,11   

E–mail :  scouter.cnx@gmail.com       
22. วันที่รายงาน ณ วันที่  31  เดือน   มีนาคม   พ.ศ.     2564  
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1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน   
2. ชื่อโครงการ นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับ
โครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  

ข้อที่  1 ด้านความมั่นคง  
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ข้อที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท  
 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ  
 ข้อที่ 12 ด้านการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.6 แผนความม่ันคง  
 ข้อที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย         

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก   
 นโยบายที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน  

 ข้อที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 
 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา    ผลผลติที่ 5 ผูร้ับบรกิารการศกึษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ    ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา               ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ    ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ - ) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร   
จัดการองค์กร 
7. หลักการและเหตุผล  

 ตามยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  ยุทธศาสตร์ที่  
3 ข้อ ๓.๑ ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย   และทักษะและคุณลักษณะที่
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จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ข้อ ๓.๒ คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ ข้อ ๓.๓ สถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ข้อ ๓.๔ แหล่ง
เรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดย
ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ข้อ ๓.๕ ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
ข้อ ๓.๖ ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับ สากล ข้อ ๓.๗ ครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ครูอาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภท การศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น และระดับความพึงพอใจของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อ
การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพ่ิมขึ้น เป็นต้น โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริม
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และประชาชนสามารถ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย  
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัด และประเมินผลผู้เรียน 
ให้มีประสิทธิภาพ  

กิจกรรมนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถพัฒนา 
คุณธรรมและจริยธรรมตามอุดมการณ์ของยุวกาชาดและร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมสนับสนุนงานในท้องถิ่นและ
ชุมชนตามโอกาสอันควรและเพื่อให้การจัดการเรียน การสอนกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามีคุณภาพ 
บุคลากรควรมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา พัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น 
                     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริม
ให้บุคลากร ผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ 
ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด จึงได้จัดทำนิเทศการกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
จังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2564 ขึ้น  

 

8. วัตถุประสงค์ 
        1) เพ่ือให้ผู้ บริหาร ผู้บั งคับบัญชายุวกาชาดในสังกัด  มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ 
ประสบการณ์ 

ที่จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาด
ให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของสภากาชาดไทยและกาชาดสากล 

    2) เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ได้แลกเปลี่ยนทัศนะทางด้านกิจกรรมยุวกาชาด 
ในสถานศึกษาของตน ให้ความช่วยเหลือแนะนำการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการเรียน 
การสอนกิจกรรมยุวกาชาด 

    3) เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และเกิดเครือข่ายความร่วมมือ 
ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

        4) เพื่อสร้างเครือข่ายทางการยุวกาชาดในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ิมขึ้น 
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9.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
                สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดทั้งรัฐและเอกชน รวมจำนวน 9 แห่ง 
ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในสถานศึกษาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนไม่น้อยกว่า 90 คน 

9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
                 ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดที่เข้ารับการนิเทศ มีความเข้าใจ มีทักษะ และสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนยุวกาชาดในสถานศึกษาของตนเองได้อย่างได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอนเพิ่ม
มากขึ้น 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
                สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดทั้งรัฐและเอกชน รวมจำนวน 9 แห่ง 
ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในสถานศึกษาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนไม่น้อยกว่า 90 คน 
11. ระยะเวลาดำเนินการ   
 เดือน  มกราคม –   กันยายน 2564 
12. สถานที่ดำเนินการ  
 1. โรงเรียนรัตนา เอ้ือวิทยา 
 2. โรงเรียนเอ้ือวิทยา 
 3. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 
 4. โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
 5. โรงเรียนพุทธิโศภน 
 6. โรงเรียนคำเท่ียงอนุสสรณ์ 
 7. โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 
 8. โรงเรียนฮอดพิทยาคม 
 9. โรงเรียนจอมทอง 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  
 กิจกรรมที่ 1  

1.1 ขออนุมัติโครงการฯ  
กิจกรรมที่ 2  

2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ  
2.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการและวิทยากร 
2.4 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ 
1.2. ดำเนินการนิเทศโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 9 แห่ง 

กิจกรรมที่ 3 
3.1 จัดประชุมคณะกรรมการและคณะวิทยากร 
3.2. ดำเนินการนิเทศโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 9 แห่ง 

กิจกรรมที่ 4 
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4.1 สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
จ ังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี  2564   
 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)   
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและวิทยากรเพ่ือ
นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 จำนวน 9 แห่ง ดังนี้ 
  -  วันที่ 1 – 2 มีนาคม  2564  
   1. โรงเรียนรัตนา เอ้ือวิทยา 
   2. โรงเรียนเอ้ือวิทยา 
   3. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 
  -  วันที่ 5 – 6 มีนาคม  2564  
   1. โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 
   2. โรงเรียนฮอดพิทยาคม 
   3. โรงเรียนจอมทอง 
  -  วันที่ 11 – 12 มีนาคม  2564  
   1. โรงเรียนพุทธิโศภน 
   2. โรงเรียนคำเท่ียงอนุสสรณ์ 
       3. โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 

จากการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกชาดในสถานศึกษาของสถานศึกษาท้ัง 9 แห่ง พบประเด็นที่
ควรได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการ ดังนี้ 

1. ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาส่วนมากสวมใส่เครื่องแบบยุวกาชาดที่  
ไม่ถูกต้อง 

2. กระบวนการและกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดบางอย่างยังไม่ถูกต้อง เช่น 
การเปิด - ปิด กิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด 

3. ครูผู้สอนยุวกาชาดส่วนมากไม่มีความรู้และไม่มีวุฒิทางยุวกาชาด อาศัยความรู้จากการ 
อ่านจากคู่มือ ตำราเรียนและความรู้พ้ืนฐานเดิมที่เคยเรียนยุวกาชาดมาก่อน 

4. สถานศึกษาส่วนมากไม่มีการตั้งหมู่ยุวกาชาดและคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา  
ที่เป็นปัจจุบัน 

 

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  
สถานศึกษา และผู้บังคับบัญชา
ยุวกาชาด ได้รับการนิเทศ
ติดตาม การจัดกิจกรรม 
ยุวกาชาดในสถานศึกษา 
ประจำปงีบประมาณ 2564 

 
สถานศึกษา

จำนวน  
9 แห่ง 

 
ผู้บังคับบัญชา

ยุวกาชาด 
จำนวน 90 

 
 

9 
 
 
 

90 

 
 
9 
 
 
 

90 

 
 

100 
 
 
 

100 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
คน 

เชิงคุณภาพ  
สถานศึกษา และผู้บังคับบัญชา
ยุวกาชาด จำนวน 100 %
ได้รับการนิเทศติดตาม การจัด
กิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษา ประจำปี
งบประมาณ 2564 
ได้มีความรู้ ทักษะ 
กระบวนการต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมยุวกาชาดเพ่ิมมากขึ้น 
สามารถนำไปปรับใช้กับ
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ยุวกาชาดให้มีความถูกต้อง
ยิ่งขึ้น 

 
 

สถานศึกษา
จำนวน  
9 แห่ง 

 
ผู้บังคับบัญชา

ยุวกาชาด 
จำนวน 90 
คน 

 

 
 

สถานศึกษา
จำนวน  
9 แห่ง 

 
ผู้บังคับบัญชา 

ยุวกาชาด 
จำนวน 90 คน 
 

 
 

สถานศึกษา
จำนวน  
9 แห่ง 

 
ผู้บังคับบัญชา 

ยุวกาชาด 
จำนวน 90 คน 

  

 
 

100 
 
 
 

100 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

10,000 บาท 10,200 บาท - 10,000 บาท - - 
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  งบประมาณ...สำนักการลูกเสือ ยวุกาชาดและกิจการนักเรียน 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

18.1.1 งบประมาณมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการของปริมาณสถานศึกษาที่มี
ความประสงค์รับการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา  

18.1.2 สถานศึกษาไม่ได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีควร 

18.1.3 ที่ตั้งสถานศึกษาบางแห่งอยู่ห่ างไกลทำให้ เกิดอุปสรรคในการเดินทางของ
คณะกรรมการ 

18.1.4 เป็นระยะเวลาของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ทำให้
สถานศึกษาบางแห่งไม่มีความพร้อมในการรับการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาเท่าที่ควร 

      18.2 แนวทางแก้ไข 
18.2.1  แจ้งกำหนดการ ตารางกิจกรรมการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมยุวกาชาดใน

สถานศึกษาให้สถานศึกษาเป้าหมายทราบล่วงหน้า 
  18.2.2 ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
ตามประกาศของศูนย์ปฏิบัติการโควิดจังหวัดเชียงใหม่ และกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ครบทุกโรงเรียน  ใน
ปีงบประมาณ ต่อไป 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

        1) ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ ประสบการณ์ที่จะ
นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาด
ให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของสภากาชาดไทยและกาชาดสากล 

              2) ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ได้แลกเปลี่ยนทัศนะทางด้านกิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษาของตน ให้ความช่วยเหลือแนะนำการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการเรียนการ
สอนกิจกรรมยุวกาชาดไทย 

              3) เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และเกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
21.  ผู้รายงาน   นางพีรญา  วิกาหะ   ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
      โทรศัพท์  053 – 218599 ต่อ 23  โทรสาร   053 – 218599 ต่อ 0,11   

E–mail :  scouter.cnx@gmail.com       
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22. วันที่รายงาน ณ วันที่     30            เดือน     เมษายน  พ.ศ.                2564 
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1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  
2. ชื่อโครงการ   ส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับ
โครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  

ข้อที่  1 ด้านความมั่นคง  
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ข้อที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท  
 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ  
 ข้อที่ 12 ด้านการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.6 แผนความม่ันคง  
 ข้อที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย         

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก   
 นโยบายที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน  

 ข้อที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา    ผลผลติที่ 5 ผูร้ับบรกิารการศกึษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา               ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลติที่ 3 ผูไ้ดร้ับการส่งเสริมและพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม  ผลผลติที่ 7 นักเรยีนโรงเรียนเอกชน 
    ที่ได้รับการอดุหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ    ผลผลิตที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการ  
                                                                                                                   ศึกษาไดร้ับการสงเคราะหต์ามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ - ) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
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       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร   
จัดการองค์กร 
7. หลักการและเหตุผล  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  กำหนดวิสัยทัศน์คือคนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ ซึ่งในข้อ 3 เพ่ือ
พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคีและร่วมมือ ผนึกกำลังมุ่งสู่การ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดรับกับกิจกรรมยุวกาชาดที่เป็น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมหนึ่ง ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของสังคมไทยและความมีจิตสำนึกในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม  ซึ่งกิจกรรมยุวกาชาดยังเน้นใน
เรื่องของทักษะและกระบวนการในรูปของระบบหน่วย กลุ่ม หมู่ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะ
เกี่ยวกับปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด 

เนื่องจากสภาพปัจจุบันนี้มีหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนจำนวนมากที่ยกเลิกการจัดการเรียนการ  
สอนกิจกรรมยุวกาชาด ซึ่งจะเห็นได้จากการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะมีโรงเรียนที่เข้าร่วมมีจำนวนน้อยมากและ
ส่วนมากจะเป็นโรงเรียนเดิมที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำ ซึ่งบางสถานศึกษาที่เคยมีการเรียนการสอน
กิจกรรมยุวกาชาด อาจมีเหตุผลมาจากการขาดแคลนครูผู้สอน  ครูผู้สอนขาดความรู้ ความสามารถด้าน 
ยุวกาชาด หรือมีข้อจำกัดในด้านอ่ืนๆ และเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึง
ความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และยินดีที่จะอุทิศตนเพ่ือช่วยเหลือบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
แก่ส่วนรวม สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) 
เพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ให้ก่อตั้งยุวกาชาดและสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งให้ความสำคัญกิจกรรมยุว
กาชาดไทย  
  อนึ่ง ปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COIVID 19) 
โดยเริ่มกระจายไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย และภายจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกวัน ดังนั้น การดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวั นสถาปนา 
ยุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ปรับรูปแบบกิจกรรมจากการปฏิญาณตนและ
เดินสวนสนามของผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด/อาสายุวกาชาดที่เคยปฏิบัติเป็นประจำทุกปีซึ่ง
เป็นการรวมคนจำนวนมากก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อติดเชื้อโรคดังกล่าวข้างต้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจึงปรับเปลี่ยนกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) ปี 2564เป็นการสนับสนุนให้
สถานศึกษาที่มีการดำเนินกิจกรรมยุวกาชาดได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยการจัดทำอุปกรณ์การป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนพ้ืนที่ใกล้เคียงสถานศึกษา เป็นการ
ส่งเสริมให้ยุวกาชาด ได้มีรู้รัก สามัคคี รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 

8. วัตถุประสงค์ 
  8 .๑  เพื ่อให ้เจ้าหน้าที ่ ผู ้บ ังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาดตระหนักใน
ความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ รู้รักสามัคคี ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ รู้จักบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 

101 



  8.๒ เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดในสถานศึกษามากข้ึน 
  8.3 เพ่ือให้หน่วยงาน สถานศึกษาทุกสังกัด ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนายุว
กาชาดไทยอย่างทั่วถึง 
  8.4 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด/อาสายุวกาชาด มีส่วนร่วมในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ให้กับชุมชนของตนเองและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

9.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
                       - สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน  17  แห่ง 
               - เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดและบุคลากรทางการศึกษา ใน
หน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัดพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๖,0๐๐ คน  

9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
                     สมาชิกยุวกาชาดได้ระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย 
ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น
ผู้นำ รู้รัก สามัคคี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่
ส่วนรวม มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดต่อเนื่องและเพ่ิมมากขึ้น  
 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
                     - สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน  17  แห่ง 
               - เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดและบุคลากรทางการศึกษา ใน
หน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัดพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๖,0๐๐ คน  
 
11. ระยะเวลาดำเนินการ   
 เดือน  มกราคม –   สิงหาคม  2564 
12. สถานที่ดำเนินการ  
 1. โรงเรียนรัตนา เอ้ือวิทยา  10. โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 
 2. โรงเรียนเอ้ือวิทยา   11. โรงเรียนสารภีพิทยาคม 
 3. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง   12. โรงเรียนหางดงวิทยาคม 
 4. โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  13. โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุ์ปถัมภ์ 
 5. โรงเรียนพุทธิโศภน   14. โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
 6. โรงเรียนคำเท่ียงอนุสสรณ์  15. โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 
 7. โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม  16. โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 
 8. โรงเรียนฮอดพิทยาคม   17. โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 
 9. โรงเรียนจอมทอง 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  
 กิจกรรมที่ 1  

1.1 ขออนุมัติโครงการฯ ประชาสัมพันธ์โครงการ 
กิจกรรมที่ 2  

   2.1  จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
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กิจกรรมที่ 3 
3.1 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานยุวกาชาดดีเด่น ระดับจังหวัด  

กิจกรรมที่ 4 
4.1 ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง 

 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)   
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้าย
วันสถาปนายุวกาชาด (99 ปี ยุวกาชาดไทย ) ออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 
  1. ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดใน
สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ทุกแห่ง ดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี 
ยุวกาชาดไทย) ระดับสถานศึกษา 

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือกผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาดที่มีผลงาน 
ดีเด่นเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย ) ระดับจังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปี 2564 ผลการดำเนินกิจกรรมมีผู้ส่งผลงานและผ่านการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาและ
สมาชิกยุวกาชาดดีเด่น เพ่ือรับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย)
ระดับจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 ราย ดังนี้ 
ประเภทผู้บริหาร ได้แก่  

       1. นางนิยดา  กรโกวิท ผู้อำนวยการโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 
         2. นางสาววิจิตร  กันทาโย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
                                                               ตามอัธยศัย อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 
ประเภทครูผู้สอนยุวกาชาด ระดับ 1  ได้แก่   
          1. นางสาวเบญจมาศ  มหาวัน  ครู โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 

        2. นางชุณหพิมาน  ก๋าละ    ครู โรงเรียนรัตนเอื้อวิทยา 

ประเภทครูผู้สอนยุวกาชาด ระดับ 2  ได้แก่   
            นางสาวมัชฌิมา  ใจจุมปา ครู โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 

ประเภทครูผู้สอนยุวกาชาด ระดับ 3  ได้แก่   
            นางดรุณี  มณีวรรณ  ครู โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 

3. กิจกรรมการแจกวัสดุอุปกรณ์การทำเจลแอลกอฮอล์ลล้างมือและสบู่เหลวล้างมือ เพ่ือให้ 
สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงสถานศึกษา หรือใช้ใน
สถานศึกษา เป็นการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน 

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  
- สถานศึกษา ที่มกีารจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 

สถานศึกษา

 
 

17 

 
 

17 

 
 

100 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
ยุวกาชาดในสถานศึกษา พ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ทุกแห่ง 
จำนวน 17 แห่ง 
และผู้บังคับบัญชา สมาชิก 
ยุวกาชาดทุกคน 

จำนวน  
17 แห่ง 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

เชิงคุณภาพ  
สถานศึกษา จำนวน 100 %
สถานศึกษา ที่มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
ยุวกาชาดในสถานศึกษา พ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ทุกแห่ง 
จำนวน 17 แห่ง 
ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์ 
และผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุว
กาชาดที่ได้รับรางวัลทุกคนมี
ขวัญ กำลังใจ ในการดำเนิน
กิจการยุวกาชาดต่อไป 

 
 

สถานศึกษา
จำนวน  
17 แห่ง 

 
 

ผู้บังคับบัญชา
ยุวกาชาด 

จำนวน 6 คน 
 

 
 

สถานศึกษา
จำนวน  
17 แห่ง 

 
 

ผู้บังคับบัญชา 
ยุวกาชาด 

จำนวน 6 คน 
 

 
 

สถานศึกษา
จำนวน  
9 แห่ง 

 
 

ผู้บังคับบัญชา 
ยุวกาชาด 

จำนวน 6 คน 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
                                                                                                                            
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

30,000 บาท 30,000 บาท 30,000 บาท - - - 
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                        งบประมาณสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

18.1.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมการจัดงานวันคล้าย
วันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกชาดไทย ) ระดับจังาหวัดเชียงใหม่ได้ตามกำหนดเวลา เนื่องจาก เกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ที่มีความรุนแรงมากขึ้นในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่อย่างต่อเนื่องและมีปริมาณผู้ติดเชื้อ ฯ เพิ่มเป็นจำนวนมาก  
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18.1.2 สถานศึกษาบางแห่งยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุว
กาชาดไทย (99 ปี ยุวกชาดไทย ) ระดับสถานศึกษาทันกำหนดเวลา เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ที่มีความรุนแรงมากขึ้น  

     
  18.2 แนวทางแก้ไข 

18.2.1  ขอความร่วมมือสถานศึกษาที่ดำเนินการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ให้ดำเนินการจัดงาน
ส่งเสริมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) ระดับสถานศึกษาในห้วงเวลาที่การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) เบาบางลง  
  18.2.2 ขอความร่วมมือสถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามประกาศของศูนย์ปฏิบัติการโควิดจังหวัดเชียงใหม่ และกระทรวงสาธารณสุข 
อย่างเคร่งครัด 

18.2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษา 
มีส่วนร่วมกับชุมชน โดยการแจกอุปกรณ์ทำเจลแอลกอฮอล์ลล้างมือและสบู่เหลวล้างมือ เพ่ือให้สมาชิกยุวกาชาด
และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนพ้ืนที่ใกล้เคียงสถานศึกษา หรือใช้ในสถานศึกษา ต่อไป 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 ในปีต่อไปหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 กลับสู่สภาวะปกติ หรือทุเลาลง 
ควรมีการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดชาดในระดับจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป 
 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
        20.๑  เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ตระหนักในความสำคัญของ
กิจกรรมยุวกาชาด มากขึ้น  
             20.๒  สมาชิกยุวกาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นำ รู้รักสามัคคี ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงออก ในทางสร้างสรรค์ และรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
        20.๓  หน่วยงาน สถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดต่อเนื่องและ                   
เพ่ิมมากขึ้น 
        20.4   ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด/อาสายุวกาชาด มีส่วนร่วมในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ให้กับชุมชนของตนเองและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

21.  ผู้รายงาน   นางพีรญา  วิกาหะ   ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
      โทรศัพท์  053 – 218599 ต่อ 23  โทรสาร   053 – 218599 ต่อ 0,11   

E–mail :  scouter.cnx@gmail.com       
22. วันที่รายงาน ณ วันที่     30            เดือน     เมษายน  พ.ศ. 2564 
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1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
2. ชื่อโครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ  
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  11.3 การพัฒนาคนทุกช่วงวัย (เรียน/วัยรุ่น) 

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้าน................................................................................................) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ที่ 12 ด้านการศึกษา 

เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.....................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจดัการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา            ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลติที่ 3 ผูไ้ด้รับการสง่เสรมิและพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม  ผลผลติที่ 7 นกัเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ไดร้ับการ 
                                                                                                                                                   อุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
      ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ะดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ศธจ.เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา 
7. หลักการและเหตุผล  

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (11) กล่าวถึงประเด็นพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดพันธกิจข้อ 2) สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทาง 
การศึกษา  

  ทั้งนี้ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีหน้ าที่ ในการปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด  การปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย โดยในข้อ 11 (5) ส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
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จึงจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพ่ือผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนที่ด้อยโอกาสในด้านต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึงระบบการศึกษาหรือมีแนวโน้มที่จะออกจากระบบ
การศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษาตามความเหมาะสม เป็นการเพ่ิมโอกาสในการศึกษาต่อในระบบการศึกษา รวมถึง
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถ ตลอดจนได้รับรางวัล  
เชิดชูเกียรติ เกิดความภาคภูมิใจแก่ตนเอง ครอบครัว และสถาบันการศึกษาต่อไป 

8. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส 
 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1. นักเรียนที่ด้อยโอกาส ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา อย่างน้อย 2 ทุน 
2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  อย่างน้อย  

2 รางวัล 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1. เพ่ิมโอกาสด้านการศึกษาให้กับนักเรียนทีด่้อยโอกาส 
2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แสดงออกถึงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

และเกิดความรู้สึกอยากพัฒนาความสามารถของตนเองให้ดีมากข้ึนต่อไป 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 
11. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564  
12. สถานที่ดำเนินการ จังหวัดเชียงใหม่ 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
  13.1 การคัดเลือกเด็กเพ่ือเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจำปี 2564 
  13.2 การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ประจำปี 2564 
  13.3 การคัดเลือกเด็กเพ่ือรับทุนการศึกษาพระราชทาน รุ่นที่ 13 โครงการทุนการศึกษา
พระราชทานฯ ปี 2564 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” 
 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
  13.1 การคัดเลือกเด็กเพ่ือเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจำปี 2564 
 ดำเนินการคัดเลือกเด็ก จำนวน 1 คน เป็นตัวแทนของสำนักงานฯ เข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกในระดับจังหวัด (ดำเนินการโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ) โดยไม่ได้ใช้งบประมาณในการประชุม
คัดเลือก เนื่องจากมีเด็กส่งใบสมัครเพียง 1 คน 
 
 13.2 การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ประจำปี 2564 
  ดำเนินการคัดเลือกเด็ก จำนวน 5 คน เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือรับ
ทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ โดยใช้งบประมาณสำหรับการประชุมพิจารณาคัดเลือก จำนวน 665 บาท 
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13.3 การคัดเลือกเด็กเพ่ือรับทุนการศึกษาพระราชทาน รุ่นที่ 13 โครงการทุนการศึกษา
พระราชทานฯ ปี 2564 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” 
  ดำเนินการคัดเลือกเด็ก จำนวน 5 คน เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือกในระดับภาค (ดำเนินการโดย ศธภ.15) โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการ ดังนี้ 

- การประชุม Conference ของ สป.ศธ. จำนวน - บาท 
- การประชุม Conference ของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 1,355 บาท 
- การประชุมคัดเลือกฯ ครั้งที่ 1 จำนวน 1,600 บาท 

 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1. นักเรียนที่ด้อยโอกาส ได้รับ
การสนับสนุนทุนการศึกษา  

อย่างน้อย 2 ทุน 2 ทุน 1 ทุน 50 

2. นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ ได้รับการสนับสนุนให้
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  

อย่างน้อย 2 รางวัล 2 รางวัล 1 รางวัล 50 

เชงิคุณภาพ      
1. เพ่ิมโอกาสด้านการศึกษา
ให้กับนักเรียนทีด่้อยโอกาส 

นร.ได้ทุนการศึกษา        
เพ่ือศึกษาต่อ 

 นร.ได้ทุนการศึกษา        
เพ่ือศึกษาต่อ 

 

2. นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ ได้แสดงออกถึง
ความสามารถ เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และเกิด
ความรู้สึกอยากพัฒนา
ความสามารถของตนเองให้ดี
มากขึ้นต่อไป 

นร. ได้แสดงออกถึง
ความสามารถของ
ตนเอง จนได้รับ
รางวัลที่ภาคภูมิใจ 

 นร. ได้แสดงออกถึง
ความสามารถของ

ตนเอง จนได้รับรางวัล
ที่ภาคภูมิใจ 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทา่กับหรือมากกว่า 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

9,750 3,620 0 3,620   
แหลง่งบประมาณ งบสำนักงาน 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
  การพิจารณาคุณสมบัติของเด็กในบางประเด็นอาจต้องมีการสัมภาษณ์พูดคุยเพ่ือให้เห็นถึง
ทัศนคติและการแสดงออก ในขณะเดียวกันการนำเด็กออกนอกห้องเรียนหรือเด็กที่ศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล ทำให้
รบกวนเวลาเรียนของเด็ก 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
  สัมภาษณ์พูดคุยผ่านระบบ Video Conference และพิจารณาคุณสมบัติอื่น ๆ ผ่านคลิปวีดีโอ 
โดยให้เด็กจัดทำส่งมาพร้อมกับใบสมัคร 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

19.1 การคัดเลือกเด็กเพ่ือรับทุนการศึกษาพระราชทาน รุ่นที่ 13 โครงการทุนการศึกษา
พระราชทานฯ ปี 2564 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” 
จะดำเนินการคัดเลือกเด็ก จำนวน 5 คน เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกใน            
ระดับภาค (ดำเนินการโดย ศธภ.15) โดย ศธจ. จะดำเนินการต่อเนื่องจากกิจกรรมในไตรมาสที่ 2 ดังนี้ 

- การสัมภาษณ์นักเรียนผ่านระบบ Video Conference 
 - การประชุมพิจารณาคัดเลือก ครั้งท่ี 2  
 - การลงพ้ืนที่เชิงประจักษ์ 
 19.2 การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนได้ศึกษาต่อ รวมถึงการเชิดชูเกียรติและความสามารถ
ของนักเรียนให้เกิดความภาคภูมิใจ นอกจากจะเกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนเองแล้ว ยังส่งผลต่อครอบครัวของ
นักเรียน รวมถึงสังคมที่จะมีประชากรที่ได้รับการศึกษาที่ดีและมีความรู้เข้าสู่ระบบการทำงาน เพ่ือขับเคลื่อนกลไก
ต่าง ๆ ของประเทศให้มีคุณภาพมากข้ึนต่อไป 
21. ผู้รายงาน นางสาวปิ่นปินันท์ ร่มโพธิ์  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
     โทรศัพท์ 080-2954244 ,053-218599 ตอ่ 22  โทรสาร 053-218599 ตอ่ 0  

E–mail : cmedu.development@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่  1   เดือน   เมษายน   พ.ศ.   2564 

-------------------------------------- 
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1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มนโยบายและแผน 
2. ชื่อโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล  
       ในสังคมไทย 
4.6 แผนความม่ันคง - 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก นโยบายหลักท่ี 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน - 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา   ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา           ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการ  
                                                                                                                        ศึกษาได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรยีนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ..................................................................................) 

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของ ศธจ.เชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาระบบบริหาร 
จัดการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

7. หลักการและเหตุผล  
  ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ (1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใดส่วนราชการต้อง
จัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมี
รายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของ
ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ และ มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผน 4 ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน และในวรรค 2 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญ
เกี่ยวกบันโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานนั้น 
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 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมี
อำนาจหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจของแต่ละกลุ่มงานเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 
ประสานและส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานจัดการศึกษาในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ ให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การสร้างความร่วมมือขององค์คณะ
บุคคล การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานทางการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการ
ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นต้อง
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และทบทวนให้เป็นปัจจุบันทุกปี กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป 

8. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. เพ่ือจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 
 4. เพ่ือจัดทำรายงานผลการติดตามและการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 1. มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 2564 
 2. มีแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 3. มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 
 4. มีรายงานผลการติดตามและการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ 
     9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 1. จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจ นโยบาย และเป้าหมายที่
กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการตามบริบทพ้ืนที่ และมีการปรับปรุงแผนให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง 
 2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มีแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นกรอบในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
การศึกษา 2564 
 4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มีรายงานผลการติดตามและการดำเนินงานตามแผนงาน
โครงการ 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ 
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11. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
12. สถานที่ดำเนินการ จังหวัดเชียงใหม่ 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
 1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  (พ.ศ. 2563 
-2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 2564 
 2. จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 3. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 4. จัดประชุมคณะทำงานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
 14.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงตามที่ได้รับจัดสรร) ประกอบด้วยข้ันตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
  14.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 34/2564 ลงวันที่ 
8 มกราคม 2564 ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้แทน
จากกลุ่มทุกกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นคณะกรรมการ 
  14.1.2 จัดประชุมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ (SWOT ANALYSIS) โดยมีคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 34/2564 
ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในการประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประกอบด้วย จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และนำผล
การวิเคราะห์มากำหนดกลยุทธ์โดยใช้เทคนิค TOWS  Matrix เพ่ือกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  14.1.3 จัดประชุมพิจารณา (ร่าง) สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม
ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 
34/2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เข้าร่วมการประชุม ซึ่งในการประชุมร่วมกันวิพากษ์ ปรับปรุง (ร่าง) 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
และเสนอศึกษาธิการจังหวัดอนุมัติแผนฯ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนำไปใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1. มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับ
ทบทวนประจำปีงบประมาณ 2564 

1 1 (อยู่ระหว่างดำเนนิการ)  

2. มีแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

1 1 1 100 

3. มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 

ฐานข้อมูลปี 
2564 

มี (อยู่ระหว่างดำเนนิการ)  

4. มีรายงานผลการติดตามและการ
ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ 

1 เลม่ 1 (อยู่ระหว่างดำเนนิการ)  
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๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

38,900 1,200 - 1,200 - - 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค - 
      18.2 แนวทางแก้ไข - 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  (พ.ศ. 2563 
-2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 2564 
 2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 3. จัดประชุมทำงานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 1. จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจ นโยบาย และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการตามบริบทพ้ืนที่  และมีการปรับปรุงแผนให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง 
 2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มีแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี
การศึกษา 2564 เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาการศึกษา 
 4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มีรายงานผลการติดตามและการดำเนินงานตามแผนงาน
โครงการไปใช้ประกอบในการวางแผนการจัดการศึกษาในปีต่อไป 

21. ผู้รายงาน นางสาวปานมนัส  โปธา  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
โทรศัพท์ 053 218599 ตอ่ 18 โทรสาร 053 218599 ต่อ 11 E–mail : panmanas008@gmail.com 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 
-------------------------------------- 
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1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
2. ชื่อโครงการ  ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
  โดยผ่านกลไกของ กศจ. ในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและระบบประกันคุณภาพ   
  ภายในสถานศึกษาแนวใหม่ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓      ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับ
โครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหาร 
          จัดการภาครัฐ          
    4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
    4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

           ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจดัการในภาครฐั การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภบิาล ใน
สังคมไทย 

4.6 แผนความม่ันคง - 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน - 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพฃ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลติที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา            ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ    ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา            ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม     ผลผลติที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการ 
                                                                                                                 อุดหนุน 

  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ        ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
                                                                                              ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                      แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
7. หลักการและเหตุผล  
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ที่ ๔) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม หัวข้อการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ในส่วนของการสร้างความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษาโดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้กำหนดให้
ด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจน และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การสนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาใน
ระดับจังหวัด  
 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรค
หนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๔๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
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กำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการดำเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การ
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึกษาเพ่ือให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อ ๔ เมื่อได้รับรายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาตามข้อ ๓ แล้ว ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงาน
ดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่ งรวบรวมได้จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่สำนักงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลและ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก ให้สำนักงานดำเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว 
พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ 
เพ่ือให้ สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปในการดำเนินการตาม
วรรคสอง สำนักงานอาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานดำเนินการประเมินผลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กำกับดูแลสถานศึกษานั้นติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
วรรคสอง เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ข้อ ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 
 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ข้อ ๗ กำหนดให้ในแต่ละจังหวัด ให้มี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีอำนาจหน้าที่ในส่วนของการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงในพ้ืนที่จังหวัด โดยการกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา 
และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน
ที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ
ดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา และกำกับ เร่งรัด ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา โดยมีสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 ตามยุทธศาสตร์ชาติ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เน้นให้มีการประสานและ
บูรณาการดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่มีภารกิจจัดการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กร
ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดให้ตอบสนองความต้องการเชิงพ้ืนที่ ซึ่งจะต้องดำเนินการโดยมีแนวทางที่ผ่านการ
ร่วมกันกำหนด ร่วมกันขับเคลื่อน ร่วมกันประเมินและร่วมกันนำเสนอและปรับปรุงเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง จากการดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ได้ศึกษา
สภาพการดำเนินการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา พบว่าโรงเรียนทุกสังกัด ทั้ง สพป. สพม. เอกชน และท้องถิ่น โรงเรียนได้ดำเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ซึ่งมีการ
ดำเนินการอยู่ 2 ลักษณะ คือ แบบที่ 1 ดำเนินการตามมาตรฐานและประเด็นพิจารณาที่กระทรวงศึกษาธิการ
กำหนดมาทุกรายการ และแบบที่ 2 ดำเนินการตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ แต่ในประเด็นพิจารณา
ทางโรงเรียนได้เพ่ิมเติมรายละเอียดให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน โดยในการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพ
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การศึกษา มีศึกษานิเทศก์และผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายแต่ละสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อน
ร่วมกับคณะ  
 จากเหตุผลและความสำคัญข้างต้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีโครงการขับเคลื่อนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาของจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.)   
8. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือมีแนวทางการดำเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีคุณภาพ เท่า
เทียม และทั่วถึงตามบริบทของหน่วยงานการศึกษาและตามบริบทที่สถานศึกษากำหนด โดยผ่านกลไกของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
 2. เพ่ือสร้างความเข้าใจการนำแนวทางการดำเนินงานสู่การปฏิบัติ ในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงตามบริบทของหน่วยงานทางการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่          
 3. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายในการกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา   
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
     ๙.๑.๑ มีแนวทางการดำเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษา 
ผ่านกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ตาม
บริบทของแต่ละสถานศึกษา 
     ๙.๑.๒ สร้างการรับรู้และความมั่นใจให้แก่ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัด
การศึกษา ได้เข้าใจถึงกระบวนการ แนวทางการดำเนินงานเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาแนวใหม่ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง 

๙.๑.๓ สถานศึกษาทุกสังกัดจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม
บริบทของแต่ละสถานศึกษากำหนด 

๙.๑.๔ ศึกษานิเทศก์ หรือผู้รับผิดชอบที่มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึกษา 
ทุกสังกัด ร่วมคิด ร่วมออกแบบ สร้างเครื่องมือ การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาแต่ละสังกัด อย่างเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
      9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
          ๙.๒.1 จังหวัดเชียงใหม่มีแนวทางการดำเนินงานเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาแนวใหม่ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๙.๒.2 สถานศึกษา หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
มาตรฐานและมีกระบวนการพัฒนาระบบกลไกการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในทั้งระบบ อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือการประเมินและการประกันคุณภาพภายใน  

๙.๒.3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีข้อมูลผลการศึกษาในการวิเคราะห์เพ่ือนำไปเสริมจุด
แข็ง และนำจุดอ่อนจากผลการประเมิน ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ไปปรับปรุงแก้ไขแนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 
ตามข้อเสนอแนะ 
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10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   
1. องค์คณะบุคคลที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ 

ผู้รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง 
2. สถานศึกษา บุคลากรของหน่วยงานและหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาจังหวัด

เชียงใหม่ 
11. ระยะเวลาดำเนินการ   

1 พฤศจิกายน 2563  –  30 กันยายน 2564 
12. สถานที่ดำเนินการ  

หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่.. 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  

๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา และระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัด ทุกประเภทการศึกษา เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

๒) ประชุมปฏิบัติการสร้างการการรับรู้และความมั่นใจให้แก่ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าใจในการนำแนวทางการดำเนินงานสู่ก ารปฏิบัติ ถึง  ขั้นตอน
กระบวนการ แนวทางการดำเนินงานเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาแนวใหม่ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง 

๓) พัฒนาเครือข่าย กำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
          ๔) สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ  ขั้นตอน กระบวนการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
          ๕) ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการขับเคลื่ อนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยผ่านกลไกของ กศจ. ในการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาและระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาแนวใหม่ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)   
  1) กิจกรรมที่ ๑ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของหน่วยงานการศึกษาทุก
สังกัด ทุกประเภทการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒ เมษายน 256๔ เวลา 
08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  มี
ผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น ๕๗ คน ได้แก่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ ,ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ , หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
เชียงใหม่ ,หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์  สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ,ศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทุกเขตพ้ืนที่ ,ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ , ผู้บริหารโรงเรียนจากทุกสังกัด 
ผู้รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผลการดำเนินงานของกิจกรรมที่ ๑ คือได้
กรอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาของหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัด ทุกประเภทการศึกษา มีผลการสะท้อนปัญหา สิ่งที่คาดหวัง และ
แนวทางการดำเนินงานพัฒนามาตรฐานการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลการสังเคราะห์ปัญหา สิ่งที่คาดหวัง และ
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แนวทางการดำเนินงานพัฒนามาตรฐานการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือนำไปสู่การออกแบบ สร้างเครื่องมือ การ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาแต่ละสังกัด อย่างเข้าใจเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน  
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
     
เชิงคุณภาพ      
     

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

๑๐๐,๐๐๐ บาท ๔๐,๐๐๐ บาท - ๔๐,๐๐๐ บาท - - 

แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ไม่ชัดเจนและ
เป็นไปในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 2561        
      18.2 แนวทางแก้ไข 
 ประชุมชี้แจงและสร้างการรับรู้และเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้รับผิดชอบในหน่วยงานให้มีความ
เข้าใจที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 2561 
 สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและครูในสถานศึกษา ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่ ต้องให้ความสำคัญและตระหนักถึงการพัฒนามาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามบริบทของตนเอง 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 ออกแบบ สร้างเครื่องมือ การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาแต่ละสังกัด อย่างเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 แนวทางการดำเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม 
และท่ัวถึงตามบริบทของหน่วยงานการศึกษาและตามบริบทที่สถานศึกษากำหนด โดยผ่านกลไกของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
 ได้รับความเข้าใจการนำแนวทางการดำเนินงานสู่การปฏิบัติ ในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึงตามบริบทของหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่           
 
21. ผู้รายงาน นางสาวกมลพรรณ กันทะทิพย์   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
     โทรศัพท์ ๐๘๐ ๐๐๒๔๘๘๕    โทรสาร................................ E–mail : nuykamon@gmail.com 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๕  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มนิเทศ ติดตามและปนะเมินผล 
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนการตรวจราชการติดตามและประเมินผลตามกรอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับ
โครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ 2 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

          ยุทธศาสตร์ที่ 6การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย 
4.6 แผนความม่ันคง - 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน - 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา          ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการ         
                                                                                                                                         อุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ          ผลผลิตที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบคุลากรทางการ 
                                                                                                                   ศึกษาได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ................................................ ..................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติ
ราชการฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กร 
7. หลักการและเหตุผล  

การตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งใน
การบริหารราชการแผ่นดินที่จะทำให้การปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐบรรลุ
เป้าหมายสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินและนโยบายของรัฐบาล สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๐ 
บัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวง เพ่ือทำหน้าที่ในการตรวจราชการ และติดตาม
ประเมินผลระดับนโยบาย การนิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการเป็นประธานประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ข้อ ๕ (๔) ให้สำนักงานศึกษาธิการภาคมีอำนาจหน้าที่
สนับสนุนการ 

ตรวจราชการและติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการใน
พ้ืนที่รับผิดชอบและประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงาน
ศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ ๒.๕ และข้อ 
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๔.๕ กำหนดกรอบหน้าที่ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้ทำหน้าที่
สนับสนุนการตรวจราชการ  ตามกรอบกระบวนงาน คือ 1) งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2) งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ 
จัดทำแผนรองรับการตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงใน
การตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง  3) สั่งการ 
กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ  4) 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ฉะนั้น เพ่ือให้การดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  สำนักงานศึ กษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล จึงได้จัดทำโครงการตรวจราชการติดตามประเมินผลตาม
กรอบนโยบายการตรวจราชการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
8. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือชี้แจงกรอบประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล
ตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  
 2. เพ่ือจัดทำข้อมูลสารสนเทศ สนับสนุนการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการตามกรอบประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ 
ติดตามและประเมินผล  
 3. เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการตาม
กรอบประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล 
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

 1. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  มีความรู้ความเข้าใจ และดำเนินงานตาม
กรอบประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ทุกนโยบาย 

 2. รายงานผลการตรวจติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 2 เล่ม   
9.2 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ. 

๑. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  มีความรู้ความเข้าใจ และดำเนินงานตามกรอบ
ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔ ทุกนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการตรวจติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ   
 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
          1. หัวหน้าหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 

2. สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  
 3. ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
 

128 



11. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 
12. สถานที่ดำเนินการ พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
 ๑. ประชุมประสานแผนกับส่วนกลาง รับทราบกรอบประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ 
 ๒. ประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือการประเมิน นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ และประเด็น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ 
 3. เก็บข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการ กับหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดจังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 2 ครั้ง จัดทำข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษาในภาพรวมระดับจังหวัด สนับสนุนการตรวจราชการ 
 4. ประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบาย  จำนวน 2 ครั้ง 
 5. รับการตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๒ ครั้ง และรับการตรวจรับการตรวจ
ราชการบูรณาการของผู้ตรวจติดตามสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๒ ครั้ง 
 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 ๑. ดำเนินการประชุมประสานแผนกับส่วนกลาง รับทราบกรอบประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการ
ตรวจราชการ 
 ๒. ดำเนินการประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือการประเมิน  นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  
และประเด็น เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ 

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวน
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน รอ้ยละ 

เชิงปริมาณ  
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบประเด็นการ
ประเมิน เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด นโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครบทกุประเด็นที่
เกี่ยวข้อง   

ร้อยละ 100 100 (อยู่ระหว่างดำเนนิการ)  

เชิงคณุภาพ  
๑. ร้อยละของหน่วยงานทางการศกึษาในจังหวัด
เชียงใหม่  รายงานผลการดำเนินงานกรอบ
ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตวัช้ีวัด นโยบาย
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครบทกุประเด็นที่
เกี่ยวข้อง   

ร้อยละ 100 100 (อยู่ระหว่างดำเนนิการ)  

๒. ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผล
การดำเนินงาน เกีย่วกับตามกรอบประเด็นการ
ประเมิน เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด นโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครบทกุประเด็นที่
เกี่ยวข้อง   

ร้อยละ 100 100 (อยู่ระหว่างดำเนนิการ)  
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๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

๘๐,๐๐๐ 40,000 ๒๐,๐๐๐ ๒๐๐๐๐   
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค - 
      18.2 แนวทางแก้ไข - 
 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 1. เก็บข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการ กับหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดจังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 2 ครั้ง จัดทำข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษาในภาพรวมระดับจังหวัด สนับสนุนการตรวจราชการ 
 2. ประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบาย  จำนวน 2 ครั้ง 
 3. รับการตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๒ ครั้ง และรับการตรวจรับการตรวจ
ราชการบูรณาการของผู้ตรวจติดตามสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๒ ครั้ง 
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
          ๑. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการตรวจ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายสำคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทุกหน่วยงาน 
  ๒. รายงานผลศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเด็นปัญหาในการตรวจราชการ จำนวน ๖  เรื่อง 

๓. รายงานผลการตรวจราชการของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ๖ นโยบาย 
 

21. ผู้รายงาน  นางบุษบง  พุฒพรหม  ตำแหน่ง. ศึกษานิเทศก์ 
     โทรศัพท์๐๘๙ – ๘๔๘๓๙๘๔ โทรสาร................................E–mail : busabong 4994 @ gmail.com 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

-------------------------------------- 

131 



1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
2. ชื่อโครงการ  ส่งเสริม กำกับ และติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเอกชน  
  กิจกรรมที่ 1  จัดประชุมผู้บริหารและผู้แทนโรงเรียนในระบบและนอกระบบ เพื่อสรรหา
คณะกรรมการประสานและส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด 
  กิจกรรมที่ 4 การติดตามสถานการณ์ขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน การเปลี่ยนแปลงตราสาร
และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนและการเลิกล้มกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ
ศึกษาและประเภทนานาชาติ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๒o การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท แผนย่อยที่ ๓.๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ   
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ที่ 12. ด้านการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ...................................................... ...................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก ที่ ๘ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดา้นการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 

  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการ                   

                                                                                                                                                       ศึกษาได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ แผนปฏิบัตริาชการประจำปีฯ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
7. หลักการและเหตุผล  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ วรรคสาม กำหนดให้รัฐต้อง
ดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐ
มีหน้าที่ดำเนินการกำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล 
แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับ 
ดูแล สถานศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๑๑ ของ
คำสั่ งหั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ที่  ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิ รูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ และประกาศ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กำหนดให้ มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน ดำเนินการเกี่ยวกับ
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การตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง 
ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมายและภารกิจเกี่ยวกับราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในจังหวัด 
 ดังนั้นแล้ว เพ่ือให้การดำเนินงานของสำนักงานฯ ได้แก่ การส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการ การประกัน
คุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเอกชน การจัดสรรและติดตามการใช้จ่ายเ งินอุดหนุน
การศึกษาเอกชน การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน การกำกับดูแลโรงเรียนให้จัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนการบูรณาการส่งเสริมการศึกษาเอกชนใน
ภูมิภาค สามารถบรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
จึงมีความจำเป็นต้องจัดให้มีโครงการส่งเสริม กำกับ ดูแลและติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนเอกชน เพ่ือให้
โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานอันเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุน
การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ 
8. วัตถุประสงค์ 

 3.1  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแล การขอจัดตั้งโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนและการเลิก
ล้มกิจการโรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 
 ๓.๒  เพ่ือติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน 
  ๓.๓  เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติราชการที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
    9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  

กิจกรรมที่ 1 จำนวนผู้บริหารโรงเรียนในระบบและนอกระบบที่เข้าร่วมการประชุมเพ่ือสรรหา
คณะกรรมการประสานและส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด จำนวน 330 คน 

กิจกรรมที่ 4 จำนวนโรงเรียนในระบบที่ได้รับการติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน 
การเปลี่ยนแปลงตราสารและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนและการเลิกล้มกิจการของโรงเรียนเอกชน  
ในระบบ จำนวน  15  โรง 
    9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
 กิจกรรมที่ 1  ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ตามระเบียบและแนวปฏิบัติ 
 กิจกรรมที่ 4  ร้อยละของโรงเรียนในระบบที่ขอรับบริการ ได้รับข้อเสนอแนะและติดตาม การจัดตั้ง
โรงเรียน การจัดการเรียนการสอน การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
เกี่ยวกับกิจการโรงเรียน และการเลิกล้มกิจการโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  โรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน ๑๕0 โรง 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2564  
12. สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน  150  โรง 
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13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
 กิจกรรมที่ 1  
        การดำเนินการประชุมผู้บริหารและผู้แทนโรงเรียนในระบบและนอกระบบ เพ่ือสรรหา
คณะกรรมการประสานและส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด 
 กิจกรรมที่ 4 
  การดำเนินการติดตามการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน การขอเปลี่ยนแปลงรายการใน  
ตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน และการขอเลิกกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ   
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 กิจกรรมที่ 1  

- ดำเนินการประชุมผู้บริหารและผู้แทนโรงเรียนในระบบ  เพ่ือสรรหาคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด จำนวน 1 ครั้ง 

- ดำเนินการประชุมผู้บริหารและผู้แทนโรงเรียนนอกระบบ เพื่อสรรหาคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด จำนวน 1 ครั้ง 

 กิจกรรมที่ 4 
- ดำเนินการติดตามการขอจัดตั้ง การขยายชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเอกชน

ในระบบ จำนวน  1  โรง 
- ดำเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ

โรงเรียน ของโรงเรียนเอกชนในระบบในสังกัด จำนวน  15 โรง 
- ดำเนินการติดตามการขอเลิกกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน  1  โรง 

 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ          
- กิจกรรมที่ 1 330 คน 330 330 100 
- กิจกรรมที่ 4 150 โรง 15 17 100 
เชิงคุณภาพ          
- กิจกรรมที่ 1 330 คน 330 330 100 
- กิจกรรมที่ 4 150 โรง 15 17 100 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

 

 
 

. 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

กิจกรรมที่ 1 
23,100 บาท 

21,945 - 21,945 - - 

กิจกรรมที่ 4 
14,000 บาท 

5,630 - 5,630 - - 

รวม 37,100 บาท 27,575  27,575   
แหล่งงบประมาณ    งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอ่ืน  ได้แก่  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
   ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ และการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป
ตามกำหนด เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีภาระงานมาก และผู้ดำเนินการจัดเอกสารเพ่ือเบิกจ่ายเงินไม่มีความรู้
เฉพาะด้าน 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
   จัดให้มีบุคลากรเพียงพอ และบุคลากรเฉพาะด้านในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
       การติดตามการเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน ของ 
โรงเรียนเอกชนในระบบในสังกัด 
 20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
       20.1 ผู้มีความประสงค์จะจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน และได้ดำเนิน
กิจการโรงเรียนตามความประสงค์  ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 
        20.2 โรงเรียนเอกชนในระบบที่ประสงค์จะขยายชั้นเรียน ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียน และจัดการเรียน
การสอนตามความประสงค์  ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 
        20.3 โรงเรียนเอกชนในระบบ ที่ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนตามความประสงค์ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 
 
 21. ผู้รายงาน      นางญาณิกา  ปานทอง        ตำแหน่ง       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
     โทรศัพท์        0 5321 8593 ตอ่ 13           โทรสาร         0 5321 8599 ตอ่ 11 
     E–mail :     yanikapan@hotmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่     5    เดือน    เมษายน    พ.ศ. 2564 
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1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
2. ชื่อโครงการ    โครงการส่งเสริม กำกับ และติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเอกชน  

กิจกรรมที่ 3 การติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และเลิกล้มกิจการของ
โรงเรียนนอกระบบ  

3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๒o การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท แผนย่อยที่ ๓.๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ   
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ที่ 12. ด้านการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ...................................................... ...................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก ที่ ๘ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขดีความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดา้นการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 

  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการ                   

                                                                                                                                                       ศึกษาได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ........................................................................ .................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ แผนปฏิบัตริาชการประจำปีฯ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
7. หลักการและเหตุผล  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ วรรคสาม กำหนดให้รัฐต้อง
ดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐ
มีหน้าที่ดำเนินการกำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล 
แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับ 
ดูแล สถานศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๑๑ ของ
คำสั่ งหั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ที่  ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิ รูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ และประกาศ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กำหนดให้ มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน ดำเนินการเกี่ยวกับ
การตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึ กษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
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หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง 
ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมายและภารกิจเกี่ยวกับราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในจังหวัด 
 ดังนั้นแล้ว เพ่ือให้การดำเนินงานของสำนักงานฯ ได้แก่ การส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการการประกัน
คุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเอกชน การจัดสรรและติดตามการใช้จ่ายเ งินอุดหนุน
การศึกษาเอกชน การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน การกำกับดูแลโรงเรียนให้จัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนการบูรณาการส่งเสริมการศึกษาเอกชนใน
ภูมิภาค สามารถบรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
จึงมีความจำเป็นต้องจัดให้มีโครงการส่งเสริม กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเอกชน เพื่อให้โรงเรียน
สามารถดำเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานอันเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการ
บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ 
8. วัตถุประสงค์ 

 3.1  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแล การขอจัดตั้งโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนและการเลิก
ล้มกิจการโรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 
 ๓.๒  เพ่ือติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน 
  ๓.๓  เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติราชการที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

9.1  ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ที่ได้รับการตรวจติดตามกำกับดูแล เรื่องการขอจัดตั้งโรงเรียน การจัดการ   
  เรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด จำนวน 180 โรงเรียน 

     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
           - โรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ขอรับบริการ 80 % ได้รับข้อเสนอแนะและติดตาม การจัดตั้งโรงเรียน การ 
             จัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด  
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 ๔.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต 
   ๔.1.1 จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบเพ่ือสรรหาคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 330 คน  
 
ประกอบด้วย ผู้แทนโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ จำนวน ๓๑๘ คน และข้าราชการกลุ่มงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จำนวน ๑๒ คน 

  ๔.๑.๒ ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 121 โรงเรียน และ
จัดทำรายงานประจำปี  เพ่ื อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและรายงานผลให้หน่ วยงาน            
ที่เก่ียวข้อง 

   ๔.๑.๓ ติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการของโรงเรียน
เอกชนนอกระบบ จำนวน ๑๘๐ โรง 
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   ๔.๑.๔ ติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน การเปลี่ยนแปลงตราสารและ
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน และการเลิกล้มกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน ๑๕ โรง 

   4.1.5 การตรวจสอบและติดตามการรับครูชาวต่างประเทศและนักเรียนชาวต่างประเทศ        
ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 15 โรง 

 ๔.๒ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
   ๔.๒.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เพ่ือดำเนินการส่งเสริม

และประสานการทำงานระหว่างโรงเรียนเอกชน 
   ๔.๒.๒ โรงเรียนที่ได้รับการตรวจติดตามเงินอุดหนุนได้รับข้อแนะนำจากคณะกรรมการตรวจติดตาม

ไปปฏิบัติงานบริหารจัดการเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด 
  ๔.๒.๓ หน่วยงานสามารถส่งเสริม กำกับดูแล และติดตามการดำเนินกิจการของโรงเรียนในระบบ

และนอกระบบให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
๔.๒.๔ รับทราบปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของโรงเรียน เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม                 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2564  
12. สถานที่ดำเนินการ   สถานที่ตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 180  โรง 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
      13.1 การติดตามสถานภาพการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
      13.2 การติดตามสถานภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนนอกระบบในสังกัด 
      13.3 การตรวจสอบสถานภาพการดำเนินกิจการของโรงเรียนเอกชนนอกระบบในสังกัด เพื่อยุบเลิก / เลิกล้ม
กิจการโรงเรียน    
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
      14.1 ดำเนินการติดตามสถานภาพการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน   6  โรงเรียน   
      14.2 ดำเนินการตามข้ันตอนการพิจารณาการอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ตามระเบียบ
กฎหมาย แนวปฏิบัติ ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
      14.3 ดำเนินการเสนอผู้อนุญาตพิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบในสังกัด เรียบร้อย
แล้ว จำนวน   5  โรงเรียน 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ที่
ได้รับการตรวจติดตามกำกับ
ดูแล เรื่องการขอจัดตั้งโรงเรียน 
การจัดการเรียนการสอน และ
การเลิกล้มกิจการโรงเรียนให้
เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 

180 6 6 100 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
จำนวน 180 โรงเรียน 
 
เชิงคุณภาพ      
โรงเรียนเอกชนนอกระบบที่
ข อรั บ บ ริก าร  8 0  % ได้ รั บ
ข้อเสนอแนะและติดตามการ
จัดตั้งโรงเรียน การจัดการเรียน
การสอน และการเลิกล้มกิจการ
โรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบที่
กำหนด  
 

180 6 5 83.33 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

  . 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

       169,300 45,230 - 3,600 - - 
แหล่งงบประมาณ    งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอ่ืน  ได้แก่  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
               18.1.1  ภารกิจงานในหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มมีปริมาณมาก บุคลากรมีจำนวนน้อย เนื่องจากขาด
อัตรากำลังหลายตำแหน่ง จึงทำให้การออกติดตามโรงเรียน ตามกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
               18.1.2  การกำหนดตรวจโรงเรียนนอกระบบ ในช่วงการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในระบบ มักจะ
กระทบกับการกำหนดตรวจติดตามของโรงเรียนในระบบ  เพราะกรรมการ 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
              18.2.1  หน่วยงานต้นสังกัดควรพิจารณาเร่งรัดจัดสรรอัตรากำลังให้ครบตามจำนวนอัตรากำลังจริง
ของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
              18.2.2  ปรับแผนกำหนดการออกตรวจติดตามของโรงเรียนนอกระบบ ให้อยู่ในช่วงปิดภาคเรียนของ
โรงเรียนในระบบ เพื่อไม่ให้กระทบกับกิจกรรมตรวจติดตามของโรงเรียนในระบบ ตามเป้าหมายของโครงการ
กำหนด 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
      19.1 การติดตามสถานภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนนอกระบบในสังกัด 
      19.2 การตรวจสอบสถานภาพการดำเนินกิจการของโรงเรียนเอกชนนอกระบบในสังกัด เพื่อยุบเลิก / เลิกล้ม
กิจการโรงเรียน    
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20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
      20.1 ผู้มีความประสงค์จะจัดต้ังโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน และได้ดำเนิน
กิจการโรงเรียนตามความประสงค์ 
      20.2 จังหวัดเชียงใหม่มีโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่มีคุณภาพในการให้ความรู้ทางด้านทักษะวิชาชีพระยะสั้น
แก่นักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มมากข้ึน   
      20.3 นักเรียนของจังหวัดเชียงใหม่ มีแหล่งเรียนรู้ในการเสริมทักษะวิชาชีพให้สามารถเลือกเรียนได้อย่าง
หลากหลาย 
21. ผู้รายงาน      นางกนกวรรณ   สุริโยปการ        ตำแหน่ง       นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
     โทรศัพท์        0 5321 8593 ตอ่ 13           โทรสาร         0 5321 8599 ตอ่ 11 
     E–mail :     wan.pakarn@gmail.com. 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่     5    เดือน    เมษายน    พ.ศ. 2564 

-------------------------------------- 
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1. ชื่อหน่วย    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
2. ชื่อโครงการ กิจกรรมตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนนุโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปีงบประมาณ  2564 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๒o การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท แผนย่อยที่ ๓.๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ   
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ที่ 12. ด้านการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ...................................................... .........................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก ที่ ๘ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ.........................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา           ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลติที่ 3 ผูไ้ด้รับการสง่เสรมิและพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม   ผลผลติที่ 7 นักเรยีนโรงเรียนเอกชนทีไ่ด้รบัการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการ                   
                                                                                                                    ศึกษาไดร้ับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรยีนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ............................................................................ ......) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ แผนปฏิบัตริาชการประจำปีฯ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
7. หลักการและเหตุผล 
                รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 วรรคสาม รัฐต้องดำเนินการ
ให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและให้มี
การร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมี
หน้าที่ดำเนินการกำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล 
แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากร เพ่ือการศึกษา
เอกชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบ่ง
หน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีหน้าที่รับผิดชอบ 
กำกับ ดูแล ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงิน
อุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2558 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนเอกชน เป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน พ.ศ. 2563 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2552 และประกาศ
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คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุดหนุนเป็นค่าอาหาร
กลางวันของนักเรียน พ.ศ. 2552  ได้กำหนดการกำกับดูแลมาตรการ การให้เงินอุดหนุน โดยให้สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการตรวจ ติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามกฎ ระเบียบของทาง
ราชการ  

                เพ่ือให้การปฏิบัติงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2564     
เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ กฎหมาย และวัตถุประสงค์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
โรงเรียน  มีมาตรฐานและศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น ประกอบกับ จากรายงานสรุปแบบสำรวจความต้องการ
ในการอบรมบุคลากรของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปีงบประมาณ 2563 จึงได้จัดทำกิจกรรมตรวจ
ติดตามการใช้จ่าย เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปี งบประมาณ 2564               
8. วัตถุประสงค์ 
    8.1 เพ่ือตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
    8.2 เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
    8.3 เพ่ือปรับปรุงคู่มือเงินอุดหนุนให้สอดคล้องกับระเบียบและแนวปฏิบัติที่ปรับปรุงใหม่ 
    8.4 เพ่ือรายงานผลการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
    9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
          9.1.1 ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ จำนวน 121 โรง 
          9.1.2  มีเครื่องมือและแนวทางการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่สอดคล้องเหมาะสมตาม
บริบทของโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่มีความหลากหลายของวิธีการบริหารและขนาดของโรงเรียน 
          9.1.3  จัดทำเอกสารรายงานผลการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปี
งบประมาณ 2564 เพื่อยกระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนและโรงเรียน
เอกชนที่ขอรับเงินอุดหนุน 121 โรง 
   9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
          9.2.1 ร้อยละของโรงเรยีนที่ได้รับการตรวจติดตามมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานเงินอุดหนนุ ร้อยละ  80 
          9.2.2 ร้อยละของโรงเรียนมีคู่มือปฏิบัติที่ปรับปรุงให้เป็นไปตามระเบียบที่เป็นปัจจุบัน ร้อยละ 100           
          9.2.3 ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการตรวจติดตามได้รับแนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
                   ต่าง ๆ จากการปฏิบัติงานด้านเงินอุดหนุน ร้อยละ 90 
          9.2.4 มีผลการตรวจติดตามและแบบสอบถามต่าง ๆ เพ่ือการวิจัยหารูปแบบ/ข้อเสนอแนะแนวทาง
การปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันให้การบริหารจัดการเงินอุดหนุนต่าง ๆ ของโรงเรียนเอกชน สังกัด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
ในการปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติได้จริงและทันสมัยเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 
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10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ     
    โรงเรียนเอกชนในระบบที่ได้รับเงินอุดหนุน จำนวน 121 โรง ดังนี้ 
    1) ตรวจติดตามเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน    จำนวน  60  โรง 
        1.1) โรงเรียนขนาดใหญ่              จำนวน  10 โรง 
        1.2) โรงเรียนขนาดกลาง      จำนวน 20  โรง 
        1.3) โรงเรียนขนาดเล็ก    จำนวน 20 โรง 
        1.4) โรงเรียนที่ได้รับการร้องเรียน      จำนวน   2 โรง 
        1.5) โรงเรียนที่พบว่ามีปัญหาในการเบิกเงินอุดหนุน   จำนวน   8 โรง 
    2) ตรวจติดตามเงินอุดหนุนจากเอกสารแบบตรวจติดที่ให้โรงเรียนกรอก  61 โรง 
11. ระยะเวลาดำเนินการ          มกราคม - มีนาคม 2564                                                        
12. สถานที่ดำเนินการ   
      12.1 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
      12.2 โรงเรียนเอกชนที่ขอรับเงินอุดหนุนกลุ่มเป้าหมาย 60 โรง 
13. กิจกรรมท่ีดำเนินการ 
      13.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ ชี้แจงทำความเข้าใจ        
แนวทางการตรวจติดตามให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์โควิด-19  จัดทำเครื่องมือตรวจฯ  
      13.2 จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านเงินอุดหนุนของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  และวิเคราะห์ผล และสรุปแบบสอบถาม และรวบรวมปัญหา
ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของโรงเรียน 
      13.3 ตรวจติดตามเงินอุดหนุนโรงเรียนเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละไตรมาส โดยตรวจสอบข้อมูล
เอกสารการใช้จ่ายเงินอุดหนุนแต่ละประเภทของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่รับการตรวจติดตาม เพ่ือรับทราบ
ข้อมูลและปัญหาที่ผ่านมาของโรงเรียนในเบื้องต้นประกอบการวางแผนและจัดหาระเบียบ แนวปฏิบัติและ
คำแนะนำท่ีถูกต้องและตรงประเด็น 
      13.4  วิเคราะห์ผลการตรวจติดตาม และสรุปผลแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และดำเนินการ
ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
      13.5 ปรับปรุงคู่มือให้สอดคล้องกับระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติ ให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ   
ที่เปลี่ยนแปลง 
      13.6 จัดทำแบบสอบถามต่าง ๆ ผ่าน google form สรุปผลแบบสอบถามและข้อเสนอแนะ เพ่ือนำไป
วิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม          
      14.1 สามารถดำเนินการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนได้ตามไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 52.17 
      14.2 ตรวจ ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน จำนวน 12 โรง จากเป้าหมาย 23 โรง 
15. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7) 
      15.1 เชิงปริมาณ 
              15.1.1 ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน จำนวน 12 โรง คิดเป็นร้อยละ 
52.17   ของเป้าหมายที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ 2 จำนวน 243 โรง เนื่องจากโรงเรียนเอกชนปิดการเรียน  
การสอนจากสถานการณ์โควิด-19 ช่วงเดือนมกราคม 2564 ทำให้ไม่สามารถเข้าตรวจติดตามเงินอุดหนุน    
ได้ตามเป้าหมาย 
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              15.1.2 จัดทำแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการนม ภาคเรียนที่ 2/2563 เพ่ือให้โรงเรียนสามารถ
วางแผนในการคำนวณการซื้อนมพาสเจอร์ไรส์และนมกล่องให้ครบ 130 วัน เพ่ือไม่ให้กระทบต่อโรงเรียนใน
การจ่ายเงนิเพิ่ม 
               15.1.3 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจผู้รับบริการต่อกลุ่มงานอุดหนุนของกลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีค่าเฉลี่ย 90.88 โดยมีความพึงพอใจ 
ระดับมากที่สุด ได้แก่  หัวข้อความพึงพอใจเรื่องความสะดวก รวดเร็ว ของการให้บริการการเบิกจ่าย             
เงินอุดหนุน,  ความเสมอภาคในการให้บริการ (การประสานงาน/ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ /  แนวทาง
ปฏิบัติงานแก่ผู้รับบริการ โดยให้บริการอย่างเท่าเทียม ด้วยความเหมาะสมและไม่เลือกปฏิบัติ ), ระยะเวลา
ให้บริการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนมีความเหมาะสม, ความสุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ หรือการพูดจาด้วยถ้อยคำ และน้ำเสียงสุภาพ,ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่, ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่, ความมี
น้ำใจ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่, ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ, มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบ เช่น ทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ แฟกซ์ 
line e-mail website จดหมายสอบถามในที่ประชุมฯ สอบถามโดยตรง เป็นต้น, มีความสะดวกในการเข้าถึง
การใช้บริการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เช่น ทางโทรศัพท์ line e-mail website จดหมาย สอบถามในที่ประชุมฯ 
สอบถามโดยตรง,  มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น Website กลุ่มไลน์ e-mail โทรศัพท์ เป็น
ต้น, ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ, ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์, ความพึงพอใจต่อผลการ
ให้บริการ [4.3 ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากผลการ บริการของหน่วยงาน 
               15.1.4 จัดทำแบบสอบถามการดำเนินงานตามนโยบายเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชนของโรงเรียน
เอกชนประจำปีการศึกษา 2563 ผ่าน google form เพ่ือสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล ข้อเสนอแนะ เพ่ือนำไป
ปรับปรุงต่อไป 
               15.1.5 จัดทำแบบสอบถามการจัดอบรมการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอ่ืนของโรงเรียนเอกชน
ในระบบประเภทสามัญศึกษา เพ่ือรับทราบข้อมูลและวิธีการจัดทำบัญชีของโรงเรียนตลอดจนทราบความ
ต้องการในการอบรมระบบบัญชี (System Account Management : SAM) ซึ่งเป็นโปรแกรมบัญชีใหม่ของ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  
      15.2 เชิงคุณภาพ 
              15.2.1 โรงเรียนที่ได้รับการตรวจติดตามเงินอุดหนุน ได้รับข้อแนะนำจากคณะกรรมการตรวจ
ติดตาม สามารถนำไปปฏิบัติงานบริหารจัดการเงินอุดหนุน ให้เป็นไปตามระเบียบเงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปี 2563 ตามระเบียบ
ใหม่ และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 
              15.2.2 รับทราบปัญหา ของผู้บ ริห าร โรง เรียน  และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ของโรงเรียนที่        
ไปตรวจติดตาม จำนวน 12 โรง โดยส่วนใหญ่จะสอบถามแนวทางการบริหารจัดการอาหารเสริม (นม และ 
การดำเนินการในส่วนของเงินอุดหนุน 15 ปี สำหรับโรงเรียนที่ปิดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ กรณี
สถานการณ์โควิด 19 ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยคณะกรรมการได้ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อนม
ให้กับโรงเรียนและประสานทำความเข้าใจกับตัวแทนผู้ประกอบการ ในการจัดทำสัญญาซื้อนมโรงเรียน 
ประเภทนม การจ่ายเงินนมและการส่งนม ตลอดจนชี้แจงให้คำแนะนำในการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์และเครื่องแบบ
นักเรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามระเบียบใหม่ สำหรับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในช่วง
สถานการณ์โควิด-19 และช่วงใกล้เปิดภาคเรียน 2/2563 
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              15.2.3 สรุปผลการตรวจติดตามจากเครื่องมือตรวจติดตามของคณกรรมการฯ แจ้งให้โรงเรียน 
12 โรง  รับทราบข้อแก้ไขปรับปรุงและติดตามให้โรงเรียนดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
และมีผลการประเมินการตรวจติดตามเพ่ือรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
14. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ/กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. งบประมาณ 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ     
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ  
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.64) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 
(กค.-ก.ย.64) 

77,200 40,760 18,590 22,170 0.00 0.00 
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกช (สช.) 
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16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      16.1 ปัญหา อุปสรรค 
               16.1.1 จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเงินอุดหนุนอาหารเสริม 
(นม) ในส่วนของจำนวนนักเรียนที่ไม่แน่นอน ผู้ปกครองขาดความม่ันใจในการสมัครเข้าเรียน ทำให้เสี่ยงต่อการ
ทำสัญญาจัดซื้อนมถุงและนมกล่อง หากวางแผนซื้อไม่ถูกต้องจะเป็นภาระของโรงเรียนที่ต้องรับผิดชอบ      
ส่วนต่าง หากซ้ือจำนวนน้อยเกินไป จะทำให้นักเรียนได้รับนมไม่ครบทุกคน และไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ที่ต้อง
จัดซื้อนม จำนวน 130 วัน 
                16.1.2 มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน ปรากฏว่า โรงเรียนที่ตรวจติดตาม จำนวน 2 โรง เนื่องจาก 
โรงเรียนปิดกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามแผนงานที่กำหนดได้ รวมทั้งโรงเรียนยังขาดความมั่นใจว่าสามารถนำเงินค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ไปใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในหมวดใดได้บ้าง เป็นต้น  
                 16.1.3 มีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของโรงเรียนบ่อยครั้ง  และโรงเรียนบางโรงไม่มี
บุคลากรที่ทำหน้าที่ในการปฏิบัติงานอุดหนุนโดยเฉพาะ โดยมีคำสั่งมอบหมายให้ครูปฏิบัติงานด้านเงินอุดหนุน
ด้วย  ทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการเงินอุดหนุนต่าง ๆ ล่าช้า ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ด้านเงินอุดหนุนอย่างแท้จริง เช่น การจัดทำบัญชีโรงเรียน เป็นต้น ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบยีบของทางราชการ  
      16.2 แนวทางแก้ไข 
               16.2.1 แจ้งแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการอาหารเสริม (นม) และเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ในสถานการณ์หยุดเรียน กรณีเหตุพิเศษ สถานการณ์โควิด 19 ให้โรงเรียนผ่านทาง E-mail โรงเรียน 
และผ่านทาง Line กลุ่มเจ้าหน้าที่อุดหนุน และประสานกับผู้ประกอบการโรงนม เพ่ือพิจารณาจ่ายนมกล่อง 
ให้กับโรงเรียน 2 โรง ที่อยู่บนพ้ืนที่สูงและห่างไกล ไม่สามารถส่งนมถุงได้ทุกวัน  
               16.2.2 กำชับให้โรงเรียนปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และกำชับให้โรงเรียน
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด หากกรณีปฏิบัติไม่ถูกต้องโรงเรียนต้องรับผิดชอบในการคืนเงินและ
ดำเนินการตามกฎหมาย 
               16.2.3 ตรวจสอบข้อมูลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการเงินอุดหนุน 15 ปี ภาค
เรียนที่ 2/2563 ผ่าน google form เพ่ือรับทราบข้อมูลและตรวจสอบการจัดกิจกรรมเบื้องต้นของโรงเรียน
ว่าดำเนินการเป็นไปตามระเบียบใหม่หรือไม่ หากไม่ถูกต้องสามารถประสานให้โรงเรียนดำเนินการก่อนปิดภาค
เรียนได้ทัน 
17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
      17.1 ดำเนินการตามโครงการตรวจติดตามการใช้จ่ายอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปี
งบประมาณ 2564 ให้ครบตามเป้าหมายที่กำหนด 
       17.2 ปรับปรุงคู่มือการบริหารจัดการเงินอุดหนุนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน 
        17.3 จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านเงินอุดหนุนของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ผ่าน google form และวิเคราะห์ผล และสรุปแบบสอบถาม และ
รวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของโรงเรียน 
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       17.3 วิเคราะห์ สรุปแบบตรวจติดตาม แบบสอบถามต่าง ๆ เพ่ือจัดทำรายงานผลการตรวจติดตามฯ ต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ให้ผู้สนใจรับทราบ 
       17.4 จัดอบรมโปรแกรมระบบบัญชีการเงินโรงเรียนเอกชน System Account Management : SAM 

โดยจะเชิญวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สช. เป็นวิทยากรจัดอบรม ให้กับผู้
ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำระบบบัญชีโรงเรียน จำนวน 10 คน แยกตามพ้ืนที่กลุ่มโรงเรียน เพ่ือเป็นวิทยากรใน
การจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนที่มีความต้องการใช้โปรแกรมดังกล่าวต่อไป ซึ่งจะได้ผลกว่าการจัด
อบรมพร้อมกันทุกโรงเรียน 
       17.4 นำปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจติดตาม วางแผนเพ่ือหาแนวทางแก้ไขร่วมกันอย่าง
เป็นรูปธรรม  

       17.5  รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะของโรงเรียนไปนำเสนอและสอบถามในการประชุมสร้างความรู้
ความเข้าใจและพัฒนาการศึกษาเอกชน จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ และนำความรู้ที่ได้รับจากการ
ประชุมมาแจ้งให้โรงเรียนรับทราบต่อไป 

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
       รับทราบปัญหา ความต้องการ  ข้อเสนอแนะ ของผู ้บ ริห าร โร ง เรียน  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของ โ ร ง เรียน  เ พื่อห าแนวทาง ในการแก้ไขพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือยกระดับคุณ ภาพ
การศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่าง ๆ อย่างเป็น
ธรรม 
 
19. ผู้รายงาน    นางวรภา  กัณหา         ตำแหน่ง     เจา้พนักงานธุรการชำนาญงาน                                         
      โทรศัพท์   097 9988271           E-mail : wanpen3@hotmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่  2  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2564 
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1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มอำนวยการ 
2. ชื่อโครงการ ประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓      ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับ
โครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ....) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ 6. การบริหารจดัการภาครัฐ  การป้องกันการทุจรติประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย) 
4.6 แผนความม่ันคง (นโยบายสำคัญเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบบัปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

/4.9.1 แผน... 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา          ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ดร้ับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นกัเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ไดร้ับการอดุหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รบับริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ คร ูและบคุลากรทางการศกึษาการสงเคราะห ์
                                                                                                                      ตามกฎหมายโรงเรยีนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ..................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (นโยบายข้อ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร....) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    แผนปฏิบัติราชการประจำปีฯ ย.5.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กร 
7. หลักการและเหตุผล  

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษา       
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ข้อ 7 ในแต่ละจังหวัด ให้มี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.”ประกอบด้วย (1) – (6) ข้อ 8 ให้ กศจ.มีอำนาจ
หน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ (1) – (10) ข้อ 9 ให้ กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 10  
การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอ่ืนๆที่จำเป็น ให้เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยเบิกจ่ายจาก
งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และข้อ 11 ให้มีการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการบริหาร 

 
 

/และ ... 
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และการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดและให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  เพ่ือพัฒนาด้านการจัด
การศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ
ทัดเทียมนานาประเทศ  กลุ่มอำนวยการ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น 
 
8. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือดำเนินการจัดประชุมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังที่จะให้การ
บริหารจัดการศึกษาภายในจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2  เพื่อกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของประเทศ 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1) จัดประชุมคณะกรรมการ  อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
2) คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน  

     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
                     กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับทุก
ประเภท พิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอความเห็นในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในจังหวัดหวัดเชียงใหมเ่ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   คณะกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่   

11. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 
12. สถานที่ดำเนินการ สำนกังานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  

1.  กิจกรรมที่ 1 ขั้นตอนวางแผนงานร่วมกันประชุมวางแผนกำหนดวันประชุมตลอดปีงบประมาณ 
2564 

2.  กิจกรรมที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินงาน  
2.1  ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการเพ่ือกำหนด 
2.2 จัดเตรียมค่าใช้จ่ายในการประชุม  เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าอาหารว่าง และ

เครื่องดื่ม 
2.3  จัดเตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการและสถานที่ในการประชุม 

3. กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตามระเบียบวาระท่ีกำหนด 
3.1  จัดประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง/เดือน   
3.2  รายงานการประชุมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่     

 
/14. ผลการ ... 
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14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)     
      14.1  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีคณะกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่เป็นกรรมการและเลขานุการ  และได้มอบหมายให้รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และ
เจ้าหน้าทีก่ลุ่มอำนวยการ จำนวน 2 ราย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
      14.2  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่                
โดยมุ่งหวังที่จะให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีเอกภาพ  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องนำนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติและร่วมกันส่งเสริม ประสาน และสนับสนุน การจัดการศึกษาระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

      15.1 เชิงปริมาณ 
              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 12 ครั้ง 
     15.2 เชิงคุณภาพ 
              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีรายงานผลการประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

 

   
 

 

 

 

 

 

/รูปกิจกรรม ... 

 

จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ คร้ังที่ 18/2563 
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม ่
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

793,600 293,460 184,815 108,645   
แหล่งงบประมาณ 1. จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                       2. สำหรับค่าบริหารจัดการอ่ืนฯ ของศึกษาธิการจังหวัดเช่น ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าอาหารกลางวัน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการโดยตรง 

 
/18. ปัญหา ... 

 

จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ คร้ังที่ 3/2564 
วันศุกร์ที ่12 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 3 สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
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18. ปัญหา อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

- การกำหนดวันเวลาดำเนินการประชุมคลาดเคลื่อนจากแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากคณะกรรมการ
ติดภารกิจทำให้ไม่ครบองค์ประชุม จึงไม่สามารถจัดประชุมได้ 

      18.2 แนวทางแก้ไข 
- ยอมรับและปรับเปลี่ยนวันและเวลาให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
                จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที ่5/2564 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
9.1 การปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สามารถ

บริหารจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีการบริหารจัดการด้านการศึกษา และมีการ

กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
21. ผู้รายงาน.....นายทศพล   ศรีบาล ...   ตำแหน่ง.......นกัทรัพยากรบุคคลชำนาญการ..... 
     โทรศัพท์ 08-2893-3546 โทรสาร  1-5321-8599 ต่อ 11  E–mail : tosesapol8@gmail.com 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ .....6... เดือน   ...พฤษภาคม....   พ.ศ. 2564 

-------------------------------------- 
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1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กลุมบริหารงานบุคคล 
2. ชื่อโครงการ  ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับ
โครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (2) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์.............................................................................................................................)  
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ...................................................... ............................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ......................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ.................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา    ผลผลติที่ 5 ผูร้ับบรกิารการศกึษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ    ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา               ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ    ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
        ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยุทธศาตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
7. หลักการและเหตุผล  
                 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560      
ข้อ 9 ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาในภูมิภาค แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือช่วยเหลือกลั่นกรองงานให้แก่คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ 
หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
       เพ่ือดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ มีความตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการ งานด้าน
ธุรการของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไป
ตามอำนาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และตามที่คณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมาย จึงได้กำหนดโครงการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่  ขึ้น  
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8. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือช่วยเหลือและ

กลั่นกรองงานเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังที่จะให้เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง 
การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย  การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง  ๆ  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
                    2.2  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานภายในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับบริการตามสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ ด้วยความโปร่งใส      
บนพื้นฐานความยุติธรรมอย่างเสมอภาค   

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ 

1. จัดประชุมคณอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2564 เดือนละ 2 ครั้ง  
จำนวนรวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง  

2. ผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวนทั้งสิ้น  40  คน/ครั้ง   ประกอบด้วย  
- คณะกรรมการ          จำนวน   9  คน  
- ผู้ช่วยเลขานุการ          จำนวน   2  คน  
- ผู้แทนจากเขตพ้ืนที่ จำนวน 7 เขต ๆ ละ 3 คน  จำนวน 21  คน 
- เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้เกี่ยวข้อง  จำนวน  8  คน                       

3. จัดทำระเบียบวาระการประชุม  จำนวน  20 เล่ม/ครั้ง  
                     -    คณะกรรมการ   จำนวน   9   เล่ม 
                     -    เขตพ้ืนที่ เขตละ 1 เล่ม  จำนวน   7   เล่ม 
                     -    ผูช้่วยเลขานุการ           จำนวน   4   เล่ม 
                    รวมจำนวนทัง้สิ้น 480 เล่ม/ปี  

                4. จัดทำรายงานการประชุม จำนวน 12 เล่ม/ครั้ง  
                     -    คณะกรรมการ   จำนวน   9   เล่ม 
                     -    ผูช้่วยเลขานุการ           จำนวน   3   เล่ม 

    รวมจำนวนทั้งสิ้น 288 เลม่/ปี 
 
     9.2 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ 

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีประสิทธิภาพ เป็นฐานความมั่นคง
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดเชียงใหม่ มีความสุข ปราศจากความขัดแย้ง มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เสริมสร้าง
ศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษา สังคม และประเทศชาติ 

 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
                                     -   ข้าราชการครู         จำนวน 12,504 คน 
                                     -   คณะกรรมการ          จำนวน        9  คน  

- ผู้ช่วยเลขานุการ          จำนวน        2  คน  
- ผู้แทนจากเขตพ้ืนที่ จำนวน 7 เขต ๆ ละ 3 คน  จำนวน      21  คน 
- เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้เกี่ยวข้อง  จำนวน        8  คน             
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 11. ระยะเวลาดำเนินการ  
                 ไตรมาสที่ 2 : เดือนมกราคม 2564 – เดือนมีนาคม 2564  
12. สถานที่ดำเนินการ  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 156 หมู่ 3 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
      กิจกรรมที่ 1 ขั้นตอนวางแผนงาน 

1) วางแผนกำหนดวันประชุม 
2) ประสานงานคณะอนุกรรมการ แจ้งกำหนดการประชุม 

      กิจกรรมที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1) จัดทำหนังสือเชิญประชุม 
2) จัดทำเอกสารการเงิน ค่าใช้จ่ายในการประชุม เช่น ค่าตอบแทน  คณะอนุกรรมการ 

ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน อาหารเย็น  
3) จัดเตรียมสถานที่จัดประชุม 
4) รวบรวมหัวข้อวาระการประชุม 
5) จัดทำระเบียบวาระการประชุม 
6) เข้าร่วมประชุม จดบันทึกการประชุม 
7) จัดทำรายงานการประชุม  
8) จัดส่งเอกสารรายงานการประชุมให้คณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง   

        กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการตามระเบียบวาระท่ีกำหนด 
1) จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (มกราคม – มีนาคม 2564 ) 

จำนวน 7 ครั้ง 
ครั้งที่ 1  วันที่ 20 มกราคม 2564 
ครั้งที่ 2 วันที่ 22 มกราคม 2564 
ครั้งที่ 3 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
ครั้งที่ 4 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
ครั้งที่ 5 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 
ครั้งที่ 6 วันที่ 10 มีนาคม 2564 
ครั้งที่ 7 วันที่ 24 มีนาคม 2564 

                        2) สรุปรายงานการประชุมมติคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
                       การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีประสิทธิภาพ  ประสบ
ความสำเร็จในการดำเนินงาน คณะกรรมการ ผู้ เข้าร่วมประชุม ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ ใน
บรรยากาศ และประสิทธิผลของการประชุม   
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15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
  กำหนดประชุมเดือนละ 2 ครั้ง 100 ประชุม  6 ครั้ง ประชุม 7 ครั้ง 98 
เชิงคุณภาพ      
  ปราศจากข้อร้องเรียน 100   100 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
......................................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

 - 122,255 97,990   
แหล่งงบประมาณ  1. จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

   2. สำหรับค่าบริหารจัดการอ่ืนฯ เช่น ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง  

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
               :  จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ รับผิดชอบเขตพ้ืนที่การศึกษาจำนวน 7 เขต มีการเสนอ
ข้อราชการเพ่ือพิจารณาจำนวนมาก และเพ่ือให้เป็นไปตามปฏิทินที่ สพฐ.กำหนด ให้เขตพ้ืนที่ดำเนินการ  
      18.2 แนวทางแก้ไข 
              : จัดการประชุม มากกว่า 2 ครั้ง ต่อเดือน 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
               ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มากขึ้นกว่าเดิม 
    
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
              ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
จังหวัดเชียงใหม่ มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษา สังคม และ
ประเทศชาติ 
21. ผู้รายงาน. นางสุพัตา  ศรีสุภมาตุ..     ตำแหน่ง. นักจดัการงานทั่วไป ชำนาญการ 
     โทรศัพท์.....0869112091.....โทรสาร....-...........E–mail : ...supatta1963@gmail.com. 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ............... เดือน ...........................พ.ศ. ........................................ 
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1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
2. ชื่อโครงการ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓      ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับ
โครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ....) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ 6. การบริหารจดัการภาครัฐ  การป้องกันการทุจรติประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย) 
4.6 แผนความม่ันคง (นโยบายสำคัญเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา          ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ดร้ับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นกัเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ไดร้ับการอดุหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รบับริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ คร ูและบคุลากรทางการศกึษาการสงเคราะห ์
                                                                                                                      ตามกฎหมายโรงเรยีนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ....................................................................... ...........) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (นโยบายข้อ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร....) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    แผนปฏิบัติราชการประจำปีฯ ย.5.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กร 
7. หลักการและเหตุผล  

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ข้อ 8 (9) ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. และข้อ 11 ให้มี
การจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด  ประกอบกับมีมติ
คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
เพ่ือช่วยเหลือและกลั่นกรองงานเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังที่จะให้การบริหาร
จัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีเอกภาพ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติและ
ร่วมกันส่งเสริม ประสาน และสนับสนุนการจัดการศึกษา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ  และหน่วยงานทางการ
ศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มพัฒนาการศึกษา จึงมีความจำเป็นที่ จะต้องจัดทำโครงการประชุม
คณะอนุกรรมการการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
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8. วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือ

ช่วยเหลือและกลั่นกรองงานเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังที่จะให้การบริหารจัด
การศึกษาภายในจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2)  เพ่ือกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เดือนละ 1 ครั้ง 
2) คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  จำนวน 20 คน  

     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
             ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ          

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  หน่วยงานการศึกษา  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ 

11. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 
12. สถานที่ดำเนินการ สำนกังานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  

1.  กิจกรรมที่ 1 ขั้นตอนวางแผนงานร่วมกันประชุมวางแผนกำหนดวันประชุมตลอดปีงบประมาณ 
2564 

2.  กิจกรรมที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินงาน  
2.1  ติดต่อประสานงานกับคณะอนุกรรมการเพ่ือกำหนด 
2.2 จัดเตรียมค่าใช้จ่ายในการประชุม  เช่น  ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ  ค่าอาหารว่าง และ

เครื่องดื่ม 
2.3  จัดเตรียมวาระการประชุมคณะอนุกรรมการและสถานที่ในการประชุม 

3. กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการตามระเบียบวาระท่ีกำหนด 
3.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการ 1 ครั้ง/เดือน   
3.2 สรุปรายงานการประชุมและมติคณะอนุกรรมการ      

 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)     
      14.1  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มีคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  และได้มอบหมายให้กลุ่ม พัฒนาการศึกษาเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 
      14.1  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือช่วยเหลือและกลั่นกรองงานข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่เชื่อมโยงนโยบายเพ่ือ
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เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  โดยมุ่งหวังที่จะให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีเอกภาพ  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติแ ละร่วมกันส่งเสริม 
ประสาน และสนับสนุน การจัดการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่ 
 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

      15.1 เชิงปริมาณ 
              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  
จำนวน 2 ครั้ง 
     15.2 เชิงคุณภาพ 
            1.) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกำกับ เร่งรัด ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดหวัดเชียงใหม่ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
            2.) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ คร้ังที่ 1/2564 
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศกึษาธิการจงัหวัดเชียงใหม่ 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

258,600 42,647.03 27,080                                                          
 

20,850   

แหล่งงบประมาณ 1. จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                       2. สำหรับค่าบริหารจัดการอ่ืนฯ ของศึกษาธิการจังหวัดเช่น ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าอาหารกลางวัน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการโดยตรง 

 
 
 
 

จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวดัเชียงใหม่ คร้ังที่ 2/2564 
วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
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18. ปัญหา อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

- การกำหนดวัน เวลาดำเนิ นการประชุมคลาดเคลื่ อนจากแผนที่ กำหนดไว้ เนื่ องจาก
คณะอนุกรรมการติดภารกิจทำให้ไม่ครบองค์ประชุมจึงไม่สามารถจัดประชุมได้ 

      18.2 แนวทางแก้ไข 
- ยอมรับและปรับเปลี่ยนวันและเวลาให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
      จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที ่3/2564 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

9.1 การปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
สามารถบริหารจัดการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และมีการกำกับ 
เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
21. ผู้รายงาน.....นางวสิตา  ท้าวคำมา.......ตำแหน่ง.......นกัวิชาการศึกษาปฏิบัติการ..... 
     โทรศัพท์.....0866586939...โทรสาร.. 0-5321-8599 ต่อ 22. E–mail : 
vasita5555@hotmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ......8........ เดือน ...เมษายน..พ.ศ. ...2564.... 

-------------------------------------- 
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1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  กลุม่นโยบายและแผน 
2. ชื่อโครงการ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓      ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน.....6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบดุ้าน...การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ........) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้าน......การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ..........) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบดุ้าน.......การศึกษา......) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์....6. การบริหารจัดการภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ

บาลในสังคมไทย...........) 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ  นโยบายสำคัญเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ.........) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ.......การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ........) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ....การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน.........) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ะดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบนุโยบายข้อ.....6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร....) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ...ย.5.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร..) 
7. หลักการและเหตุผล  

โครงการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่                 
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  และมีความสอดคล้อง
กับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  โดยการปรับปรุงระบบ
ราชการวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่  
การตอบสนองความต้องการของประชาชน  และมีระบบบูรณาการในการทำงาน    

การดำเนินการโครงการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 เรื่องการ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ข้อ 11 ให้มีการจัดตั้ง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด  ประกอบกับมีมติ
คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 มีมติ
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แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  และได้มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและแผนเป็นผู้ช่วยเลขานุการเพ่ือช่วยเหลือและ
กลั่นกรองงานข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่เชื่อมโยงนโยบายเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  โดยมุ่งหวังที่จะให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีเอกภาพ  
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติและร่วมกันส่งเสริม ประสาน และสนับสนุน การจัดการศึกษา
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มนโยบายและแผนจึงมีความ
จำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  
8. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่   เพื่อ
ช่วยเหลือและกลั่นกรองงานเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังที่จะให้การบริหารจัด
การศึกษาภายในจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
           1.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ เดือนละ 1 ครั้ง 
  2.) คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน  
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
            1.) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
            2.) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของจังหวัด
เชียงใหม่ 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  
หน่วยงานการศึกษา  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
11. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 
12. สถานที่ดำเนินการ สำนกังานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  

1.  กิจกรรมที่ 1 ขั้นตอนวางแผนงานร่วมกันประชุมวางแผนกำหนดวันประชุมตลอดปีงบประมาณ 2564 
2.  กิจกรรมที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินงาน  

2.1  ติดต่อประสานงานกับคณะอนุกรรมการเพ่ือกำหนด 
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2.2 จัดเตรียมค่าใช้จ่ายในการประชุม  เช่น  ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ  ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม 

2.3  จัดเตรียมวาระการประชุมคณะอนุกรรมการและสถานที่ในการประชุม 
3. กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการตามระเบียบวาระท่ีกำหนด 

3.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการ 1 ครั้ง/เดือน   
3.2 สรุปรายงานการประชุมและมติคณะอนุกรรมการ        

    
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)     
      14.1  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  และได้มอบหมายให้กลุ่ม
นโยบายและแผนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
      14.1  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือช่วยเหลือและกลั่นกรองงานข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่เชื่อมโยง
นโยบายเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  โดยมุ่งหวังที่จะให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีเอกภาพ  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติและร่วมกันส่งเสริม 
ประสาน และสนับสนุน การจัดการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่ 
 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

      15.1 เชิงปริมาณ 

              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่  จำนวน 3 ครั้ง 
     15.2 เชิงคุณภาพ 
            1.) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกำกับ เร่งรัด ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
            2.) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของจังหวัด
เชียงใหม่ 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทา่กับหรือมากกว่า 2 MB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ คร้ังท่ี 1/2564 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนกังานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

 

จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ คร้ังท่ี 2/2564 
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

258,600 42,647.03 10,902.03 31,745   
แหลง่งบประมาณ 1. จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                       2. สำหรับค่าบริหารจัดการอ่ืนฯ ของศึกษาธิการจังหวัดเช่น ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร
กลางวัน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดยตรง 

18. ปัญหา อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

- การกำหนดวันเวลาดำเนินการประชุมคลาดเคลื่อนจากแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากคณะอนุกรรมการ
ติดภารกิจทำให้ไม่ครบองค์ประชุมจึงไม่สามารถจัดประชุมได้ 

      18.2 แนวทางแก้ไข 
- ยอมรับและปรับเปลี่ยนวันและเวลาให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
      จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที ่3/2564 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

9.1 การปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ สามารถบริหารจัดการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และมีการกำกับ 
เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
21. ผู้รายงาน.....นางสาวพัฒนาพร  พวงสายใจ.......ตำแหน่ง.......นักวิเคระห์นโยบายและแผนชำนาญการ..... 
     โทรศัพท์.....0894316811...โทรสาร.. 0-5321-8599 ต่อ 0,11. E–mail : pptom99@hotmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ......5........ เดือน ...เมษายน..พ.ศ. ...2564.... 

-------------------------------------- 
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1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
2. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา                      
                   พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

๔.๓ แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท แผนย่อยที่ 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ   
4.๔ แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
4.๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

4.๖ แผนความม่ันคง - 
4.๗ นโยบายรัฐบาล 
 4.๗.1 นโยบายหลัก  
                ข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
 4.๗.2 นโยบายเร่งด่วน  
                ข้อที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
4.๘ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ   
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.๙ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.๙.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.๙.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.๙.3   แผนงานบูรณาการ 
๕. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ถ้ามี) 
๖. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     (ยุทธศาสตร ์ศธจ.เชียงใหม่ ที ่5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร) 
7. หลักการและเหตุผล  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย โดยที่การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามที่ได้บัญญัติไว้
ใน มาตราที่ 54 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พ.ศ. 2560 จากข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ดังกล่าว
ข้างต้น มีคำว่า "เด็กทุกคน" และคำว่า "อย่างมีคุณภาพ" การดำเนินการให้บรรลุผลตามที่กำหนดไว้ จึงต้อง
ดำเนินการให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทุกขนาดของโรงเรียน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
ท้องถิ่น และชุมชน เพ่ือมุ่งให้เด็กทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่มีมาตรฐานเสมอกัน จะต้องมี
การดำเนินการเพ่ือลดหรือขจัดความเหลื่อมล้ำ ด้านโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม หัวข้อ
การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ในส่วนของการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข และการศึกษาโดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้กำหนดให้ด้านการศึกษา
เน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดารและยากจน และกลุ่ มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพ่ือลด         
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การสนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษา        
ในระดับจังหวัด การใช้เทคโนโลยีเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมของ
คนทุกกลุ่ม รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษา ที่มี
คุณภาพของประชาชน (ยุทธศาสตร์ชาติ, 2561) 

             รัฐมีความตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอันเป็นรากฐานสำคัญ
ของการพัฒนาคนไทย ให้มีคุณภาพ มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถ
อยู่และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายได้ มีความรู้ เท่าทันโลก และมีทักษะในการประกอบ
อาชีพตามความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน และให้รัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม ร่วมกันพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่าง
แท้จริง จึงกำหนดให้มีพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ          
(1) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เ พ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน 
รวมทั้งเพ่ือดำเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ่ืน (2) ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา 
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(3) กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา   
เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ (4) สร้าง
และพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา โดยกำหนดให้มีพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่งเป็นพ้ืนที่ปฏิ รูป        
การบริหารและการจัดการการศึกษาขึ้นเพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษาอันเป็นการนำร่องในการ
กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ 
และประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งมีการขยายผลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและวิธีการ 
ปฏิบัติที่ดีไปใช้ในสถานศึกษาอ่ืน ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ 

              จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่ถูกประกาศให้เป็นจังหวัดนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ให้ดำเนินการในลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมระดับชาติ (Nation Participation Action Research) เนื่องจากการดำเนินการเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 256 2 ทั้ ง 4  ข้อ นั้น  จะต้องมี                        
การดำเนินการโดยภาคีเครือข่ายร่วมกันทั้งระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น ระดับหน่วยงานภายในจังหวัด                  
และระดับชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณโครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในไตรมาสที่ 
1 จำนวน 1,370,000 บาท  (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ งพ้ืนที่นวัตกรรมก ารศึกษาตาม
พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 และดำเนินการในกิจกรรมสำคัญเพ่ือสร้างการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
              จากหลักการ ข้อกฎหมาย และการจัดสรรงบประมาณข้างต้น กอปรกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562  มาตรา 24 กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา ทำหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อน และให้มีหน้าที่และอำนาจในการ      
(1) จัดให้มีระบบข้อมูลตามมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา (2) จัดให้มีการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับ     
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  (3) จัดทำรายงานการดำเนินงานของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดยให้แจ้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาทราบด้วย และ (4) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายหรือคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนมอบหมาย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เชียงใหม่ จึงจัดทำโครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
8. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สามารถ
ขับเคลื่อนงานตามภารกิจที่มอบหมายให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
 2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษานำร่องและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการศึกษารองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ      
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนไม่น้อย
กว่า 5 ครั้ง และจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  จำนวนรวม
ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง 

2. บุคลากรของสถานศึกษานำร่องและบุคลากรที่เก่ียวข้อง ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ  
จำนวนไม่น้อยกว่า  200 คน 
 3. มีแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

      4. สถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ได้รับการนิเทศ ติดตาม อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
      5. มีระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนพื้นทีน่วัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
      6. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน  และสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ

คณะอนุกรรมการฯ คณะทำงาน สถานศกึษานำร่องภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไป 
     9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
           จังหวัดเชียงใหม่ สามารถขบัเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา บุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
11. ระยะเวลาดำเนินการ   
 มีนาคม   –   กันยายน 2564 
12. สถานที่ดำเนินการ  
 จังหวัดเชียงใหม่ 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2562 -
2568) และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 
 2. ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 3. ประชุม อบรมพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษานำร่องและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 4. ลงพื้นที่/นิเทศ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษานำร่อง 
 5. จัดทำระบบสารสนเทศ 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)   
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยกระบวนการ
ห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) “สร้างความเข้าใจ ร่วมสร้างกรอบหลักสูตรจังหวัดเชียงใหม่ และร่วม
กำหนดทิศทางการทำงาน” โครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ณ โรงแรมคุม้ภูคําเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อน
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เข้าร่วม ซึ่งในการอบรมประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
 - การบรรยายความเชื่อมโยง :  “พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 : ความอิสระ ความท้า
ทาย บทพิสูจน์ และแบบอย่างของการจัดการศึกษาและการแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยใช้พื้นที่และโรงเรียนเป็น
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ฐาน” และแนวทาง/วิธีการในการพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมในโรงเรียน โดย ดร.พิทักษ์ โสตถยาคม ผู้อำนวยการ
สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ. 
 - การบรรยายความก้าวหน้า: การขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่และระดับนโยบายของพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาและทิศทางการศึกษาใหม่สู่  “หลักสูตรฐานสมรรถนะ”โดย รศ.ประภาภัทร นิยม ประธาน
อนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารบุคคล อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ 
 - กิจกรรมกลุ่มแบ่งปันประสบการณ์จากพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เกี่ยวกับการขับเคลื่อนบทบาท
หน้าที่ และกำหนดแผนการดำเนินงานพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
 - กิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้ หัวข้อ บทบาทตัวเองต่อจากนี้เป็นอย่างไร มองอนาคตของโรงเรียนเป็น
อย่างไร และมองอนาคตเด็กเชียงใหม่เป็นอย่างไร โดย รศ.ประภาภัทร นิยม และวิทยากรจากสถาบันอาศรม
ศิลป์ 
 - การบรรยายอนาคตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา โดย ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 - กิจกรรม Check-in “อนาคตการศึกษาเชียงใหม่” นำกระบวนการโดย อ.วรนิษฐ์ วรพรธัญพัฒน์   
วิทยากรจากสถาบันอาศรมศิลป์ 
 - กิจกรรมกลุ่ม 2 หัวข้อ : หัวข้อที่ 1 กลุ่มสถานศึกษานำร่อง: “เชื่องโยง DOE ชาติ สู่ หลักสูตร
จังหวัด สู่การมี School Concept ของตนเอง”  หัวข้อที่ 2 กลุ่มขับเคลื่อน : “ร่วมกำหนดบทบาท/หน้าที่ 
และแผนการดำเนินงานในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่” 
 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1. ความสำเร็จของการจัด
ประชุมคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ 

100  (อยู่ระหว่างดำเนนิการ)  

2.ร้อยละ 80 ของบุคลากรของ
สถานศึกษานำร่องและบุคลากร
ที่เก่ียวข้อง ได้รับการพัฒนาให้
มีศักยภาพ 

80 200 220 110 

3. มีแผนยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
(พ.ศ. 2562 -2568) และ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด

1  (อยู่ระหว่างดำเนนิการ)  
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
2564 
3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
ในโครงการพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ได้รับ
การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

100  (อยู่ระหว่างดำเนนิการ)  

4. มีระบบสารสนเทศที่จำเป็น
ต่อการขับเคลื่อนพื้นที่
นวตักรรมการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่  

1  (อยู่ระหว่างดำเนนิการ)  

เชงิคุณภาพ      
จังหวัดเชียงใหม่ สามารถ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาตามเจตนารมณ์และ
วัตถปุระสงค์ของการจัดตั้งพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ. 2562 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทา่กับหรือมากกว่า 2 MB) 

 
 

  
 

  
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

1,370,000 489,700 - 489,700 - - 

แหลง่งบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
  -  
      18.2 แนวทางแก้ไข 
  -  

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2562 -
2568) และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 
 2. ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 3. ลงพื้นที่/นิเทศ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษานำร่อง 
 4. จัดทำระบบสารสนเทศ 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 จังหวัดเชียงใหม่ สามารถดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งด้านคุณภาพนักเรียน ศักยภาพ
ของบุคลากร และประสิทธิผลของหน่วยงานทางการศึกษาได้สูงขึ้นและเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอ่ืน 
 
๒๑. ผู้รายงาน นางปภาวรินท์ เรืองประจวบกุล  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
     โทรศัพท์ 081-993-1411  โทรสาร -  E-mail : katai5822@hotmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 
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