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ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดเชียงใหม่ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



 คำนำ 
 

 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า  
และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ จะต้องใช้ในการ
ดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจหน่วยงาน 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 มาตรา 
7 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน โดยคำนึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 
(แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เก่ียวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณ
ของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ นั้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดี พ.ศ.2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 
รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 นโยบาย 
และจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (Electronic 
Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR)  
ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานของผู้บริหารและหน่วยงานภายในใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร) ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  
 

 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

            
 



ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
แผน 

ระดบั 1 ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ี
1. ความมั่นคง 

 
2. การสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพ 

ทรัพยากรมนุษย์ 
4. การสร้างโอกาสและ 

ความเสมอภาคทางสังคม 
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

แผน
ระดับ 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(๒๓ ประเด็นพฒันา) 

๑. ประเด็นความมั่นคง (แผนย่อยที่ ๓.๑) 
การรกัษาความสงบภายในประเทศ (แผน
ย่อยที่ ๓.๒) การป้องกันและแก้ไขปญัหาที่
มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
 

6. พื้นที่และเมืองน่าอยูอ่ัจฉริยะ (แผนย่อยที่ 
3.1) การพฒันาเมอืงน่าอยู่อจัฉริยะ 
๒๓. การวิจัยและพฒันานวัตกรรม (แผนย่อย
ที่ ๓.๔) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์
ความรู้พื้นฐาน 
 

๑0. การปรบัเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (แผนยอ่ยที่ 
๓.๑) ปลกูฝงัคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมอืงที่ดี 
๑๑. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (แผนย่อยที่ ๓.๒)  
การพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  
(แผนยอ่ยที่ ๓.๓) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (แผน
ย่อยที่ ๓.๔) การพฒันาและยกระดบัศักยภาพวัย
แรงงาน  (แผนยอ่ยที่ ๓.๕) การส่งเสริมศักยภาพผูส้งูอาย ุ
๑๒. การพัฒนาการเรียนรู้ (แผนย่อยที่ ๓.๑) การ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  

๑๗. ความเสมอภาคและหลักประกันทาง
สังคม (แผนย่อยที่ ๓.๑) การคุ้มครองทาง
สังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกจิ 
สังคม และสุขภาพ 
 

๑๘. การเติบโตอย่างยั่งยืน (แผนย่อยที่ 
๓.๕) การยกระดับกระบวนทัศน์เพือ่
ก าหนดอนาคตประเทศ 
 

๒o. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(แผนย่อยที่ ๓.๑) การพฒันาบริการประชาชน       
(แผนย่อยที่ ๓.๒) การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
(แผนย่อยที่ ๓.๔) การพฒันาระบบบรหิารงานภาครัฐ  
(แผนย่อยที่ ๓.๕) การสร้างและพฒันาบุคลากร
ภาครัฐ  
๒๑. การตอ่ต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ  (แผนยอ่ยที่ 
๓.๑) การปอ้งกันการทจุริตและประพฤติมิชอบ   
๒๒. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (แผนย่อยที่ 
๓.๑) การพฒันากฎหมาย  
 

แผนปฏิรูปประเทศ 
๑ = ด้านการเมือง 
๒ = ด้านการบรหิารราชการแผ่นดิน 
๓ = ด้านกฎหมาย 
๖ = ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๘ = ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๙ = ด้านสังคม 
๑๑ = ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
12 = ด้านการศึกษา (1) – (7) 

 

๑.ด้านการเมือง (๑) การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมอืงและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 
๑๒.ด้านการศึกษา (๑) ปฏิรูประบบ
การศึกษาและการเรียนรูโ้ดยรวม (๒) 
ปฏิรูปการพฒันาเด็กเลก็และเด็กก่อนวัย
เรียน (๓) ปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา (๕) ปฏิรูปจัดการเรียนการ
สอนเพือ่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 
 

๑๒.ด้านการศึกษา (๗) ปฏิรูปการศึกษาและ
การเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจทิัล  
 

๙.ดา้นสังคม (๕) การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การ
รับรู้ และการสง่เสริมกิจกรรมทางสงัคม 
๑๒.ด้านการศึกษา (๑) การปฏิรปูการศึกษาและการ
เรียนรู้ของประเทศ  ๑.๑) – ๑.๓) 
(๒) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน  ๒.๑) – ๒.๒) 
(๔) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรอง
และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูอาจารย์ ๔.๑) – 
๔.๕) 
(๕) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพือ่
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  ๕.๑) – ๕.๕) 
(๗) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดย 
พลิกโฉมด้วยระบบดิจทิัล 
๘. ดา้นสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(๑) ปฏิรูปการรู้เท่าทันสือ่ของประชาชน 
 

๑๒.ด้านการศึกษา (๓) การปฏิรปูเพือ่ลด
ความเหลือ่มล้ าทางการศึกษา ๓.๑) , ๓.๓)  
 

๖.ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
(๑) เสริมสร้างระบบบรหิารจัดการมลพิษที่
แหล่งก าเนิด 
ให้มีประสิทธิภาพ 
 

๒.ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (๒) ระบบข้อมลู
ภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน ก้าวสู่
รัฐบาลดิจิทลั (๓) โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรบัตัว
ได้เร็วและระบบงานมผีลสัมฤทธ์ิสูง (๔) ก าลังคน
ภาครัฐขนาดเหมาะสมและมสีมรรถนะสูง (๕) ระบบ
บรหิารงานบุคคลดึงดูด สร้าง รกัษาคนดีคนเก่ง (๖) 
จัดซื้อจัดจ้างคล่องตัว โปร่งใส มีกลไกป้องกันทจุริต 
๓.ดา้นกฎหมาย (๑) มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็น
กฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น รวมทั้งมกีลไกในการ
ทบทวนกฎหมายที่มผีลบังคับแล้วฯ 
๑๑.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (๑) ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 
(๒) ด้านการปอ้งปราม 
๑๒.ด้านการศึกษา (๑) การปฏิรปูการศึกษาและการ
เรียนรู้ของประเทศ (๖) การปรบัโครงสร้างของ
หน่วยงานในระบบการศึกษาฯ (๗) ปฏิรปูการศึกษา
และการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทลั 

แผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

๕. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 

๕. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 

๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
๙. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 
 

๒. การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ าในสงัคม 

๔. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๖. การบรหิารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 
นโยบายรัฐบาล 

(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี) 

นโยบายหลัก 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบนัพระมหากษัตริย ์
๒. การสร้างความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุข
ของประเทศ 
 

นโยบายหลัก 
๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
๕. การพัฒนาเศรษฐกจิและความสามารถในการ
แข่งขันของไทย 
๖. การพัฒนาพื้นทีเ่ศรษฐกจิและการกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาค 

นโยบายหลัก 
๘. การปฏิรปูกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
3. การท านบุ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

นโยบายหลัก 
๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและ
หลักประกันทางสงัคม 
 

นโยบายหลัก 
๑o. การฟื้นฟทูรัพยากรธรรมาชาติและ
การรกัษาสิ่งแวดลอ้มเพื่อการสร้างการ
เติบโตที่ยัง่ยืน 
 

นโยบายหลัก 
๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม 

แผน
ระดับ 3 

ยุทธศาสตร์ ศธ. ปี 64 1. การจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 

2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน  
การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

4. การสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 
 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัยและการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพ 
ของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ สป. ปี 64 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อ
ความม่ันคง 
 

2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อ
สร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

4. สร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ (63-35) 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ความม่ันคง และความเป็นอัต
ลักษณ์ของพื้นที่ 

2. ผลิตและพัฒนาก าลังคนทุกช่วงวัย 
เพื่อการมีงานท าและส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรเพื่อรองรับการเป็นเมือง
อัจฉริยะ (SMART CITY) 

3. พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4. เพิ่มโอกาส ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา 

5. พัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับการ
เป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 

6. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ส านกังาน
ศกึษาธกิารจังหวดัเชียงใหม่  

ปี 64 

1. พัฒนาการจดัการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง 

2. พัฒนาก าลังคนและส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรม เพือ่เพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน 

3. พัฒนาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์
และสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู ้

4. สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 

3. พัฒนาศกัยภาพทรัพยากร
มนุษย์และสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
และเพิม่ประสทิธิภาพการบริหาร
จัดการองคก์ร 



 



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  

    ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า  
และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการ
ดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจหน่วยงาน 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 มาตรา 
7 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน โดยคำนึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 
(แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
(แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เก่ียวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณ
ของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และฉบับที่  2 พ.ศ.2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1  
และแผนระดับ 2 รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 
- 2579 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (Electronic 
Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR)  
ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานของผู้บริหารและหน่วยงานภายใน ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

ค่านิยมองค์กร 

CHIANG MAI “NICE” TEAM 

 
 N = Network For Quality Education  สร้างเครือข่ายคณุภาพทางการศึกษา 
 I  = Integration of Education   บูรณาการการศึกษาทุกมิต ิ
 C = Competent personnel   บุคลากรมีสมรรถนะสูง 
 E = Expectation For High Education     มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาระดับสูง (ความคาดหวัง) 



ค 
 

วิสัยทัศน์ 
“สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษา  

มุ่งพัฒนาคนเชียงใหม่สู่โลกในศตวรรษที่ 21” 
 

 นิยาม 
 “นวัตกรรมการศึกษา”  
 แนวคิด วิธีการ กระบวนการ สื่อการเรียนการสอน การบริหารจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ที่สามารถ
ส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา เพ่ือยกระดับ คุณภาพทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ  
กระจายอำนาจ และสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 “คนเชียงใหม่”  
   ทุกคนที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ 
 “โลกในศตวรรษที่ 21”  
 ในศตวรรษที่ 21 คนเชียงใหม่มีทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงาน  ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้ 
และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ  ดำรงชีพโดยยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ 

พันธกิจ 
 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 2. พัฒนาคนเชียงใหม่ให้มีทักษะและคุณลักษณะที่มีความจำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นพลเมืองดี  
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐  
ในการดำรงชีพ และธำรงรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
 3. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
 5. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

3. เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนในแต่ละระดับมีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 2. คนเชียงใหม่มีทักษะที่มีความจำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นพลเมืองดี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ในการดำรงชีพ และธำรงรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
 3. คนเชียงใหม่มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4. หน่วยงานทางการศึกษามีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
และรองรับการพัฒนาจังหวัด  
 5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 
 



ง 
 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

5. กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร ์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
  กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือปลูกฝังความเป็นพลเมืองดี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                                   และพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ในการดำรงชีพ และธำรง 
                         รักษาความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
  2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติทุกรูปแบบ 
  3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
  กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
  2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
  กลยุทธ์ 
  1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการศึกษา 
                         ทุกระดับในภูมิภาค 
  2. ส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา และการเรียนรู้จากสื่อดิจิทัล 
  3. ส่งเสริมการใช้ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
  4. พัฒนาบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้มีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน  
                        มีความรอบรู้และสามารถเป็นผู้นำทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที ่4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  กลยุทธ์  
  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความต้องการ   
                        จำเป็นพิเศษ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  2. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม 
                         ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลไกของ กศจ.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
  กลยุทธ์ 
  1. ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเจตรมย์ของ พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
  2. บูรณาการการศึกษาในจังหวัด ให้สามารถบริหารทุกด้านของการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
                                  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพของสถานศึกษา โดยใช้กลไก กศจ.และเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา 
  3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนพัฒนาการศึกษา เชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีความเข้มแข็ง โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ ได้รับการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 



จ 
 

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กองทุน งบประมาณ   
(หน่วย : บาท) 

รวมงบประมาณ (ที่ได้รับแจ้งจัดสรรแล้ว) 7,938,451 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างฯ 
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ย่ังยืน  
กิจกรรม การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค  
งบดำเนินงาน 2,541,659 

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (1,728,000)  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 1,037,280 

- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน จำนวน 3 คน                            
เดือนละ 11,440 บาท * 12 เดือน 

411,840 

- ค่าจ้างพนักงานขับรถ 
เดือนละ 11,440 บาท * 12 เดือน *2 คน 

274,560 

- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 10,160 
- ค่าน้ำดื่ม เดือนละ 1,000 บาท * 12 เดือน 12,000 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                      10,000 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,000 
- ค่าสาธารณูปโภค 354,160 
- ค่าเช่ารถยนต์ (จำนวน 6 เดือน) 121,659 
- ค่าเช่าสำนักงาน (จำนวน 6 เดือน) 300,000 
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพ่ือผู้ด้อยโอกาสและ 

ผู้มีความสามารถพิเศษ  
9,750 

- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบบ
ประชาธิปไตยเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย  

4,500 

- งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 5,396,792 
- งบรายจ่ายอ่ืน  
- 1. โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  38,900 
- 2. โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

บุคลากร  
400,000 

- 3. โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์  

80,000 

- 4. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระดับจังหวัด 68,400 
 



ฉ 
 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กองทุน งบประมาณ   
(หน่วย : บาท) 

- 5. โครงการขบัเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกลของ กศจ.  

100,000 

- 6. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

60,000 

- 7. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอย 
พระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  

484,292 

- 8. โครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการศึกษา   

147,200 

- 9. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่  60,000 
- 10. โครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562  
1,370,000 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบดำเนินงาน 
1. โครงการส่งเสริม กำกับ และติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเอกชน 169,300 
2. โครงการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 793,600 
3. โครงการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 687,600 
4. โครงการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 294,750 
5. โครงการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ 

258,600 

งบรายจ่ายอ่ืน 
1. โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

45,000 

2. โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  20,000 
3. โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 30,000 
4. โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ 7,000 
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ  
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

5,000 

6. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯในระดับพ้ืนที ่ 

10,000 

งบอุดหนุน 
1. โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

5,000 

2. โครงการนิเทศกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปรงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 

10,000 



ช 
 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กองทุน งบประมาณ   
(หน่วย : บาท) 

3. โครงการเปิดโลกทัศน์เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะยุวกาชาด โล่
พระราชทานฯ  

2,000 

4. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาดชาดในสถานศึกษา 10,000 
- 5. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 40,000 

6. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด และศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด  

30,000 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือความยั่งยืน กิจกรรม
การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

155,900 

 
 
 
 



สารบัญ 

           หน้า 
คำนำ           ก 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร         ข 
สารบัญ           ซ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด 
 - ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด       1 
 - ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่     8 
  ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา      8 
   ข้อมูลด้านโอกาสทางการศึกษา      23 
   ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน     25 
 - ผังโครงสร้างกลุ่มงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่   28 
 - ข้อมูลจำนวนบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่    29 
ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิด ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  
           และบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ 
 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560    31 
 - ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580        32 
 - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ       32 
 - แผนการปฏิรูปประเทศ         33 
 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560 - 2564   35 
 - นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 2565)   35 
 - นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)    36 
 - เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)   36 
 - แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579      37 
 - นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2564     39 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ       44 
 - พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562    44 
 - แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ฯ  45 
 - การบรูณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ     46 
 - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ ศธ.    46 
 - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สป.   48 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) ภาค 15    49 
 - แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2564)     50 
 - แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 - 2565)   51 
 - อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด     52 
 - ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน   58 
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ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด 

  



ส่วนที่ 1  
ข้อมูลทั่วไปของจังหวดั 

1. ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด 
 จังหวัดเช ียงใหม่ (คำเมือง: Lanna - Chiang Mai เจ ียงใหม่) เป็นจังหวัดหนึ ่งทางภาคเหนือ 
ของประเทศไทย ครอบคลุมพื ้นที ่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 1 ,779,254 คน  
(กรมการปกครอง มกราคม 2563) จังหวัดเชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ โดยมีอำเภอเมือง
เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด  
  จังหวัดเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ  
มี "คำเมือง" เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรม และมีแหล่งท่องเที่ยว 
จำนวนมาก โดยเริ่มวางตัวเป็นนครสร้างสรรค์ และได้รับการประกาศเป็นเมืองสร้างสรรค์ของโลกทางด้าน
หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เมื่อปี พ.ศ. 2560 และปัจจุบันกำลังพิจารณาสมัครเมืองมรดกโลกจากองค์การ
ยูเนสโก เชียงใหม่ยังถือเป็นศูนย์กลางด้านดาราศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นที่ตั้งของหอดูดาว
แห่งชาติและอุทยานดาราศาสตร์แห่งชาติ 
 

 ที่ตั้งและอาณาเขต  
 จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย เส้นรุ้งที่  16 องศาเหนือ และ เส้นแวงที่ 99 
องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,027 ฟุต (310 เมตร) ห่างจากกรุงเทพมหานคร 696 
กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 20,107.057 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,566,911 ไร่ มีพ้ืนที่กว้างใหญ่เป็นอันดับ
ที่ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัด นครราชสีมา 
 อาณาเขตติดต่อ  
  ทิศเหนือ ติดรัฐฉานของสหภาพเมียนมาร์  
  ทิศใต้    ติดอำเภอสามเงา อำเภอแม่ระมาด และอำเภอท่าสองยาง (จังหวัดตาก)      
   ทิศตะวันออก   ติดอำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่า
    เป้า (จังหวัดเชียงราย) อำเภอเมืองปาน อำเภอเมืองลำปาง (จังหวัดลำปาง) 
    อำเภอบ้านธิ อำเภอเมืองลำพูน  อำเภอป่าซาง อำเภอ เวียงหนองล่อง 
    อำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอลี้ (จังหวัดลำพูน)  
  ทิศตะวันตก   ติดอำเภอปาย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย 
    อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย (จังหวัดแม่ฮ่องสอน)  

  จังหวัดเชียงใหม่มีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าเพียงประเทศเดียว มีระยะทางแนวชายแนว
ทั้งสิ้น 227 กิโลเมตร และมีพ้ืนที่ติดต่อใน 5 อำเภอ ได้แก่  
  1) อำเภอแม่อาย : 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่อาย ตำบลมะลิกา ตำบลแม่สาว ตำบล ท่าตอน 
   เมืองที่ติดต่อคือ เมืองยอน รัฐฉาน  
  2) อำเภอฝาง : 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลม่อนปิ่น และตำบลแม่งอน  
   เมืองที่ติดต่อคือ  บ้านโป่งป่าแขม เมืองต่วน รัฐฉาน  
  3) อำเภอเชียงดาว : 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลเมืองนา  
   เมืองที่ติดตอ่คือ บ้านน้ำยุม เมืองต่วน รัฐตองยี  
  4) อำเภอเวียงแหง : 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลเปียงหลวง ตำบลเมืองแหง ตำบลแสนไห  
   เมืองที่ติดต่อคือ บ้านบางใหม่สูง บ้านปางเสือเฒ่า บ้านกองเฮือบิน เมืองต่วน รัฐตองยี  
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  5) อำเภอไชยปราการ : 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนวงบัว  
   เมืองที่ติดต่อคือ บ้านโป่งป่าแขม เมืองต่วน รัฐฉาน   
 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและป่าละเมาะ มีที่ราบอยู่ตอนกลาง  
ตามสองฟากฝั่งแม่น้ำปิง มีภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือ ดอยอินทนนท์ สูงประมาณ 2,565 เมตร อยู่ใน
เขตอำเภอจอมทอง นอกจากนี้ยังมีดอยอื่นที่มีความสูงรองลงมาอีกหลายแห่ง เช่น ดอยผ้าห่มปก (อำเภอฝาง)      
สูง 2,285 เมตร ดอยหลวงเชียงดาว (อำเภอเชียงดาว) สูง 2,170 เมตร ดอยสุเทพ (อำเภอเมืองเชียงใหม่)      
สูง 1,601 เมตร  
  สภาพพ้ืนที่แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ 
  1) พื้นที่ภูเขา คิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 80 ของจังหวัด ประกอบด้วยทิวเขาอินทนนท์ 
(หรือถนนธงชัยตะวันออก) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด พาดยาวจากทิศเหนือจรดใต้ ตามแนวรอยต่อกับ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และทิวเขาขุนตาน ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวั ด พาดผ่านในทิศเหนือ-ใต้ พื้นที่
ภูเขาส่วนใหญ่เป็นป่าต้นน้ำลำธาร ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ส่วนบางพื้นที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของชาวเขา
ชาติพันธุ์ต่าง ๆ 
  2) พื้นที่ราบลุ่มน้ำและที่ราบเชิงเขา กระจายอยู่ทั่วไประหว่างหุบเขาทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ 
ได้แก่ ที่ราบลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำฝาง ลุ่มน้ำแม่งัด เป็นพื้นที่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตร 
 

 ลักษณะภูมิอากาศ 
  จังหวัดเชียงใหม่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 25.4 องศา
เซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส  
มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,100-1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้อิทธิพลมรสุม  
2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งภูมิอากาศออกได้เป็น 3 ฤดู  
ได้แก่ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน 
  

 การปกครอง 
  จังหวัดเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 204 ตำบล และ 2,066 หมู่บ้าน 
  มีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ี ดังนี้               
   1) หน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง จำนวน 166 หน่วยงาน               
   2) หน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 34 หน่วยงาน               
   3) หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 211 แห่ง ประกอบด้วย  
    - องค์การบริหารส่วนจังหวัด  จำนวน 1 แห่ง 
    - เทศบาลนคร    จำนวน 1 แห่ง 
    - เทศบาลเมือง    จำนวน 4 แห่ง 
    - เทศบาลตำบล    จำนวน 116 แห่ง 
    - องค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 89 แห่ง  
  

 ประชากร        
  จังหวัดเชียงใหม่มีประชากรรวมทั้งสิ ้น 1,779,254 คน แยกเป็นชาย 816,692 คน  
หญิง 917,562 คน (ข้อมูล:กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) อำเภอที่มีประชากรมากที่สุด 
ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 233,632 คน คิดเป็นร้อยละ 13.13 ของประชากรทั้งหมด รองลงมา
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ได้แก่ อำเภอสันทราย จำนวน 135,964 คน คิดเป็นร้อยละ 7.64 และอำเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด ได้แก่ 
อำเภอกัลยาณิวัฒนา จำนวน 12,610 คน คิดเป็นร้อยละ 0.71 
 
ตารางท่ี 1.1 จำนวนประชากรจำแนกรายอำเภอและเพศ 

ลำดับ อำเภอ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
1 อำเภอเมืองเชียงใหม่       109,565        124,067           233,632  
2 อำเภอสันทราย         62,925          73,039           135,964  
3 อำเภอฝาง         59,693          61,066           120,759  
4 อำเภอเชียงดาว         48,017          48,477            96,494  
5 อำเภอแม่ริม         46,308          48,029            94,337  
6 อำเภอหางดง         42,453          47,675            90,128  
7 อำเภอสันกำแพง         41,076          46,564            87,640  
8 อำเภอสารภี         40,017          45,548            85,565  
9 อำเภอแม่แตง         39,564          40,739            80,303  

10 อำเภอแม่อาย         39,138          39,427            78,565  
11 อำเภอสันป่าตอง         35,416          39,681            75,097  
12 อำเภอดอยสะเก็ด         35,299          38,873            74,172  
13 อำเภอจอมทอง         32,615          34,114            66,729  
14 อำเภออมก๋อย         32,067          31,543            63,610  
15 อำเภอแม่แจ่ม         30,513          29,666            60,179  
16 อำเภอเวียงแหง         26,140          25,890            52,030  
17 อำเภอไชยปราการ         24,241          24,998            49,239  
18 อำเภอพร้าว         23,891          24,623            48,514  
19 อำเภอฮอด         21,670          22,086            43,756  
20 อำเภอแม่วาง         15,755          16,128            31,883  
21 อำเภอดอยเต่า         13,659          13,736            27,395  
22 อำเภอดอยหล่อ         12,518          13,171            25,689  
23 อำเภอสะเมิง         12,084          11,696            23,780  
24 อำเภอแม่ออน         10,546          10,638            21,184  
25 อำเภอกัลยาณิวัฒนา          6,522           6,088            12,610  

รวม      861,692       917,562       1,779,254  
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สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      สภาพเศรษฐกิจ  
 ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่มีผลิตภัณฑ์มวลรวม มูลค่า 231,726 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี พ.ศ. 2559 จำนวน 9,881 ล้านบาท ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP) ปี พ.ศ. 2560  
มีมูลค่า 135,991 บาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 จำนวน 6,301 บาท โดยโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
ของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2560 ขึ้งอยู่กับภาคนอกเกษตร ร้อยละ 82.4 (190,944 ล้านบาท)  
และภาคการเกษตร ร้อยละ 17.6 (40,782 ล้านบาท) โดยสาขาการผลิตที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจ  
ของจังหวัด ได้แก่ อันดับ 1 สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง ร้อยละ 17.6 อันดับ 2 สาขา  
การขนส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์แลจักรยานยนต์ ร้อยละ 13.8 อันดับ 3 สาขาการผลิต  
ร้อยละ 8.8 อันดับ 4 สาขาการศึกษา ร้อยละ 8.5 อับดับ 5 สาขาที ่พักแรมและบริการด้านอาหาร  
ร้อยละ 8.4 อันดับ 6 สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกัน ร้อยละ 8.0 อันดับ 7 สาขาการก่อสร้าง  
ร้อยละ 6.0 อันดับ 8 สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค่า ร้อยละ 5.7 และสาขาอ่ืนๆ ร้อยละ 23.2 
  1) การค้าชายแดน  
  จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสองจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ที่มีพ้ืนที่ ชายแดน
กับประเทศเพ่ือนบ้านโดยอีกจังหวัดคือ จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมีพ้ืนที่ชายแดนกับสหภาพ เมียนมาร์เช่นกัน โดย
จังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มทางการวางอุทยานโลจิสติกส์  (Logistics Parks) ให้รองรับการขยายตัวของเมือง ๒ 
มิติคือ การจัดสร้างสนามบินนานาชาติแห่งใหม่เพ่ือเป็นศูนย์กลางทางการบิน (Aviation Hub) และการพัฒนา
ยกระดับจุดผ่อนปรนทางการค้าเป็นจุดผ่านแดนถาวร ณ จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก ณ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมียุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงกับภูมิภาคที่สำคัญ ๒ แห่ง คือ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
(Greater Mekong Sub region: GMS) และกลุ่มประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือ อนุภูมิภาค “ความริเริ่ม
แห่งอ่าวเบงกอล สำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ” (Bay of Bengal Initiative 
for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation : BIMSTEC) ผ่านทางสหภาพเมียนมาร์ 
  2) การท่องเที่ยว 
  จังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยว ในรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายและแห่ง
อำนวยความสะดวกทันสมัยสำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งที่พัก โรงแรม รีสอร์ทและโฮมสเตย์ ที่มีชื ่อเสียงทั้ง
ร้านอาหารจำนวนมาก จึงเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เชียงใหม่จึงเป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่สำคัญประเทศและระดับโลกด้านสินค้าบริการ จังหวัดเชียงใหม่มีจุดแข็งด้านสินค้าและบริการ
หลากหลายรูปแบบที่สามารถสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์เชิงวัฒนธรรม และรองรับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว อย่างเพียงพอ การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่มีหลายรูปแบบ เช่น  
  - การท่องเที ่ยวเช ิงวัฒนธรรม (Cultural and Traditional Tourism) บนพื ้นฐาน ทาง
วัฒนธรรม ประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ และประวัติศาสตร์อันยาวนาน  
  - การท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว (Long Stay) ได้แก่ การท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้น การพักผ่อน
หย่อนใจ เนื่องจากเชียงใหม่เป็นสถานที่พักผ่อนที่ครบรูปแบบทั้งธรรมชาติและ ในรูปแบบเมือง  
  - การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) ได้แก่ การท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
เรียนรู้วิถชีีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ หรือการบำบัดรักษาฟ้ืนฟู สุขภาพ เป็นต้น 
  - การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา (Education Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา 
เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษาชาวต่างชาติที่ต้องเข้ามา ศึกษายังสถาบันในจังหวัด
เชียงใหม่ 



5 
 
  - การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมสัมมนา (MICE) โดยจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพและ ความ
พร้อมในการเป็น MICE City 
  สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
(ชุนช่างเคี่ยน) อุทยานแห่งชาติแม่วาง (ผาช่อ) ถ้ำเชียงดาว ดอยหลวงเชียงดาว  ดอยอ่างขาง อุทยานแห่งชาติ
ดอยผ้าห่ม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ปางช้างแม่แตง น้ำพุร้อนสัน
กำแพง น้ำพุร้อนฝาง ดอยม่อนจอง ดอยม่อนแจ่ม ถนนคนเดินท่าแพ-ถนนคนเดินวัวลาย อุทยานหลวงราช
พฤกษ์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เวียงกุมกาม พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์   
  3) การเกษตร 
  จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 25 อำเภอ พื้นที่รวม 13,785,962 ไร่ จำนวน 782,290 
ครัวเรือน ครัวเรือนภาคการเกษตร 176,639 ครัวเรือน พื้นที่ทำการเกษตร 1,154,727 ไร่  โดยแบ่งเป็น
พื้นที่ปลูกข้าว 440,005 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชผัก 118,780 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชไร่  200,485 ไร่ พื้นที่ปลูกไม้ผล 
502,121 ไร่ พื้นที่ไม้ยืนต้น 98,548 ไร่ พื้นที่ปลูกไม้ดอก 2,323 ไร่ และพื้นที่ปลูกไม้ประดับ 292 ไร่  
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวจ้าวนาปี ข้าวเหนียวนาปี ข้าวเหนี่ยวนาปรัง ลำไย ลิ้นจี่กระเทียม หอมหัวใหญ่ 
หอมแดง มะม่วง ส้มเขยีวหวาน กาแฟ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
  4) อุตสาหกรรม 
             จังหวัดเชียงใหม่มีธุรกิจอุตสาหกรรมแบ่งเป็น 21 ประเภท  มีโรงการประกอบกิจการทั้งสิ้น
1,593 แห่ง โดยมีเงินลงทุนในอุตสาหกรรมทั้งหมด 33,630.26 ล้านบาท และจำนวนคนงาน รวม 39,418
คน ธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  
   1. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตภัณฑ์จากพืช ประกอบด้วยกิจการเกี่ยวกับการสีข้าว 
อบพืชผลทางการเกษตร บ่มและอบใบยาสูบ การคัดแยกเมล็ดพื้น  คัดแยกขนาดและเลือกผิวส้ม เป็นต้น 
ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 229 โรงงาน เงินลงทุน 6,698.92 ล้านบาท คนงาม 3,645 คน 
   2. อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยการผลิตเกี่ยวกับการแปรรูปผักและผลไม้  
การแช่แข็งทุกชนิด ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตน้ำแข็ง ผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง เป็นต้น 
ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 215 โรงงาน เงินลงทุน 6,200.09 ล้านบาท คนงาน 7,154 คน 
   3. กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยานพาหนะรวมทั้งการซ่อมยานพาหนะ ประกอบด้วย
การผลิตเกี่ยวกับศูนย์บริการ จำหน่ายอะไหล่ ซ่อมบำรุงและเคาะพ้นสีรถ ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อและปะยางรถยนต์ 
ทำท่อไอเสียและซ่อมหม้อน้ำรถยนต์ เป็นต้น ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั ้งสิ ้น 198 โรงงาน เงินลงทุน 
5,570.53 ล้านบาท คนงาน 3,618 คน 
      สภาพทางสังคม 
  1) วัฒนธรรม 
  จ ังหว ัดเช ียงใหม ่ เป ็นนครแห ่งว ัฒนธรรมที ่ร ุ ่ ง เร ืองและม ีประ ว ัต ิศาสตร ์ยาวนาน  
มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท่ีมีเอกลักษณ์ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดสู่งานหัตกรรมที่มีคุณค่า รวมทั้งมีความ
หลากหลายของชาติพันธุ์ชนเผ่าที่มีวัฒนธรรมโดดเด่นและหลากหลายถึง 13 ชนเผ่า เป็นชาวเขา 7 เผ่า  
และเป็นชนกลุ่มน้อย 5 กลุ่ม ภาษาราชการที่ใช้ในจังหวัดเชียงใหม่ ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมีภาษาท้องถิ่น    
เรียกว่า “ภาษาคำเมือง” ซ่ึงแต่ละท้องถ่ินของภาคเหนือมีลักษณะของภาษาที่คล้ายๆกัน จะแตกต่างกันเฉพาะ
สำเนียงและศัพท์บางคำ 
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  2) ประเพณี 
   เมืองเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน คนเชียงใหม่ได้สั่งสมวัฒนธรรมประเพณีสืบทอด 
มาจากบรรพบุรุษอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่มีความผูกพันกับพุทธศาสนาและความเชื่อดั้งเดิม ประเพณี  
ที่สำคัญ ได้แก่ 
   ปีใหม่เมือง (สงกรานต์) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี เป็นประเพณีที่สำคัญ
และยิ่งใหญ่ของชาวเชียงใหม่ แบ่งเป็นวันที่ 13 เป็นวันสังขารล่อง มีขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ และพิธีสรงน้ำ
พระ วันที่ 14 เป็นวันเน่า ชาวบ้านจะเตรียมข้าวของไปวัดและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่วันต่อไป และวันที่ 15 
เมษายน ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และมีการเล่นสาดน้ำตลอดช่วงเทศกาล 
   ประเพณียี่เป็ง จัดขึ้นในช่วงวันลอยกระทงของทุกปี ราวเดือนพฤศจิกายน มีการตกแต่ง
บ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ ด้วยโคมชนิดต่างๆ มีการปล่อยโคมลอย มีการลอยกระทง ประกวดกระทงและนาง
นพมาศ 
   ประเพณีเข้าอินทขิล จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ที่วัดเจดีย์หลวง เป็นการบูชา
เสาหลักเมืองโดยการนำดอกไม้ธูปเทียนมาใส่ขันดอก 
   เทศกาลร่มบ่อสร้าง จัดขึ้นในเดือนมกราคมของทุกปี ที่ศูนย์หัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง อำเภอ
สันกำแพง มีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน มีการแสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแห่ ประเพณีพ้ืนบ้าน 
  มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จัดขึ ้นในอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี บริเวณ
สวนสาธารณะบวกหาด มีขบวนรถบุปผาชาติ และนางงามบุปผาชาติ 
   งานไม้แกะสลักบ้านถวาย จัดขึ ้นในเดือนมกราคม ที ่หมู ่บ้านถวาย อำเภอหางดง มีการ
จำหน่ายและสาธิตการแกะสลักไม้ และหัตถกรรมพื้นบ้าน 
   ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ จัดขึ้นในเดือนเมษายน ในวันที่ 15 เป็นต้นไป ของทุกปี ที่บริเวณ 
ตัวเมืองจอมทอง มีขบวนรถจากชุมชน ห้างร้าน กลุ่มต่างๆ กว่า 40 ขบวน แห่ไปตามเมืองจอมทอง อำเภอ
จอมทอง จนถึง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานกว่า 200 ปี ตามตำนาน
เกิดข้ึนที่อำเภอจอมทอง ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและแห่งเดียวในโลก ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ กลายเป็น
ต้นแบบของการแห่ไม้ค้ำสะหลีของชาวล้านนา จนได้รับความนิยมไปทั่วภาคเหนือ และเป็นประเพณีที่เริ่มมี
ชื่อเสียงโด่งดัง และได้รับความนิยมอย่างมาก 
  โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
  1) การคมนาคม 
  จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองหลักของภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ อุตสาหกรรม และ
การคมนาคม จึงมีเส้นทางคมนาคมหลักทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และทางอากาศ มีทางหลวง แผ่นดิน ทางหลวง
จังหวัด และเส้นทางมาตรฐานหลายสาย ทำให้การเดินทางติดต่อภายในจังหวัด การเดินทางสู่จังหวัดใกล้เคียง
และกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความสะดวก  
   - การคมนาคมทางรถยนต์ การเดินทางจากกรุงเทพมหานคร มายังจังหวัดเชียงใหม่ 
ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (ถนนสาย
เอเชีย) ผ่านจังหวัด พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดลำปาง 
แยกซ้าย ผ่านจังหวัดลำพูน จนถึงจังหวัดเชียงใหม่ 
   - การคมนาคมทางรถไฟ ปัจจุบันมีรถไฟสายกรุงเทพมหานคร – เชียงใหม่ โดยผ่าน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง และลำพูน เปิดการเดินรถไฟทุก
วัน ซึ่งสถานีปลายทางภาคเหนือคือสถานีรถไฟเชียงใหม่ 
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   - การคมนาคมทางอากาศ จังหวัดเชียงใหม่มีท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่  
ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้น รองจากท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีเส้นทางบิน  ไป-
กลับวันละหลายเที่ยวบิน ทั้งสายการบินภายในประเทศ และสายการบินระหว่างประเทศโดย สายการบิน
ระหว่างประเทศมีสายการบินจากเชียงใหม่ ปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่มีสายการบินที ่ให้บริการ
ภายในประเทศจำนวน 7 สายการ บิน ได้แก่ การบินไทย การบินกรุงเทพ นกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย ไทยสไมล์  
ไทยไลออ้นแอร์ ไทยเวียดเจ็ต และมีสายการบินระหว่างประเทศให้บริการ 27 สายการบิน  
 การสาธารณูปโภค  
  - การไฟฟ้าของจังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานรับผิดชอบและให้บริการ คือ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแบ่งตามเขตรับผิดชอบตามพ้ืนที่สาขาของแต่ละอำเภอ ทั้งหมด 24 อำเภอ 
 - ประปา ประกอบด้วย การประปาส ่วนภ ูม ิภาคเขต 9 ม ีสำน ักงานประปา 
ส่วนภูมิภาคสาขาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) สาขาแม่ริม 
สาขาสันกำแพง สาขาฮอด สาขาฝาง  สาขาแม่แตง และสาขาจอมทอง  
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรป่าไม้        
  ทรัพยากรป่าไม้ เป็นทรัพยากรที ่ม ีความเกี ่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมในด้านอื่นๆอย่างเด่นชัด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ จะส่งผลกระทบ ต่อทรัพยากร
อื่นในหลายด้านได้แก่ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที ่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าซึ่งส่งผลต่อเนื่อง ถึงสถานการณ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพซึ่งหมายถึง ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืช และ พันธุ์สัตว์ รวมไปถึงการดูดซับน้ำ 
ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ และปัญหาดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่มีป่าไม้หลายประเภทประกอบด้วย ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง
ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าเต็งรังผสมป่าสนเขา และป่าแดง เป็นต้น พื ้นที ่ป่าไม้ ประกอบด้วย   
ป่าธรรมชาติ สวนป่า และป่าฟื้นฟูตามธรรมชาติ โดยมีพื้นที่ป่าไม้อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8,787,656 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 69.92 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  
  ทรัพยากรน้ำ  
  จังหวัดเชียงใหม่มีแม่น้ำสำคัญ คือ แม่น้ำปิง และมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ 
เขื่อนแมก่วงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด และเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง และยังแบ่งตามพ้ืนที่ลุ่มน้ำคือ  
   - ลุ่มน้ำปิงตอนบน เป็นลุ่มน้ำที่สำคัญที่สุดในภาคเหนือตอนบน สภาพภูมิประเทศ
เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีความลาดชันสูง วางตัวแนวเหนือ-ใต้ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เสี่ยงต่อแผ่นดินถล่มและการชะ
ล้างพังทลายของดินสูง ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบสะวันนา คือ มีฤดูฝนสลับกับฤดูแล้งอย่างชัดเจน  
   - ลุ่มน้ำกก มีแม่น้ำกกเป็นแม่น้ำสายหลัก ไหลผ่านเมืองกก เข้าเขตประเทศไทยที่
ช่องน้ำกก อำเภอแม่อาย แล้วไหลเข้าสู่จังหวัดเชียงรายก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำโขง  
   - ลุ่มน้ำฝาง มีแม่น้ำฝางเป็นแม่น้ำสายหลัก ซึ่งมีต้นกำเนิดจากดอยขุนห้วยฝางและ
ดอยหัวโท ทางตอนใต้ของอำเภอไชยปราการ ไหลลงสู่แม่น้ำกก 
  ทรัพยากรธรณี 
  จังหวัดเชียงใหม่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี โดยมีการผลิตแร่ที่สำคัญ 8 ชนิด 
ได้แก่ ถ่านหิน เฟลด์สปาร์ (แร่ฟันม้า) แมงกานีส ชีไลต์ ดีบุก ดินขาว ฟลูออไรด์ และแร่หินอุตสาหกรรม และ
จังหวัดเชียงใหม่ยังมีแหล่งทรัพยากรธรณีที่สำคัญ เช่น แหล่งปิโตรเลียม อำเภอฝาง สภาพทางธรณีวิทยาที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ บ่อน้ำพุร้อน อำเภอสันกำแพงและอำเภอฝาง โป่งเดือด อำเภอแม่แตง บ่อน้ำแร่
ธรรมชาติ อำเภอแม่ริม เป็นต้น 
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2. ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา 
การศึกษาในระบบ 
ตารางท่ี  2.1 ข้อมูลจำนวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย์ ห้องเรียน แต่ละสังกัด  
                  ปีการศึกษา 2563 ในจังหวัดเชียงใหม่ 

สังกัด 
สถาน 
ศึกษา 

ห้อง 
เรียน 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ครู/
อาจารย์ 

กระทรวงศึกษาธิการ     
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
    1.1 ประเภทสามัญศึกษา 849 8,688 172,710 12,553 

2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
    2.1 ประเภทสามัญศึกษา 128 2,087 63,727 3,961 

 
   2.2 ประเภทอาชีวศึกษา 10 331 8,574 530 
   2.3 โรงเรียนนานาชาต ิ 22 264 4,333 750 
   2.4 นอกระบบ  283 - - - 

3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 8 508 14,431 1,083 
 กระทรวงอื่น ๆ 

4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
    4.1 มหาวิทยาลัย 9 - 83197 10,279 
    4.2 โรงเรียนสาธิต 3 64 2136 112 

5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (สพช.) 
    5.1 โรงเรียนพระปริยตัิธรรม 28 227 3,976 334 

6. กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา/(กก.)     
    6.1 โรงเรียนกีฬา 1 9 213 23 
    6.2 มหาวิทยาลัย 1 56 1,218 82 

7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/(อปท.) 
    7.1 ประเภทสามัญศึกษา 703 648 16,722 700 

8. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/(สตร.) 
    8.1 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน 16 123 1,554 147 

9. กรมศิลปากร/(ศก.) 
    9.1 วิทยาลัยนาฏศลิป ์ 1 24 707 66 

10 สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ/(สป.สธ.) 1 8 613 63 

 รวมท้ังสิ้น 2,063 13,037 374,111 30,684 

หมายเหตุ : ครู/อาจารย์ นับเฉพาะจำนวนบุคคลที่มีชั่วโมงการสอนนักเรียน/นักศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
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ตารางท่ี 2.2  จำนวนสถานศึกษาทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ จำแนกตามระดับ  
                 การจัดการศึกษา/สังกัด ปีการศึกษา 2563 

ที ่ สังกัด 
ระดับการจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวม 
กระทรวงศึกษาธิการ  

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

1.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 671 - - 671 
1.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 34 - - 34 
1.3 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 9 - - 9 
1.4 โฮมสคูล 135 - - 135 

2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 
2.1 ในระบบ 128 10 - 138 
2.2 นอกระบบ - - - - 
2.3 โรงเรียนนานาชาต ิ 22 - - 22 

3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา - 8 - 8 
กระทรวงอ่ืน  

4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม 

3 - 9 12 

5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 28 - - 28 
6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1 - 1 2 
7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 703 - - 703 
8. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 16 - - 16 
9. กรมศิลปากร  - - 1 1 
10. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - - 1 1 

รวมทั้งสิ้น 2,033 18 12 2,063 
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ตารางท่ี 2.3  จำนวนสถานศึกษาทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ จำแนกตามระดับ  
                 ที่เปิดสอน/สังกัด ปีการศึกษา 2563 

ระดับที่เปิดสอน 
สังกัดของสถานศึกษา 

สพฐ. สช. อปท. พศ. ตชด. สอศ. รวม 
เด็กเล็ก 1 - 625 - - - 626 
อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีท่ี 6 392 19 19 - 16 - 446 
อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 172 13 10 - - - 195 
อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6 12 17 - - - - 29 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – ประถมศึกษาปทีี่ 6 69 4 2 - - - 75 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 30 1 2 - - - 33 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6 3 3 - - - - 6 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 - 1 - 3 - - 4 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6 34 2 1 25 - - 62 
อนุบาล 1 – อนุบาล 3 - 68 44 - - - 112 
อนุบาล 1 – ปวช. 1 - - - - - 1 
ปวช.  - 2 - - - - 2 
ปวช. – ปวส. - 8 - - - 5 13 
ปวช. - อนุปริญญา - - - - - 3 3 
ปวช. - ปริญญาตร ี - - - - - - - 
ปวส. - - - - - - - 
ปวส. - อนุปริญญา - - - - - - - 
ปวส. - ปริญญาตร ี - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 714 138 703 28 16 8 1,607 
 
ตารางท่ี 2.4  จำนวนห้องเรียนในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2563 
                 จำแนกตามสังกัด/ประเภทการจัดการศึกษา 

ที ่ สังกัด 

ประเภทการจัดการศึกษา 

รวม ขั้นพื้นฐาน 
อาชีวศึกษา ก่อน 

ประถม  ประถม ม.ต้น ม.ปลาย 

 กระทรวงศึกษาธิการ  
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,488 5,003 1,498 707 8 8,688 
2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 622 802 380 283 331 2,418 
3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา - - - - 508 508 

กระทรวงอื่น  
4. กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม 6 16 18 24 - 64 
5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - - 123 104 - 227 
6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - 6 3 - 9 
7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 897 288 71 17 - 1,273 
8. สำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ 28 95 - - - 123 
9. กรมศิลปากร  - - 9 9 - 18 
10. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 3,025 6,204 2,105 1,147 847 13,328 
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ตารางท่ี 2.5 จำนวนห้องเรียนในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2563 
                จำแนกตามระดับชั้น/สังกัด 

ระดับชั้น 
สังกัด 

รวม 
สพฐ. สช. อปท. พศ. ตชด. สอศ. 

เด็กเล็ก - - 625 - - - 625 
อนุบาล 1 101 207 89 - 5 - 402 
อนุบาล 2 649 212 93 - 9 - 963 
อนุบาล 3 738 203 90 - 14 - 1,045 

รวมก่อนประถม 1,488 622 897 - 28 - 3,425 
ประถมศึกษาปีที่ 1 873 138 55 - 17 - 1,083 
ประถมศึกษาปีที่ 2 858 145 53 - 17 - 1,073 
ประถมศึกษาปีที่ 3 844 139 49 - 16 - 1,048 
ประถมศึกษาปีที่ 4 821 124 46 - 15 - 1,006 
ประถมศึกษาปีที่ 5 804 129 43 - 16 - 992 
ประถมศึกษาปีที่ 6 803 127 42 - 14 - 986 

รวมประถมศึกษา 5,003 802 288 - 95 - 6,188 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 514 127 24 43 - - 708 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 498 127 24 41 - - 690 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 486 126 23 39 - - 674 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,498 380 71 123 - - 2,072 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 248 96 6 35 - - 385 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 233 94 6 34 - - 367 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 226 93 5 35 - - 359 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 707 283 17 104 - - 1,111 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 1 3 85 - - - 103 191 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 2 3 72 - - - 92 167 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 3 2 74 - - - 101 177 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 4   - - - - - 

รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ 8 231 - - - 296 535 
อนุปริญญาปีที่ 1 - - - - - - - 
อนุปริญญาปีที่ 2 - - - - - - - 
อนุปริญญาปีที่ 3 - - - - - - - 

รวมอนุปริญญา - - - - - - - 
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ตารางท่ี 2.5 จำนวนห้องเรียนในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2563  

                    จำแนกตามระดับชั้น/สังกัด (ต่อ) 

ระดับชั้น 
สังกัด 

รวม 
สพฐ. สช. อปท. พศ. ตชด. สอศ. 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 - 51 - - - 95 146 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 - 49 - - - 104 153 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 3 - - - - - - - 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 4 - - - - - - - 
รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง - 100 - - - 199 299 
ปริญญาตรีปีที่ 1 - - - - - 6 6 
ปริญญาตรีปีที่ 2 - - - - - 7 7 
ปริญญาตรีปีที่ 3 - - - - - - - 
ปริญญาตรีปีที่ 4 - - - - - - - 
ปริญญาตรีปีที่ 5 - - - - - - - 
ปริญญาตรีปีที่ 6 - - - - - - - 

รวมปริญญาตรี - - - - - 13 13 
รวมทั้งสิ้น 8,704 2,418 1,273 227 123 508 13,253 

 
ตารางท่ี 2.6  จำนวนนักเรียน/นักศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2563 
                 จำแนกตามระดับ/ประเภทการจัดการศึกษา            

ที ่ สังกัด 

ประเภทการจัดการศึกษา 

รวม 
ขั้นพื้นฐาน 

อาชีว 
ศึกษา 

อุดม 
ศึกษา ก่อน 

ประถม  
ประถม ม.ต้น ม.ปลาย 

 กระทรวงศึกษาธิการ 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
22,756 90,139 38,906 20,779 130 - 172,104 

2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

14,375 25,509 13,490 10,353 8,574 - 72,301 

3. สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชวีศึกษา 

- - - - 14,130 301 14,431 

 กระทรวงอื่น 

4. อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจยัและ
นวัตกรรม 

200 521 706 709 290 83,197 85,623 

5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - - 2,715 1,261 - - 3,976 

6. การท่องเท่ียวและกีฬา - - 132 81 - 1,218 1,431 

7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26,463 7,206 1,974 536 - - 36,179 

8. สำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ 409 1,145 - - - - 1,554 

9. กรมศิลปากร - - 245 246 - 216 707 

10. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - - - - - 613 613 

รวมท้ังสิ้น 64,203 124,520 58,168 33,965 23,124 85,545 389,525 
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ตารางท่ี 2.7 จำนวนนักเรียนในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2563 
จำแนกตามระดับชั้น/สังกัด 

  

ระดับชั้น/สังกัด สพฐ. สช. อปท. พศ. ตชด. สอศ. รวม 
เด็กเล็ก  606  - 19,457  -  -   -  20,063 
อนุบาล 1 1,334 4,488 2,247  - 91  -  8,160 
อนุบาล 2 9,475 4,752 2,413  - 142  -  16,782 
อนุบาล 3 10,951 5,135 2,346  - 176  -  18,608 

รวมก่อนประถม 22,366 14,375 26,463  - 409  -  63,613 

ประถมศึกษาปีที ่1 16,611 4,204 1,423  - 235  -  22,473 
ประถมศึกษาปีที ่2 16,209 4,585 1,324  - 233  -  22,351 
ประถมศึกษาปีที ่3 15,308 4,262 1,227  - 163  -  20,960 
ประถมศึกษาปีที ่4 14,392 4,143 1,117  - 169  -  19,821 
ประถมศึกษาปีที ่5 14,064 4,088 1,089  - 171  -  19,412 
ประถมศึกษาปีที ่6 13,555 4,227 1,026  - 174  -  18,982 

รวมประถมศึกษา 90,139 25,509 7,206  - 1,145  -  123,999 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 13,521 4,548 657 1,030  -   -  19,756 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13,048 4,402 671 906  -   -  19,027 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12,337 4,540 646 779  -   -  18,302 

รวมมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

38,906 13,490 1,974 2,715  -   -  57,085 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 7,479 3,600 180 462  -   -  11,721 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 6,900 3,433 161 443  -   -  10,937 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 6,370 3,320 195 356  -   -  10,241 

รวมมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

20,749 10,353 536 1,261  -   -  32,899 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที ่1 

44 2,121  -  -   -  3,178 5,343 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที ่2 

49 1,859  -  -   -  2,393 4,301 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที ่3 

37 1,843  -  -   -  3,059 4,939 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที ่4 

 -   -  -  -   -   -   -  

รวมประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

130 5,823  -  -   -  8,630 14,583 

อนุปริญญาปีที่ 1  -  -   -  -   -   -   -  
อนุปริญญาปีที่ 2  -  -   -  -   -   -   -  
อนุปริญญาปีที่ 3  -  -   -  -   -   -   -  

รวมอนุปริญญา  -  -   -  -   -   -   -  
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ตารางท่ี 2.7 จำนวนนักเรียนในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2563 
จำแนกตามระดับชั้น/สังกัด (ต่อ) 

 
 

ระดับชั้น/สังกัด สพฐ. สช. อปท. พศ. ตชด. สอศ. รวม 
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 

 -  1,331  -  -   -  2,422  -  

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 

 -  1,420  -   -   -  3,078  -  

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 3 

 -  -  -  -   -   -  -  

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 4 

 -  -  -   -   -   -  -  

รวมประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 

 -  2,751  -  -   -  5,500  -  

ปริญญาตรีปีที่ 1  -  -  -   -   -  140  -  
ปริญญาตรีปีที่ 2  -  -  -  -   -  161  -  
ปริญญาตรีปีที่ 3  -  -  -   -   -   -  -  
ปริญญาตรีปีที่ 4  -  -  -  -   -   -  -  
ปริญญาตรีปีที่ 5  -  -  -   -   -   -  -  
ปริญญาตรีปีที่ 6  -  -  -  -   -   -  -  
รวมปริญญาตรี  -  -  -   -   -  301  -  

รวมท้ังสิ้น 172,290 72,301 36,179 3,976 1,554 14,431 277,596 
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 ตารางท่ี 2.8 จำนวนสถานศึกษาทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ จำแนกตามระดับ 
                 การจัดการศึกษา/สังกัด ปีการศึกษา 2563 

ที ่ สังกัด 
ระดับการจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวม 
กระทรวงศึกษาธิการ 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

   1.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

671 - - 671 

   1.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 34 - - 34 
   1.3 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 9 - - 9 
   1.4 โฮมสคลู 135 - - 135 

2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

   2.1 ในระบบ 128 10 - 138 
   2.2 นอกระบบ - - - - 
   2.3 โรงเรียนนานาชาติ 22 --  22 
   2.4 นอกระบบ  - - - - 

3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา - 8 - 8 
กระทรวงอ่ืน 

4. 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม 

3 - 9 12 

5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 28 - - 28 
6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1 - 1 2 
7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 703 - - 703 
8. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 16 - - 16 
9. กรมศิลปากร  - - 1 1 

10. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - - 1 1 
รวมทั้งสิ้น 2,033 18 12 2,063 
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ตารางท่ี 2.9 จำนวนสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ จำแนกตามระดับ  
                ที่เปิดสอน/สังกัด ปีการศึกษา 2563 

ระดับที่เปิดสอน 
สังกัดของสถานศึกษา 

สพฐ. สช. อปท. พศ. ตชด. สอศ. รวม 
เด็กเล็ก 1 - 625 - - - 626 
อนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 392 19 19 - 16 - 446 
อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 172 13 10 - - - 195 
อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 17  - - - 29 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 69 4 2 - - - 75 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 30 1 2 - - - 33 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6 3 3 - - - - 6 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 - 1 - 3 - - 4 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6 34 2 1 25 - - 62 
อนุบาล 1 – อนุบาล 3 - 68 44 - - - 112 
อนุบาล 1 – ปวช. 1 - - - - - 1 
ปวช.  - 2 - - - - 2 
ปวช. – ปวส. - 8 - - - 5 13 
ปวช. - อนุปริญญา - - - - - 3 3 
ปวช. - ปริญญาตรี - - - - - - - 
ปวส. - - - - - - - 
ปวส. - อนุปริญญา - - - - - - - 
ปวส. - ปริญญาตร ี - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 714 138 703 28 16 8 1,607 
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ตารางท่ี 2.10  จำนวนห้องเรียนในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2563 
                   จำแนกตามสังกัด/ประเภทการจัดการศึกษา 

ที ่ สังกัด 

ประเภทการจัดการศึกษา 

รวม 
ขั้นพื้นฐาน 

อาชีว 
ศึกษา ก่อน 

ประถม  
ประถม ม.ต้น ม.ปลาย 

 กระทรวงศึกษาธิการ 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
1,488 5,003 1,498 707 8 8,688 

2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

622 802 380 283 331 2,418 

3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา - - - - 508 508 
กระทรวงอ่ืน 
4. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวตักรรม 
6 16 18 24 - 64 

5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - - 123 104 - 227 
6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - 6 3 - 9 
7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 897 288 71 17 - 1,273 
8. สำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ 28 95 - - - 123 
9. กรมศิลปากร  - - 9 9 - 18 

10. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 3,025 6,204 2,105 1,147 847 13,328 
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ตารางท่ี 2.11  จำนวนห้องเรียนในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2563 
                   จำแนกตามระดับชั้น/สังกัด 

ระดับชั้น 
สังกัด 

รวม 
สพฐ. สช. อปท. พศ. ตชด. สอศ. 

เด็กเล็ก - - 625 - - - 625 
อนุบาล 1 101 207 89 - 5 - 402 
อนุบาล 2 649 212 93 - 9 - 963 
อนุบาล 3 738 203 90 - 14 - 1,045 

รวมก่อนประถม 1488 622 897 - 28 - 3,425 
ประถมศึกษาปีที่ 1 873 138 55 - 17 - 1,083 
ประถมศึกษาปีที่ 2 858 145 53 - 17 - 1,073 
ประถมศึกษาปีที่ 3 844 139 49 - 16 - 1,048 
ประถมศึกษาปีที่ 4 821 124 46 - 15 - 1,006 
ประถมศึกษาปีที่ 5 804 129 43 - 16 - 992 
ประถมศึกษาปีที่ 6 803 127 42 - 14 - 986 

รวมประถมศึกษา 5003 802 288 - 95 - 6,188 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 514 127 24 43 - - 708 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 498 127 24 41 - - 690 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 486 126 23 39 - - 674 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1498 380 71 123 - - 2,072 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 248 96 6 35 - - 385 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 233 94 6 34 - - 367 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 226 93 5 35 - - 359 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 707 283 17 104 - - 1,111 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 3 85 - - - 103 191 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 3 72 - - - 92 167 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 2 74 - - - 101 177 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 4 - - - - - - - 
รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ 8 231    296 535 

อนุปริญญาปีที่ 1 - - - - - - - 
อนุปริญญาปีที่ 2 - - - - - - - 
อนุปริญญาปีที่ 3 - - - - - - - 

รวมอนุปริญญา - - - - - - - 
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ตารางท่ี 2.12 จำนวนห้องเรียนในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2563 จำแนก 
                  ตามระดับชั้น/สังกัด (ต่อ) 

ระดับชั้น 
สังกัด 

รวม 
สพฐ. สช. อปท. พศ. ตชด. สอศ. 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปทีี่ 1 - 51 - - - 95 146 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปทีี่ 2 - 49 - - - 104 153 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปทีี่ 3 - - - - - - - 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปทีี่ 4 - - - - - - - 
รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง - 100 - - - 199 299 
ปริญญาตรีปีที่ 1 - - - - - 6 6 
ปริญญาตรีปีที่ 2 - - - - - 7 7 
ปริญญาตรีปีที่ 3 - - - - - - - 
ปริญญาตรีปีที่ 4 - - - - - - - 
ปริญญาตรีปีที่ 5 - - - - - - - 
ปริญญาตรีปีที่ 6 - - - - - - - 

รวมปริญญาตรี - - - - - 13 13 
รวมทั้งสิ้น 8,704 2,418 1,273 227 123 508 13,253 

 
ตารางท่ี 2.13  จำนวนครู/อาจารย์ในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2563 
                   จำแนกตามระดับ/ประเภทการจัดการศึกษา 

ที ่ สังกัด 
ระดับ/ประเภทการจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวม 
กระทรวงศึกษาธิการ 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12,504 - - 12,504 
2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3,961 530 - 4,491 
3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา - 1,083 - 1,083 
กระทรวงอ่ืน 

4. 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

112 - 10,279 10,382 

5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 334 - - 334 
6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 23 - 82 105 
7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 700 - - 700 
8. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 147 - - 148 
9. กรมศิลปากร - - 66 66 
10 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - - 63 63 

รวมทั้งสิ้น 17,773 1,613 10,490 29,876 
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ตารางท่ี 2.14 สัดส่วนนักเรียนต่อครู ปีการศึกษา 2563  

จำนวนครู  
(คน) 

จำนวนนักเรียน 
(คน) 

สัดส่วน 

30,675 374,157 1/12 
 
ตารางท่ี 2.9 จำนวนครู/อาจารย์ในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2563 

ระดับการศึกษา สพฐ สช. อปท. พศ. ตชด. สอศ. รวม 
ปริญญาเอก 219 5 - - 1 3 228 
ปริญญาโท 3,067 178 83 75 4 62 3,469 
ปริญญาตรี 8,348 1,497 617 254 85 996 11,797 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 870 192 - 5 57 22 1,146 

รวมทั้งสิ้น 12,504 2,064 700 334 147 1,083 16,640 
หมายเหตุ : ครู/อาจารย์ นับเฉพาะจำนวนบุคคลที่มีชั่วโมงการสอนนักเรียน/นักศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
 
การจัดการศึกษานอกระบบ 
ตารางท่ี 2.15 จำนวนสถานศึกษาและศูนย์การเรียน สังกัด สำนักงาน กศน. ปีการศึกษา 2563  

สถานศึกษา 
ศูนย์การเรียน (แห่ง) 

กศน.ตำบล  ศรช. ศศช. รวม 

25 204 7 252 488 
 
ตารางท่ี 2.16 จำนวนครู สังกัด สำนักงาน กศน. ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามวุฒิการศึกษา/เพศ 

 ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี  ต่ำกว่าปริญญาตรี  
ข้าราชการครู - 13 133 - 
ครู กศน.ตำบล - - 201 - 
ครูอาสาสมัครฯ  
พ้ืนที่ปกติ 

- 8 60 - 

ครูอาสาสมัครฯ พื้นที่สูง (ครู ศศช.) - 3 192 9 
ครู ศรช. - - 8 - 
ครู กพด. - - 128 - 
ครู ปวช. - - - - 
ครูสอนเด็กเร่ร่อน - - 3 - 
ครูผู้สอนคนพิการ - - - - 

รวมทั้งสิ้น - 24 725 9 
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ตารางท่ี 2.17 สัดส่วนนักศึกษาต่อครู สังกัด สำนักงาน กศน. ภาคเรียนที่ 2/2562  
                  และภาคเรียนที่ 1/2563 

ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 
จำนวนครู  (คน) จำนวน

นักศึกษา 
สัดส่วน จำนวนครู (คน) จำนวน

นักศึกษา  
สัดส่วน 

ครู ครูประจำ
กลุ่ม 

รวม ครู ครูประจำ
กลุ่ม 

รวม 

701 112 813 19,875 24.45 703 100 803 19,283 24.01 
 
ข้อมูลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน 

ตารางท่ี 2.13 ข้อมูลจำนวนนักเรียนพิการจำแนกตามประเภทความพิการ 

 
 
ตารางท่ี 2.14 ข้อมูลจำนวนนักเรียนด้อยโอกาสจำแนกตามประเภทและสังกัด 

 

กศ.เขต8 สพป.ชม 1 สพป.ชม 2 สพป.ชม 3 สพป.ชม 4 สพป.ชม 5 สพป.ชม 6
1 ทางการมองเห็น 5          6          5          16        6          9          4          51         
2 ทางการได้ยิน 24        3          4          18        10        5          5          69         
3 ทางสติปัญญา 152       138       230       381       74        33        133       1,141    
4 ทางร่างกายและสุขภาพ 163       14        20        32        20        13        9          271       
5 ทางการเรียนรู้  - 1,558    2,228    2,079    1,334    594       622       8,415    
6 ทางการพูดและภาษา 1          3          5          27        8          3          4          51         
7 ทางพฤติกรรมและอารมณ์ 1          40        106       38        54        9          62        310       
8 ออทิสติก 84        100       28        31        62        8          7          320       
9 พิการซ ้าซ้อน 176       18        15        13        33        12        13        280       

606      1,880   2,641   2,635   1,601   686      859      10,908  

หน่วยงาน/สังกัด
ท่ี ประเภทความพิการ รวมท้ังหมด

รวม

สพป.ชม
 1

สพป.ชม
 2

สพป.ชม
 3

สพป.ชม
 4

สพป.ชม
 5

สพป.ชม
 6

สพม.34

1 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน  -  -  -  -  -  -  -  -

2 เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทางเพศ  -  -  -  -  -  -  -  -

3 เด็กถูกทอดทิ ง 3 24 6 2 6 1 4 46

4 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน  -  -  -  - 1  - 5 6

5 เด็กเร่ร่อน  -  - 3 5  -  - 0 8

6 ผลกระทบจากเอดส์  - 1  -  - 1  - 3 5

7 ชนกลุ่มน้อย 9 79 149 89 5 16 65 412

8 เด็กท่ีถูกท้าร้ายทารุณ  -    -   2 2  -   1 1 6

9 เด็กยากจน 8,491 18,770 35,859 10,984 11,429 10,814 14,493 110,840

10 เด็กท่ีมีปัญหาเก่ียวกับยาเสพติด  -  -  -  - 1  - 0 1

11 อ่ืนๆ  -  -  -  -  -  - 0 0

12 ก้าพร้า 18 21 43 5 27 3 93 210

13 ท้างานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 1  - 6  -  -  - 22 29

14 มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท  - 102 70 8 19 37 40 276

8,522 18,997 36,138 11,095 11,489 10,872 14,726 111,839

ท่ี ประเภทความด้อยโอกาส รวม

รวมนักเรียนด้อยโอกาสท้ังหมด

หน่วยงาน/สังกัด
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ตารางท่ี 2.15 จำนวนนักเรยีนติด G จำแนกชายหญิงและสังกัด 

 
ตารางท่ี 2.16 จำนวนนักเรยีนออกกลางคัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   
                  จำแนกตามสาเหตุการออกกลางคันและสังกัด  

 
 
ตารางท่ี 2.17 จำนวนนักศึกษาที่ลาออกกลางคันจากการศึกษาในระบบ และเข้ารับการศึกษา 
     ในสถานศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน. ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2562  
     จำแนกตามระดับการศึกษา 

ปีการศึกษา 
จำนวนนักศึกษาออกกลางคันที่รับเข้าศึกษา (คน) 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

รวมทุกระดับชั้น 

2562 19 240 150 409 
2561 31 237 175 443 
2560 23 277 277 577 

 
  

สพป.ชม 1 สพป.ชม 2 สพป.ชม 3 สพป.ชม 4 สพป.ชม 5 สพป.ชม 6
1 มปัีญหาในการปรับตัว   -   - 1   -   -   - 1
2 สมรส   -   - 2   -   - 2 4
3 ต้องคดี/ถูกจับ   -   -   -   -   -   - 0
4 เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ   -   -   -   -   -   - 0
5 หาเลี ยงครอบครัว   -   -   -   -   - 2 2
6 อพยพตามผู้ปกครอง   -   - 13   -   -   - 13
7 ฐานะยากจน   -   - 1   -   -   - 1
8 มปัีญหาครอบครัว   -   - 1   -   -   - 1

  -   - 18   -   - 4 22รวมนักเรียนออกกลางคัน

หน่วยงาน/สังกัด
สาเหตุการออกกลางคันท่ี รวมท้ังหมด

สังกัด ชาย หญิง รวมทั้งหมด 
สพป.เชียงใหม่ เขต 1                     847                       760                    1,607  
สพป.เชียงใหม่ เขต 2                   1,088                       955                    2,043  
สพป.เชียงใหม่ เขต 3                   3,666                    3,457                    7,123  
สพป.เชียงใหม่ เขต 4                     965                       783                    1,748  
สพป.เชียงใหม่ เขต 5                       34                         33                        67  
สพป.เชียงใหม่ เขต 6                     312                       260                      572  

รวมทั้งหมด                  6,912                   6,248                 13,160  
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ข้อมูลด้านโอกาสทางการศึกษา 
2.18 ผลการรับนักเรียนเปรียบเทียบกับแผนการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563  
        สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับชั้น โรงเรียนที่
เปิดรับ 

แผนการรับนักเรียน ผลการรับนักเรียน 
ห้องเรียน นักเรียน 

(คน) 
ห้องเรียน ร้อยละ นักเรียน 

(คน) 
ร้อยละ 

อนุบาล 3 ขวบ 75 84 2,400 77 91.67 1,068 44.50 
อนุบาล 533 639 18,135 637 99.69 9,765 53.85 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 651 842 29,328 833 98.93 16,441 56.06 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 266 538 20,242 466 86.62 12,929 63.87 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 42 272 10,890 206 75.74 6,896 63.32 

 

2.19 จำนวนนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา 
        ปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  

สังกัด 
จำนวน
นักเรียน 
ที่จบ ป.6 

จำนวนนักเรียนที่เรียนต่อ (คน) 
รวม ร้อยละ สพฐ. เอกชน ปริยัติ

ธรรม 
อปท. กศน. อื่นๆ 

สพป. เชียงใหม่ 1 2,477 2,275 113 42 15 15 17 2,477 100.00 

สพป. เชียงใหม่ 2 2,454 2,347 20 48 5 25 100 2,545 103.71 

สพป. เชียงใหม่ 3 3,558 3,094 33 161 119 54 97 3,558 100.00 

สพป. เชียงใหม่ 4 1,708 1,488 20 51 21 12 116 1,708 100.00 

สพป. เชียงใหม่ 5 1,546 1,412 7 65 40 22 0 1,546 100.00 

สพป. เชียงใหม่ 6 1,446 1,268 22 64 1 9 82 1,446 100.00 

รวม 13,189 11,884 215 431 201 137 412 13,280 100.69 
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2.20 จำนวนนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 
        ปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562  เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า 

สังกัด 
จำนวน

นักเรียน ท่ี
จบ ม.3 

จำนวนนักเรียนที่เรียนต่อ  
ปีการศึกษา 2563 

จำนวนนักเรียนไม่เรียนต่อ  
ปีการศึกษา 2563 

จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ 

สพป. เชียงใหม่ 1 639 626 97.97 13 2.03 
สพป. เชียงใหม่ 2 1,003 956 95.31 47 4.69 
สพป. เชียงใหม่ 3 1,777 1,618 91.05 959 53.97 
สพป. เชียงใหม่ 4 583 579 99.31 4 0.69 
สพป. เชียงใหม่ 5 758 683 90.11 67 8.84% 
สพป. เชียงใหม่ 6 622 586 94.21 36 5.79 
สพม.34 6,791 6,737 99.20 54 0.80 

รวม 12,173 11,785 96.81 1,126 9.25 
 
2.21 จำนวนเด็กด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส ภารเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเภท 

เด็กด้อยโอกาส 
จำนวนทั้งหมด 

(คน) 
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 

จำนวน ร้อยละ 

1. เด็กท่ีถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก - - - 
2. เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณี - - - 
3. เด็กท่ีถูกทอดทิ้งหรือกำพร้าเด็ก 219 206 94.06 
4. เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 6 6 100.00 
5. เด็กเร่ร่อน 4 4 100.00 
6. เด็กท่ีได้รับผลจากโรคเอดส์ฯ 5 5 100.00 
7. เด็กในชนกลุ่มน้อย 454 454 100.00 
8. เด็กท่ีถูกทำร้ายทารุณ 2 2 100.00 
9. เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ) 73,076 65,863 90.13 
10. เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 2 2 100.00 

รวม 73,768 66,542 90.20 
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2.22 จำนวนนักเร ียนได้ร ับการดูแลช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเร ียน ภาคเรียนที ่ 1  
        การศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเภท 
เด็กด้อยโอกาส 

จำนวนทั้งหมด (คน) 
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 

จำนวน ร้อยละ 
1. กลุ่มปกติ 139,985 136,416 97.45 
2. กลุ่มเสี่ยง 18,776 18,757 99.90 
3. กลุ่มมีปัญหา 12,034 11,989 99.63 
4. กลุ่มพิเศษ 2,466 2,419 98.09 

รวม 173,261 169,581 97.88 
 

ด้านคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
2.24 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 

 
 
2.25 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 

 
 

ผู้เข้าสอบ
คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่างเมื่อเทยีบ
กับระดับประเทศ ผู้เข้าสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่างเมื่อเทยีบ
กับระดับประเทศ ผู้เข้าสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่างเมื่อเทยีบ
กับระดับประเทศ ผู้เข้าสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่างเมื่อเทยีบ
กับระดับประเทศ

ระดับประเทศ 692,673 32.90 692,721 49.07 692,708 34.42 692,705 35.55
ระดับกระทรวง ศธ. 609,224 33.13 0.23 609,265 49.18 0.11 609,252 34.64 0.22 609,248 35.68 0.13
ระดับภาคเหนือ 55,040 34.06 1.16 55,044 49.95 0.88 55,047 34.93 0.51 55,047 36.59 1.04
ระดับ ศธภ.15 28,867 33.37 0.47 28,869 49.49 0.42 28,871 35 0.58 28,871 36.31 0.76
ระดับ ศธจ.ชม. 17,072 33.25 0.35 17,073 49.35 0.28 17,074 36.01 1.59 17,074 36.37 0.82
สังกัด สพฐ. 11,213 31.06 -1.84 11,214 47.4 -1.67 11,215 30.28 -4.14 11,215 34.19 -1.36
สังกัด สพป. 11,213 31.06 -1.84 11,214 47.4 -1.67 11,215 30.28 -4.14 11,215 34.19 -1.36
สังกัด สช. 4,671 39.63 6.73 4,671 55 5.93 4,671 51.21 16.79 4,671 42.43 6.88
สังกัด สกอ. 66 41.67 8.77 66 55.23 6.16 66 39.43 5.01 66 41.45 5.9
สังกัด สศศ. 131 24.35 -8.55 131 40.82 -8.25 131 26.34 -8.08 131 30.69 -4.86
สังกัด อปท. 852 29.52 -3.38 852 47.61 -1.46 852 31.09 -3.33 852 33.83 -1.72
สังกัด ตชด. 139 22.63 -10.27 139 36.64 -12.43 139 25.18 -9.24 139 26.95 -8.6

ผลสอบ ONET ป.6
ภาษาไทยคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

ผู้เข้าสอบ
คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่างเมื่อ
เทยีบกับ

ระดับประเทศ
ผู้เข้าสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่างเมื่อ
เทยีบกับ

ระดับประเทศ
ผู้เข้าสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่างเมื่อ
เทยีบกับ

ระดับประเทศ
ผู้เข้าสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่างเมื่อ
เทยีบกับ

ระดับประเทศ

ระดับประเทศ 665,495 26.73 665,638 55.14 665,310 33.25 665,230 30.07
ระดับกระทรวง ศธ. 598,007 27.19 0.46 598,134 55.63 0.49 597,834 33.69 0.44 597,759 30.25 0.18
ระดับภาคเหนือ 57,047 28.08 1.35 57,056 56.84 1.7 57,061 33.99 0.74 57,057 30.71 0.64
ระดับ ศธภ.15 29,546 27.87 1.14 29,551 56.66 1.52 29,572 34.39 1.14 29,567 30.7 0.63
ระดับ ศธจ.ชม. 16,956 28.62 1.89 16,958 57.44 2.3 16,980 35.92 2.67 16,979 30.95 0.88
ระดับสังกัด สพฐ. 10,687 26.3 -0.43 10,687 56.4 1.26 10,684 32.74 -0.51 10,685 30.3 0.23
ระดับสังกัด สพม. 5,863 28.91 2.18 5,863 58.96 3.82 5,863 35.5 2.25 5,862 31.15 1.08
ระดับสังกัด สพป. 4,824 23.13 -3.6 4,824 53.28 -1.86 4,821 29.39 -3.86 4,823 29.26 -0.81
ระดับสังกัด สช. 4,443 35.32 8.59 4,443 62.01 6.87 4,471 44.76 11.51 4,468 32.75 2.68
ระดับสังกัด สกอ. 201 62.45 35.72 201 77.41 22.27 201 68.79 35.54 201 45.73 15.66
ระดับสังกัด สศศ. 324 20.23 -6.5 324 50.35 -4.79 324 27.86 -5.39 324 29.19 -0.88
ระดับสังกัด อปท. 531 23.6 -3.13 532 54.23 -0.91 532 30.73 -2.52 532 29.17 -0.9
ระดับสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 84 21.33 -5.4 84 54.36 -0.78 82 28.78 -4.47 82 29.27 -0.8
ระดับสังกัดส้านักงานพระพุทธฯ 686 20.23 -6.5 687 44.36 -10.78 686 26.81 -6.44 687 27.59 -2.48

ผลสอบ ONET ม.3
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
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2.26 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 

 
 
2.27 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
        แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป ระดับชั้น ป.6/ม.3/ม.6 

ลำดับ วิชา ป.6 ม.3 ม.6 รวม 
1 ภาษาไทย 48.51 69.34 35.85 53.69 
2 ภาษาอังกฤษ 18.05 16.14 15.95 16.84 
3 คณิตศาสตร์ 16.47 10.36 13.72 13.49 
4 วิทยาศาสตร์ 16.82 3.10 8.79 9.71 
5 สังคมศาสตร์  -  - 9.56 9.56 

รวม 24.96 24.74 16.77 20.66 
 
2.28 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
        แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ลำดับ วิชา 
ประถมศึกษาปีที่ 6 

ผ่านเกณฑ์ นักเรียนทั้งหมดที่เข้าสอบ ร้อยละ 
1 ภาษาไทย 8,282 17,073 48.51 
2 ภาษาอังกฤษ 3,082 17,074 18.05 
3 คณิตศาสตร์ 2,812 17,072 16.47 
4 วิทยาศาสตร์ 2,872 17,074 16.82 

 
 
 
 
 
 

ผู้เข้าสอบ
คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่างเมื่อ
เทยีบกับ

ระดับประเทศ
ผู้เข้าสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่างเมื่อ
เทยีบกับ

ระดับประเทศ
ผู้เข้าสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่างเมื่อ
เทยีบกับ

ระดับประเทศ
ผู้เข้าสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่างเมื่อ
เทยีบกับ

ระดับประเทศ
ผู้เข้าสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

ผลต่างเมื่อเทยีบ
กับระดับประเทศ

ระดับประเทศ 363,752 25.41 362,944 42.21 363,678 29.2 363,095 29.2 363601 35.7
ระดับกระทรวงศึกษาธิการ 336,800 25.83 0.42 336,026 42.67 0.46 336,739 29.59 0.39 336,154 29.44 0.24 336644 35.94 0.24
ระดับภาคเหนือ 33,304 26.61 1.2 33,299 43.14 0.93 33,301 29.77 0.57 33,318 30.23 1.03 33292 36.62 0.92
ระดับ ศธภ.15 16,998 26.77 1.36 17,014 43.25 1.04 16,995 30.71 1.51 17,020 30.38 1.18 16993 36.82 1.12
ระดับ ศธจ.ชม. 9,903 28.3 2.89 9,917 44.51 2.3 9,902 32.77 3.57 9,923 31.2 2 9899 37.38 1.68
ระดับสังกัด สพฐ. 5,596 24.81 -0.6 5,589 42.1 -0.11 5,597 28.36 -0.84 5,591 29.04 -0.16 5595 36.21 0.51
ระดับสังกัด สพม. 5,432 25.08 -0.33 5,425 42.47 0.26 5,433 28.58 -0.62 5,427 29.18 -0.02 5431 36.4 0.7
ระดับสังกัด สพป. 164 15.91 -9.5 164 29.95 -12.26 164 21.17 -8.03 164 24.5 -4.7 164 30.13 -5.57
ระดับสังกัด สช. 3,251 34.92 9.51 3,272 49.93 7.72 3,249 40.87 11.67 3,276 34.97 5.77 3248 39.97 4.27
ระดับสังกัด สกอ. 223 63.79 38.38 223 66.85 24.64 223 65.47 36.27 223 52.53 23.33 223 48.52 12.82
ระดับสังกัด สศศ. 294 16.46 -8.95 294 33.71 -8.5 294 21.77 -7.43 294 25.21 -3.99 294 32.79 -2.91
ระดับสังกัด อปท. 127 19.76 -5.65 127 37.6 -4.61 127 24.14 -5.06 127 27.33 -1.87 127 33.43 -2.27
ระดับสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 76 17.27 -8.14 76 34.76 -7.45 76 22.15 -7.05 76 24.61 -4.59 76 32.42 -3.28
ระดับสังกัดส้านักพุทธฯ 336 14.92 -10.49 336 31.08 -11.13 336 21.38 -7.82 336 24.37 -4.83 336 31.13 -4.57

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผลสอบ ONET ม.6

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
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2.29 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
        แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ลำดับ วิชา 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ผ่านเกณฑ์ นักเรียนทั้งหมดที่เข้าสอบ ร้อยละ 
1 ภาษาไทย 11,759 16,958 69.34 
2 ภาษาอังกฤษ 2,740 16,980 16.14 
3 คณิตศาสตร์ 1,757 16,956 10.36 
4 วิทยาศาสตร์ 527 16,979 3.10 

 
2.30 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
        แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ลำดับ วิชา 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ผ่านเกณฑ์ นักเรียนทั้งหมดที่เข้าสอบ ร้อยละ 
1 ภาษาไทย 3,555 9,917 35.85 
2 ภาษาอังกฤษ 1,579 9,902 15.95 
3 คณิตศาสตร์ 1,359 9,903 13.72 
4 วิทยาศาสตร์ 872 9,923 8.79 
5 สังคมศาสตร์ 946 9,899 9.56 

 
2.31 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร 
        วิชาชีพชั้นปีท่ี 3 (ปวช.3) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีท่ี 2 (ปวส.2) ปีการศึกษา 2562  
 ปวช.3 ปวส.2 
 จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 141,322 43.63 123,489 40.75 
ระดับเขตตรวจราชการที่ 15 7,210 45.29 6,241 42.01 
ระดับจังหวัดเชียงใหม่ 3,759 45.35 3,034 42.00 

 
2.32 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียน 
        ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 
 คะแนนเฉลี่ย 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับประเทศ 42.99 38.14 33.78 
ระดับเขตตรวจราชการที่ 15 39.60 38.99 34.80 
ระดับจังหวัดเชียงใหม่ 40.43 39.37 35.42 
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3. ผังโครงสร้างกลุ่มงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

-งานธุรการของ กศจ. 
-งานภารกิจท่ัวไป 
-งานบริหารทั่วไป 
-งานการเงิน บัญชี  
 และพัสด ุ
-งานบริหารงานและ
การควบคุมภายใน 
-งานอาคารสถานท่ี 
-งานประชาสัมพันธ์ 
-งานบริหารงานบุคคล
ของ ศธจ. 
-งานพัฒนาองค์กร 
 

 
 

-งานธุรการของ อกศจ. 
-งานตำแหน่งอัตรากำลัง 
-งานพิจารณาวิทยฐานะ  
 ความดีความชอบ 
-จัดทำแผนและส่งเสรมิ  
 การพัฒนาข้าราชการคร ู
 และบุคลากรทางการ 
 ศึกษา 
-งานวินัย 
-งานทะเบียนประวตั ิ
 

-งานธุรการของ 
 คณะอนุกรรมการ 
-จัดทำข้อเสนอ 
 ยุทธศาสตร์การศึกษา 
-จัดทำแผนพัฒนา 
 การศึกษา 
-วิเคราะห์การจัดตั้ง 
 งบประมาณ 
-งานข้อมูลและ 
 สารสนเทศ 
-ติดตามการใช้จ่าย 
 งบประมาณ 

-งานธุรการของ 
 คณะอนุกรรมการ 
-จัดตั้ง ยุบ รวม เลิก  
 และโอนสถานศึกษา 
-งานเครือข่ายข้อมูล 
 สารสนเทศและ 
 เทคโนโลยีดิจิทลั 
 เพื่อการศึกษา 
-ส่งเสรมิ สนับสนุนการ 
 จัดการศึกษาทุกระดับ 
 และทุกประเภท 
-การป้องกันและแก้ไข 
 ปัญหายาเสพติด 

-งานกำกับ ติดตาม  
 ตรวจสอบ และ 
 ประเมินผล 
-ส่งเสรมิและพัฒนา 
 หลักสูตร 
-งานด้านวิชาการ  
 การนิเทศ และแนะแนว 
-จัดทำกรอบการ  
 ประเมินผล 

-กำกับ ดูแลประสาน   
 ส่งเสริม และ
สนับสนุน 
 สถานศึกษาเอกชน 
-การออกใบอนุญาต 
 จัดตั้งโรงเรียน 
-สงเคราะห์และเงิน 
 ทดแทน 
 

-งานตรวจสอบด้าน 
การบริหาร การเงิน 
และการบัญชีของ
ส่วนราชการ 
 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด  
และกจิการนักเรียนเอกชน 

-งานกิจการลูกเสือ            
 ยุวกาชาด และกิจการ 
 นักเรียน 
-งานพัฒนานักเรียน  
 นักศึกษา  
-การน้อมนำพระบรม 
 ราโชบายด้านการศึกษา 
-การจัดการศึกษาเพื่อ 
 เสริมสรา้งความมั่นคง 
 
 

กลุ่มส่งเสริม 
การศึกษาเอกชน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ 

กศจ. 

อกศจ. อ.ยุทธฯ อ.พัฒนาฯ
ฯ 



29 
 
2.33 จำนวนบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

กลุ่ม/ตำแหน่ง กรอบอัตรา อัตราที่มีอยู่ปัจจุบัน 
ศึกษาธิการจังหวัด 1 1 
รองศึกษาธิการจังหวัด 1 1 
กลุ่มอำนวยการ 7 5 
กลุ่มนโยบายและแผน 7 7 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา 7 6 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 11 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 11 8 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 4 4 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 25 22 
หน่วยตรวจสอบภายใน 3 2 

รวม 81 67 
 



ส่วนที่ 2  
กรอบแนวคิด ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

และบริบทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
ของจังหวัดเชียงใหม่ 

  



 

ส่วนที่ 2 
กรอบแนวคิด ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  

และบริบทที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ได้จัดทำภายใต้กรอบแนวคิดแผนระดับ 1 ระดับ 2  
และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา แผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ บริบทของพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ และการวิเคราะห์ SWOT ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติ ดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
( Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform : 
eMENSCR) ดังนี้ 
 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 2) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580     
 3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 4) แผนการปฏิรูปประเทศ  

 5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560 - 2564  
 6) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 2565)   
 7) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
 8) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
   9) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579  
   10) นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2564  
   11) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
   12) พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 
   13) แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ตามพระราชกำหนด 
ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563   
   14) การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
   15) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 16) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 17) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) ภาค 15  (เขตตรวจราชการที่ 15) 
 18) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 2564 
 19) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 - 2565) 
 20) อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 21) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เชียงใหม่ (SWOT Analysis) 
 
  
 
 
 
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
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1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการปกครอง
ประเทศได้กำหนดหมวดสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  
และการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน  
 หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรม       
ในการศึกษาภาคบังคับ  
  หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา   
สิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้อง ดำเนินการ
ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการใน
ระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุน
ให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่ง
อย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการ
ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย 
ภูมิใจในชาติ มีความสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 
หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ และได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของ
ตน ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพ่ือ
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการ
หรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและ
กำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา     
ให้เกิดผลดังต่อไปนี้  
 (1) เริ่มดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 
เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์  สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย  
 (2) ดำเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
   (3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์     
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถ และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล    
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู    
    (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด 
และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ  
และระดับพื้นท่ีดังกล่าว  
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  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษาให้มี
คณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะและ
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการ  

2) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน และภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   
  2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   

3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย 23 ประเด็น 62 แผนย่อย (ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 11 ประเด็น 18 แผนย่อย ดังนี้ 
  (1) ประเด็นความมั่นคง ใน 2 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
  (6) ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การพัฒนาเมือง    
น่าอยู่อัจฉริยะ 
  (10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
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  (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.2 การ
พัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 3.4 การพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
  (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  (17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การ
คุ้มครองทางสังคมข้ันพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
  (18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.5 การยกระดับกระบวน
ทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 
  (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 
การพัฒนา บริการประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
  (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนย่อย คือ 3 .1  
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การพัฒนา
กฎหมาย 
  (23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.4 การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 

4) แผนการปฏิรูปประเทศ  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเป็น
เป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 กำหนดให้ทำการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข โดยจะต้องดำเนินการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องในช่วงห้าปีข้างหน้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ที่กำหนด
ไว้ในแผนการปฏิรูปแต่ละด้าน รวม 13 ด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวม 8 ด้าน  
  (1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในเป้าหมายที่1 ให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฯ ประเด็นปฏิรูป
ที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ใน 5 ประเด็นปฏิรูป ได้แก่ 
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ประเด็น
ปฏิรูปที่ 3 โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง ประเด็นปฏิรูปที่  4 
กำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นปฏิรูปที่  5 
ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ ประเด็นปฏิรูปที่ 6 การจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 
  (3) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ในเป้าหมายที่ 1 ประเด็นปฏิรูปที่ 1 มีกลไกให้  
การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จำเป็น รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแล้ว 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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  (6) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเป้าหมายที่ 1 
ระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิดมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
สำหรับประชาชน ประเด็นปฏิรูปที่ 1 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิดให้มีประสิทธิภาพ  
  (8) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเป้าหมายที่ 2  
สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี 
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน 
  (9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ในเป้าหมาย คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้และการส่งเสริม
กิจกรรมทางสังคม 
  (11) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ        
มิชอบในเป้าหมาย ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index  
: CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง  
และประเด็นการปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม 
  (12) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ใน 7 เรื่อง รวม 22 ประเด็น  
   เรื่องที่ 1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ ประเด็น 
ที่ 1.1)  การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และมีการทบทวน จัดทำ แก้ไข และปรับปรุงกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่ 1.2) การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน  
เพ่ือการจัดการศึกษา ประเด็นที่ 1.3) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษา  
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน ประเด็นที่ 2.1) การพัฒนา
ระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาให้ สมกับวัย ประเด็นที่ 2.2) การสื่อสารสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   เรื่องที่  3  การปฏิ รูป เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  ประเด็นที่  3 .1 )  
การดำเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ประเด็นที่ 3.3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  
ในพ้ืนที่ห่างไกล หรือในสถานศึกษา ที่ตอ้งมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 
   เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
อาจารย์ ประเด็นที่ 4.1) การผลิตครู และการคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ      
ของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ประเด็นที่ 4.2) การพัฒนาวิชาชีพครู ประเด็นที่ 4.3 ) 
เส้นทางวิชาชีพครู เพ่ือให้ครูมีความก้าวหน้าได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ประเด็นที่ 4.4 )  
การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ประเด็นที่ 4.5 ) องค์กร
วิชาชีพครู และปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   เรื่องที่  5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง          
ในศตวรรษที่ 21 ประเด็นที่ 5.1) การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ประเด็นที่  5.2) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
และจริยธรรม ประเด็นที่ 5.3) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษา 
ต่อ ประเด็นที่ 5.4) การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา  
   เรื่องที่  6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประเด็นที่  6.1 ) 
สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาประเด็นที่  6.3 ) การปรับปรุงโครงสร้าง 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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   เรื่องที่  7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform) ประเด็นที่ 7.1) การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล
ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ประเด็นที่ 7.2 ) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
(Big Data for Education)ประเด็นที่  7 .3 ) การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล  (digital citizenship)  
ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู้สื่อ 
(media literacy) เพ่ือการรู้วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจน 
การมีพฤติกรรมที่สะท้อนการรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 

5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560 - 2564  
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง  พ.ศ.2560-2564 สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่ง
เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทย ให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ   
(พ.ศ.2561-2580) และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่ เป็นปัจจัยสนับสนุน ซึ่งภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายรวม 9 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1) การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่  2) การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่ อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4) การเติบโตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน  ยุทธศาสตร์ที่ 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 9) การพัฒนา 
ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

6) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 2565)   
 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) ได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพ่ือเป็นแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบ
ทิศทาง การดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ 
รวม 7 กรอบแนวคิด   16 นโยบาย 19 แผน ซึ่งภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง 
รวม 7 นโยบาย 6 แผน ได้แก่นโยบายที่ 1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดรับด้วย แผนที่ 3) แผนการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข นโยบายที่ 2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ สอดรับด้วย แผนที่ 6) 
แผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง นโยบายที่ 3) ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ สอดรับด้วย แผนที่ 7) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ นโยบายที่ 5) สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ 8) 
เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน  สอดรับด้วย แผนที่  10) แผนการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด นโยบายที่ 9) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับด้วย  
แผนที่ 11) แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต และนโยบายที่ 10) เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ สอดรับด้วย แผนที่ 15) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
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7) นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้  
 นโยบายหลักที่  1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริ ย์  นโยบายหลักที่  2  
การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที่ 3 การทำนุ
บำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู 
ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศ และการ
เป็นพลเมืองดี)นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน) 
นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร  
5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว) นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญ 
สู่ภูมิภาค (6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัด
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย (8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัย 
และพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย  
8.7 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักที่ 9 การพัฒน าระบบ
สาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สร้างหลักประกันทางสังคม) นโยบายหลักที่ 10 การฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูป
การบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ  
และกระบวนการยุติธรรม  
 นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วน  
ที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในวงราชการ นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

8) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
 เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม  และ
ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน  
 ประเทศไทยได้ร่วมรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 
: SDGs) ใน ก ารป ระชุ ม สุ ด ยอดส ห ป ระช าช าติ ส มั ย ส ามั ญ  (UN General Assembly) ค รั้ งที่  70  
ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ซึ่งประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goals)  
169 เป้าประสงค์ (Targets) มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2573 (ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2030) 
และประเทศไทยได้มีการดำเนินการกำหนดและจัดทำกรอบแนวทางตามกลไกติดตามเป้าหมายการพัฒนา  
ที่ยั่งยืน เพ่ือให้เกิดกลไก การติดตามผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (กพย.) โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (กพย.) 3 คณะ 
    เป้าหมายที่ 4 เป็นเป้าหมายด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
เพียงกระทรวงเดียวและมีหน่วยงานอ่ืนมีบทบาทเป็นหน่วยงานสนับสนุน กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาเพ่ือรับผิดชอบ  (1) กำหนด
นโยบายและอำนวยการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (2) กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด
การพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 และเป้าหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบท
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การศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศ (3) จัดทำ Roadmap การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 (4) ให้คำปรึกษาและกำหนดกรอบการติดตามประเมิน และการรายงานผล 
การดำเนินงานการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 4 และเป้าหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา และ (5) ทำหน้าที่กำกับ ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 
ของส่วนราชการและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้เป็นไปตาม Roadmap 
  ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนด้านการศึกษา เป้าหมายที่  4 สร้างหลักประกัน   
ให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน 
ประกอบด้วย เป้าประสงค์ 10 ข้อ (ข้อมูล : เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในส่วนของประเทศไทย SDG 4 National Indicators วันที่ 7-8 สิงหาคม 
2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร) และจำแนกเป็น 2 ส่วนคือ (1) ส่วนที่เป็นตัวชี้วัดระดับโลก            
ที่ทุกประเทศจะต้องรายงาน และ (2) ส่วนที่กำหนดตัวชี้วัดทดแทนและตัวชี้วัดเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูลในประเทศและการจัดทำฐานข้อมูลของประเทศที่มีอยู่แล้ว  รวมทั้งมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในแต่ละประเด็นด้วย  

9) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579  
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560  - 2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทาง 
การจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค  
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะ 
ในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษา
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน 
(Education for All) หลักการจัดการศึ กษาเพ่ื อความ เท่ า เที ยม  และทั่ วถึ ง (Inclusive Education)  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For 
Education) อีกท้ังยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) 
ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 
ของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ  
มาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต 
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
    3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง 
   ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์       
ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
     เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
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ชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา  
การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
   แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับคุณภาพ 
และส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  3) ยกระดับ
คุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน  
และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงาน
ต่างด้าว) 4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่  
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่  
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
   ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้าง          
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เป้าหมาย 1) กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิต
บัณฑิต   ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
   แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคน
ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม     
ที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   เป้าหมาย 1) ผู้ เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะ 
และคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุก
ระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
4) แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล  7) ครู อาจารย์   
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
   แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ  
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ  
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   เป้าหมาย 1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  3) ระบบข้อมูล
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รายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหาร  
จัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
   แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ   
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษา 
ที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 2) ส่งเสริม 
และพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   เป้าหมาย 1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่  4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา
รองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ  5) ระบบ
บริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริม
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
   แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 4) ปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  5) พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

10) นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2564  
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบ  
การดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อน
การดำเนินงานด้านการศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า  
เพ่ือมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 
   หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่น
ดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ในฐานะหน่วยงาน
เจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วน
นโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบาย
เร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
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ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่างๆ  
ที่ เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้ เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ  
และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัด  
การทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษา
มีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
   1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวม
ภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ                    
ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
   2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผน
งาน/โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน                        
รวมทั้งกระบวนการจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่ า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ               
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 
   3. ปรับ รื้ อ และ เปลี่ ยนแปลงระบบ การบริห ารจั ดการและพั ฒ นากำลั งคนของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนา
สมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 
   4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม              
ถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
   จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
   1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
    - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง      
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

 - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา              
ตามความต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที ่

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์
จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทั ศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิต 
และสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับ

ทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) 
 - ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพ 

ที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับตำบล 
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 - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่
เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

 - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้  และความชำนาญในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

 - พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ  
ของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

 - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ  
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
   2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
   - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ 
   - เฝ้ าระวังภั ยทุ กรูปแบบที่ เกิ ดขึ้นกับผู้ เรียน  ครู  และสถานศึกษา โดย เฉพาะ                    
ภัยจากยาเสพตดิ อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์  
   - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่                
ที่ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะ             
การสื่อสารและใช้ภาษาที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
   3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของ
แต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบัน             
และอนาคต  
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียน      
การสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
   4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรยีนรู้ 
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            

ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
- ระดมสรรพกำลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา              

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
   5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม                              
ที่พึงประสงค์ดา้นสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถ            
เป็นอาชีพ และสร้างรายได้  
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   6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
- ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ                  

ของหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่ เป็น อุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน                      

โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)  
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ  

ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ  
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
- ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน

และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
   การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
    1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้น            
เป็นกรอบแนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
โดยคำนึงถึงมาตรการ 4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหาร
งบประมาณไว้ ดังนี้  (1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ
กระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน 
Event และ (4) ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ำซ้อน 
    2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น
สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาค   
และสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ            
โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอ               
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 
    3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล  
และดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงาน 
ต่อคณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามลำดับ 
    อนึ่ ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติ ในลักษณะงาน 
ในเชิงหน้าที่ (Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อน 
เมื่อรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจาก              
ที่กำหนดหากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลัก  
และหน่ วยงาน  ที่ เกี่ ยวข้องต้องเร่งรัด  กำกับ  ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ  
และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน  
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    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ได้มอบนโยบาย 
“การศึกษายกกำลังสอง : Thailand Education Eco-System” (TE2 S: การศกึษาที่เข้าใจ Supply และตอบ
โจทย์ Demand) แก่หน่วยงานในสังกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 
     การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco-System: TE2 S) คือ การศึกษาที่
มีความยืดหยุ่น  สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและตลาด โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักย ภาพคน          
สู่ความเป็นเลิศตามบริบทในแบบ ฉบับของตนเอง (เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand)  
     ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center 
: HCEC) เป็นศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพครูที่กระจายทั่วประเทศและมีมาตรฐานเดียวกัน เน้นอบรมครูใน
โรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เน้นอบรมครูอาชีวศึกษาตามวิชาชีพที่ตลาดต้องการ 
เพ่ือทำหน้าที่เป็น Train the Trainer ขยายผลพัฒนาต่อไปยังครูอ่ืน ๆ  
     แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) เป็นแพลตฟอร์มหลักในการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ เพ่ือตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตผ่าน www.deep.go.th โดยปลดล็อกให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้มีทางเลือกในการ
เรียนรู้ ที่หลากหลาย นักเรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นช่องทางแห่งการ
เรียนรู้แบบ Digital Platform ที่สามารถแสดงพัฒนาการในการเรียนรู้ของนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา  
     แผนพัฒนารายบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development 
Plan : EIDP) เพ่ือตอบโจทย์เส้นทางความสำเร็จของชีวิตในรูปแบบของตนเอง โดยนักเรียนมีแผนพัฒนาตนเอง
ซึ่งจะช่วยให้ค้นพบตัวเองได้เร็ว ครูมีแผนพัฒนาทักษะ ความรู้ที่ช่วยพัฒนาเรื่องการสอนและลดงานเอกสาร 
ผู้บริหารทางการศึกษา สร้างสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เหมาะสมและมีคุณภาพ และเตรียมความพร้อมไปสู่
ผู้บริหารชั้นนำ 
     ระบบนิเวศทางการศึกษา ประกอบไปด้วย HCEC ,DEEP และ EIDP ทำงานประสาน
เชื่อมโยงกัน “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง” ทางการศึกษาไทยสู่รูปโฉมใหม่ ดังนี้ 
     นักเรียนยกกำลังสอง : เรียนเพื่อรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือลงปฏิบัติ 
     ครูยกกำลังสอง : เพิ่มคนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ 
     ห้องเรียนยกกำลังสอง : เรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน  
     หลักสูตรยกกำลังสอง : ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ (Enabler)  
    สื่อการเรียนรู้ยกกำลังสอง : เรียนผ่านสื่อผสมผสาน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
ได้แก่ On-Site : เรียนที่โรงเรียน ผ่านตำรา/ Presentation/ อุปกรณท์ดลอง/ ธรรมชาติในชุมชน  
    Online : เรียนออนไลน์ผ่าน DEEP ที่มีเนื้อหาหลักสูตรแกนกลางและเนื้อหาจาก
ผู้ผลิตอิสระ และผู้สนใจด้านการศึกษา  
    On-Air : เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
เนื้อหามาตรฐาน และจากผู้ผลิตเนื้อหาเป็นเอกชน  
    On-Demand : เรียนได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ 
     โรงเรียนยกกำลังสอง: เน้นคุณภาพ และโรงเรียนศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเป็น
เลิศทางวิชาการ เพ่ือความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เน้นคุณภาพของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพ่ิมความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงาน 
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11) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
     ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ  
     “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” 
  1. พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน 

และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและ
นวัตกรรม 

  2. ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC 
เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  

  3. ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง  

  4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน  
  5. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและ

เชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน  

12) พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 
   พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา คือ พ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับการประกาศให้เป็นพ้ืนที่สำหรับ 
การทดลองนวัตกรรมการศึกษา โดยให้อำนาจแก่สถานศึกษาในการบริหารงานได้อย่างอิสระและจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณภาพตามเป้าหมายการศึกษาที่กำหนดไว้  โดยมีหน่วยงานส่วนกลางให้การสนับสนุนทั้งในด้านทรัพยากร
และกลไกการหนุนเสริมแก่โรงเรียนในพ้ืนที่อย่างเหมาะสมผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนและมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาของพ้ืนที่  โดยมีหลักการสำคัญดังนี้ 
   1) กระจายอำนาจให้โรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ มีอิสระในการบริหารจัดการ
หลักสูตร บุคลากร และการจัดการเรียนการสอนได้เอง  ให้โรงเรียนและพ้ืนที่สร้างหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ท้องถิ่นได้โดยยังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางที่สำคัญ 
   2) เป็นพ้ืนที่สำหรับทดลองนวัตกรรมการศึกษาแบบใหม่ตามแนวทางการจัดทำพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาดังนี ้
     1. ใช้หลักสูตรสร้างทักษะศตวรรษท่ี 21 ตามบริบทพื้นที่ 
     2. จัดหาสื่อการสอนรูปแบบใหม่ 
     3. สร้างภาคีร่วมพัฒนาบุคลากรในพ้ืนที่ 
     4. การสอบและการประเมินผลต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนา 
     5. การบริหารจัดการช่วยลดภาระโรงเรียน 
   เป้าหมายของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา มีดังนี้ 

  1. เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของนักเรียนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่  
เจตคติ ทักษะสำคัญ และความรู้ รวมทั้งขยายผลสู่นักเรียนทั่วประเทศในอนาคต 
   2. ลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษา โดยยกระดับผลการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มผล
การเรียนอ่อนและยากจน 
     3. พัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด  ขยายผลนวัตกรรมการศึกษา  
ทั้งเชิงนโยบายการจัดการเรียนรู้   และการบริหารในสถานศึกษาไปสู่นโยบายการศึกษาในระดับชาติ  
และพ้ืนที่อ่ืน อาทิ ด้านหลักสูตร ตำรา สื่อการเรียนรู้ การทดสอบ การประเมินสถานศึกษา บุคลากร การเงิน 
รวมทั้งความสอดคล้องของการบริหารงานด้านต่างๆ 
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   4 ร่วมมือกับภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน  และประชาสังคมในการ 
จัดการศึกษาการพัฒนา และการขยายผลนวัตกรรมการศึกษา 
   พื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่อง 
   กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานำร่อง จำนวน 6 พ้ืนที่  
ใน 6 ภูมิภาค ดังนี้ 
   1. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
   2. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง (ภาคตะวันออก) 
   3. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล (ภาคใต)้ 
   4. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (ภาคเหนือ) 
   5. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (ภาคกลาง) 
   6. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) 

13) แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ตามพระราชกำหนดให้อำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 
เมษายน 2563 โดยการดำเนินการตามพระราชกำหนดฯ จะให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในวงเงินไม่เกิน 
1 ล้านล้านบาท เพื่อดำเนินการใน 3 แผนงานหลัก (กลุ่ม) 
   1. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือแก้ปัญหาการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินรวม 45,000 ล้านบาท 
   2. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับ 
ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินรวม 555,000 ล้านบาท 
   3. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ   
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินรวม 400,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 
    แผนงานที่ 3.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจการการพัฒนาที่สามารถ พลิกฟ้ืน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพ่ิมศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญ
ของประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ 
    แผนงานที่ 3.2 แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชน         
ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว หรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัย      
การผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้าง     
การเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน 
    แผนงานที่ 3.3 แผนงานหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน
และเอกชน รวมถึงการลงทุนต่าง ๆ ของภาคเอกชน เพ่ือให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับ
ปกติโดยเร็ว 
    แผนงานที่ 3.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
เพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพ่ือการพัฒนา
ประเทศในระยะต่อไป 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
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    ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดอยู่ในแผนงานหลักที่ 3. แผนงานหรือ
โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 แผนงานที่ 3.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ  

14) การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
   ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจัดทำแผนการบูรณาการด้านการศึกษาเพ่ือให้สามารถ
บริการในทุกด้านของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพของโรงเรียนในทุกด้าน  
การดำเนินการจะครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักรในคราวเดียวกัน  จึงแต่งตั้งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ   
และข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 11/2564 เรื่องการบูรณา
การด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการ ต่อไป 
   1. ดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายองกระทรวงศึกษาธิการ 
   2. ลงพ้ืนที่ในจังหวัดที่รับผิดชอบเพ่ือจัดทำและขับเคลื่อนให้บรรลุผลในข้อ 1. โดยให้มี
อำนาจในการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
   3. การดำเนินการตาม ข้อ 1 และข้อ 2 ให้ศึกษาธิการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ
การดำเนินงานร่วมกับผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในแต่ละจังหวัด โดยประสานงานและรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษารวมถึงผู้ เกี่ ยวข้องใน พ้ืนที่ รับผิดชอบ เช่น ผู้นำท้องถิ่น
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ด้วย 
   4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
    แผนบูรณาการด้านการศึกษา 
     เป้าหมาย : เพ่ิมรายได้จังหวัด เพ่ิมการเข้าถึงการศึกษา เพ่ิมคุณภาพมนุษย์ให้ตอบโจทย์
ตลาด เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนครู  
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารองค์กรของผู้บริหาร 
    รูปแบบการบูรณาการ 
      รูปแบบที่ 1 เพ่ิมคุณภาพให้โรงเรียน STAND ALONE 
      รูปแบบที่ 2 ยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
      รูปแบบที่ 3 สร้างโรงเรียนคุณภาพให้ชุมชน  

15) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
   1. วิสัยทัศน์ 
    ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อน   
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
   2. พนัธกิจ  
    1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ทุกประเภทตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และเทียบเท่าระดับสากล 
    2) สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
    3) ผลิต พัฒนา และสร้างเสริมศักยภาพกำลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศ                 
    4) วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
    5) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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   3. เป้าประสงค์รวม  
    1) ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
    2) ประชาชนทุกช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงเสมอภาค 
    3) กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
    4) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
    5) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 
   4. แผนปฏิบัติราชการ 
  เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคม และประเทศชาติ 
  เป้าหมาย ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคงและรู้เท่าทันการ 

   แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของ

ชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

(ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนา

ทักษะการสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้   
  เรื่องที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
  เป้าหมาย 
  1. กำลังคนมีทักษะ สมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
  2. ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
  แนวทางการพัฒนา 

 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน 
และการพัฒนาประเทศ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ และมาตรฐานสากล 
 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมีทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 
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 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพมีจิตวิญญาณ ความเป็นครู มี
สมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
2. พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่  21 และพัฒนา

ศักยภาพตามพหุปัญญา 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม ทางการศึกษา 
เป้าหมาย ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 

เสมอภาค และเหมาะสมกับช่วงวัย   
แนวทางการพัฒนา 
1. เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
2. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
3. พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ์ และการเทียบโอนความรู้ 
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 เรื่องท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าหมาย ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย สนับสนุน
การจัดการศึกษาที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ                    
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 

16) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  วิสัยทัศน์ 

การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

 พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่

อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  

และการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่าง

ทั่วถึง ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ       

ของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
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  ค่านิยม TEAMWINS 
   T = Teamwork การทำงานเป็นทีม 
   E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน 
   A = Accountability ความรับผิดชอบ  
   M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
   W = Willful ความมุ่งม่ันตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ  
   I   = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  
   N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
   S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ  
  เป้าประสงค์รวม 

1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
4. ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานและสมรรถนะ

วิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็นยุทธศาสตร์  

  1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
  4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

17) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) ภาค 15  (เขตตรวจราชการที่ 15) 
 วิสัยทัศน์ 
  บูรณาการจัดการศึกษาที่หลากหลายบนพ้ืนฐานความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่อย่างมี
คุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศตวรรษท่ี 21 
 พันธกิจ 
  1. บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนการจัดการศึกษา 
  2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ 
  3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
  4 . สร้ างโอกาสทางการศึ กษาหลากหลาย แก่ ประชาชนทุ กกลุ่ ม อย่ างเสมอภาค  
เป็นธรรมและทั่วถึง 
  5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
เพ่ือความมั่นคง 
  2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตรงตามศักยภาพผู้ เรียน 
ที่หลากหลาย เพื่อเพ่ิมสมรรถนะความรู้ ความสามารถในการแข่งขันและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
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  3. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  โดยใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
  4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  5. เสริมสร้างปัจจัยทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติอย่างหลากหลายที่ เป็น 
อัตลักษณ์ของพ้ืนที่ และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 เป้าประสงค์ 
  1. หน่วยงานทุกภาคส่วนในพ้ืนที่มสี่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
  2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิต ความสามารถในการแข่งขันและมี
คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
  3. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ 
ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพทุกระดับ 
  4. ประชากรทุกกลุ่มอายุได้รับโอกาสการศึกษาที่หลากหลาย เหมาะสม และเสมอภาค 
อย่างมีคุณภาพ 
  5. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความภูมิใจในอัตลักษณ์ของ
พ้ืนที ่และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  6. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมและประสานงานด้านการศึกษากับองค์กร หน่วยงาน สถานศึกษาในพ้ืนที่  
ให้เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการเพ่ือความมั่นคง 
  2. ส่งเสริมงานด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนาหลักสูตรให้มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่น 
ตามอัตลักษณ์และบริบทของท้องถิ่นอย่างหลากหลายทุกระดับชั้นเข้าถึงวิถีในศตวรรษที่ 21 
  3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ งาน 
ของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนและกระจายโอกาสทางการศึกษา 
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 
  5. รณรงค์การอนุ รักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ  และเสริมสร้างวิถีการเรียนรู้  
ตามอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและบริบทของท้องถิ่นและนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

18) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 2564 
 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

“นครแห่งชีวิต และความม่ังคั่ง” 
(City of Life and Prosprity) 

(เมืองทีใ่ห้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยุ่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่ 
และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) 

 พันธกิจ  
  1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองเกษตรปลอดภัย 
  4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค 
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  5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ 
  6. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 ตำแหน่งการพัฒนา 
  1. เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเทีย่วและบริการสากล : MICE CITY , Wellness City , Smart City 
  2. เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคมขนส่ง : Northern Landport 
  3. เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย : Northern Food Valley 
  4. เมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค : Education Hub 
  5. เมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ : Medical and Health Hub 
  6. เมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม : Diversity of Nature and Culture 
 ประเด็นการพัฒนา 
  ประเด็นการพัฒนาที่  1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ิมมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ 
วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วง
โซ่คุณค่า และพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การผลักดันเชียงใหม่สุ่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองแห่งไมซ์ เมือง
แห่งสตาร์ทอัพ และเมืองแห่งนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้า 
การลงทุน ของภาคเหนือ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ล้านนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การจัดการปัยหาฝุ่นควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การจัดการสาธารณภัย การสนร้างความมั่นคง และยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

19) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 - 2565) 
  วิสัยทัศน์ 

“เชียงใหม่ : นครแห่งการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิต 
Chiang Mai : Learning City  for Quality of Life ” 

 นิยามศัพท์ 
  “นครแห่งการเรียนรู้” หมายถึง  เมืองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
  “คุณภาพชีวิต” หมายถึง  ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีสัมมาชีพ มีความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน ในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง 
มีความสุข 

  “ประชาชนทุกช่วงวัย” หมายถึง ประชาชนตั้งแต่แรกเกิด จนถึงตลอดช่วงชีวิต 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และประชาชนทั่วไป 

  “เมืองอัจฉริยะ (SMART CITY)” หมายถึง เมืองที่ทุกภาคส่วนร่วมกันกำหนดแนว
ทางการพัฒนาที่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกา ร
พัฒนาที่รองรับการเป็นอัจฉริยะด้านสิ่งแวดล้อม (Smart Environment) อัจฉริยะด้านการอยู่อาศัย (Smart 
Living) อัจฉริยะด้านพลังงาน (Smart Energy) อัจฉริยะด้านการเดินทาง (Smart Mobility) อัจฉริยะด้าน
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เศรษฐกิจ (Smart Economy) อัจฉริยะด้านคน (Smart People) และอัจฉริยะด้านการบริหารงานภาครัฐ 
(Smart Government) ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

 พันธกิจ 
 (1) สร้างโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 (2) จัดการเรียนรู้ทุกระดับโดยน้อมนำและประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและพระบรมรา

โชบายของรัชกาลที่ 10 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 (3) ยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีเจตคติ ทักษะ และสมรรถนะตรงตามความ

ต้องการแรงงานในพ้ืนที่ เพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 
 (4) พัฒนาและส่งเสริมการดำเนินการพ้ืนที่นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 (5) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือรองรับการเป็นนครแห่งการเรียนรู้ 
 (6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล บูรณาการการทำงาน 

จากทุกภาคส่วนและพร้อมรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
  เป้าประสงค์หลัก 
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับสิทธิ์และโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตอย่างเสมอภาค 
ทั่วถึง อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพของบุคคล 
  (2) ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามช่วงวัย 
  (3) ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ 
(SMART CITY) 
   (4) หน่วยงานทางการศึกษามีนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
ทุกภาคส่วน 
  (5) หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล  
และร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่ศูนย์กลางการศึกษาของภาคเหนือ (ChiangMai Education Hub) 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง และคงความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคน เพ่ือการมีงานทำและส่งเสริมการสร้างนวัตกร  
เพ่ือรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART CITY) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตร และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือรองรับการเป็นเมือง
อัจฉริยะ (SMART CITY) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

20) อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งที่ 

19/2559 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 11 ให้มีศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือ
ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด  การ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย และให้มีอำนาจ
ในเขตจงัหวัด ดังต่อไปนี้ 
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(1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้ง
ปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย  

(2) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ  
(3) สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ  

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
(๔) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล      

เพ่ือการศึกษา 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(๖) ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๗) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว 

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
(๘) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วน

ราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๙) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา  
(๑๐) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน  
(๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

รวมทั้ง ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด  
  ข้อ ๑๒ ให้มีศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และ  ลูกจ้าง
ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การกกับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอำนาจหน้าที่  รับผิดชอบการ
ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ.       
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา และให้มีรองศึกษาธิการ
จังหวัด เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด จำนวนสามคน  
  ให้ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน  
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้ศึกษาธิการจังหวัด ดำรงตำแหน่งเทียบ
กับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอำนวยการระดับสูง และผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็น
ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับ  มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รอง
ศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
  หน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาจังหวัด 
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 
12 มิถุนายน 2560 กำหนดหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดังนี้ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้ 
   (1) กลุ่มอำนวยการ 
   (2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   (3) กลุ่มนโยบายและแผน 
   (4) กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
   (5) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
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   (6) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
   (7) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
   (8) หน่วยตรวจสอบภายใน 
 ให้แต่ละกลุ่มมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  (1) กลุ่มอำนวยการ 
   (1.1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน รวมทั้ง
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 
   (1.2) ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่ วไปของกระทรวงศึกษาธิการ  
และประสานงานต่างๆในระดับจังหวัด 
   (1.3) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป 
   (1.4) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 
   (1.5) ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน 
   (1 .6) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงาน 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (1.7) ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
   (1.8) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   (1.9) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร 
   (1.10) ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ  
และประสานงานต่างๆในระบังจังหวัด 
   (1.11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  (2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   (2.1) รับผิดชอบงานธุรการของ อกศจ. และคณะทำงานที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ อกศจ. และตามที่ อกศจ. มอบหมาย 
   (2.2) เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง การเกลี่ยอัตรากำลัง
ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
   (2.3) เสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสร้าง
ขวัญกำลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
   (2.4) เสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเสริมสร้างและการ
ปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
   (2.5) เสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบบรรจุแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการ
คัดเลือก การย้าย การโอน การเปลี่ยนตำแหน่งและการเลื่อนตำแหน่ง การบรรจุกลับเข้ารับราชการ เป็นต้น 
   (2.6) นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือพิจารณาความดีความชอบของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริการการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
จังหวัด 
   (2.7) เสริมสร้างขวัญกำลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อ่ืนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (2.8) ดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของ
ข้าราชการและบคุลากรทางการศึกษา 
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   (2.9) จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้างราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 
   (2.10) จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
   (2.11) จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำ และเกณฑ์การ
ประเมินผลงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (2.12) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานการบริหารงาน
บุคคลเสนอ อกศจ. เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ 
   (2.13) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
   (2.14) ดำเนินการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนผ่านระบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
   (2.15) ดูแลและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องและพัฒนา
วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
   (2.16) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  (3) กลุ่มนโยบายและแผน 
   (3.1) ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ 
กศจ. มอบหมาย ร่วมกับกลุ่มบริหารการศึกษา 
   (3.2) จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
   (3.3) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด 
   (3.4) จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตาม
และรายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   (3.5) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
   (3.6) จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการ
ศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน 
และรายงานผล 
   (3.7) ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
   (3.8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  (4) กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
   (4.1) ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ 
กศจ. มอบหมาย ร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน 
   (4.2) ดำเนินการเก่ียวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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   (4.3) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถให้บริการได้โดยสะดวก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง 
   (4.4) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษ 
   (4.5) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา 
   (4.6) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   (4.7) จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติและ
ภาวะวิกฤตทางการศึกษาในจังหวัด 
   (4.8) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา 
   (4.9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ื อ
การศึกษา 
   (4.10) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและ
ส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอ่ืนทีจ่ัดการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
   (4.11) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพ้ืนที่ 
   (4.12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรอืที่ได้รับมอบหมาย 
  (5) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
   (5.1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ 
กศจ. มอบหมาย 
   (5.2) ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การ
บริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (5.3) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และ
แนะแนว การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 
   (5.4) ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
   (5.5) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำ
แผนการรองรับการตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการ
ตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 
   (5.6) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (5.7) สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ 
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   (5.8) จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงาน
ในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
   (5.9) ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   (5.10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  (6) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
   (6.1) กำกับ ดูแล ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
   (6.2) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลง
กิจการโรงเรียนเอกชน 
   (6.3) ดำเนินการเกี่ยวกับสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
เอกชนและที่กฎหมายอื่นกำหนด 
   (6.4) ดำเนินการอ่ืนเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายกำหนด 
   (6.5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  (7) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
   (7.1) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ         
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
   (7.2) ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือการพัฒนานักเรียน นักศึกษา 
โดยผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
   (7.3) ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราช
ปณิธาน พระราชกระแสด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับการศึกษา 
   (7.4) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติ และความปรองดอง สมานฉันท์ 
   (7.5) สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
   (7.6) ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
   (7.7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือทีไ่ด้รับมอบหมาย 
  (8) หน่วยตรวจสอบภายใน 
   (8.1) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี ของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (8.2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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22) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
      เชียงใหม่  SWOT Analysis 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

(S1) เป็ น ศู น ย์ ก ล างก ารศึ กษ าขอ งภ าค เห นื อ  
มี ส ถ าน ศึ กษ าทั้ ง ระดั บ ก ารศึ กษ าขั้ น พ้ื น ฐ าน 
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่
ยอมรับ 
(S2) มีสถานศึกษาของรัฐและเอกชน จำนวนมาก
สามารถรองรับผู้เรียนในจังหวัดและผู้เรียนจากนอก
จังหวัด 
(S3) มีสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการผลิ ต
แรงงานที่มีคุณภาพด้านวิชาชีพและภาษาต่างประเทศ
ทั้งในและนอกระบบ 
(S4) ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาจากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.6 ,ม.3 และ ม.6 ทุกวิชา
สูงกว่าระดับประเทศ 
(S5) ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีผลการทดสอบระดับชาติ 
ด้านความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
(V-NET) ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 
2562 สูงกว่าระดับประเทศ 
(S6) ผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย มีผลการทดสอบระดับชาติ ด้านการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน (N-NET) ปีการศึกษา 2562 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายสูงกว่า
ระดับประเทศ 
(S7) มีสถานศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ทางการมองเห็น และความบกพร่อง
ทางร่างกายและสุขภาพ สร้างโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาของเด็กของกลุ่มดังกล่าวในจังหวัดและ
จังหวัดใกล้เคียง 
(S8) สถานศึกษาศึกษาในจังหวัดเข้าร่วมโครงการ
พระราชดำริฯ หลากหลายโครงการ ทำให้ผู้เรียนใน
พ้ืนที่ห่างไกลได้รับโอกาสในการพัฒนาการศึกษามาก
ขึ้น 
(S9) มีศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เอ้ือต่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
 

(W1) การวางเป้าหมายและการกำหนดทิศทางการจัด
การศึกษาร่วมกันของหน่วยงานทางการศึกษาไม่
ชัดเจน ไม่สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ 
(W2) การผลิตกำลังคนไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในพ้ืนที่ ผู้จบการศึกษายังขาดทักษะ
ที่มีความจำเป็นในการประกอบอาชีพ 
(W3) ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาส่วนใหญ่
มุ่งศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทำให้ขาดแคลนแรงงาน
ระดับฝีมือ/กึ่งฝีมือ  
(W4) ทัศนคติค่านิยมของผู้ปกครองยังคงมีความ
ต้องการให้บุตรหลายเรียนในสายสามัญและศึกษาต่อ
ในระดับปริญญา ทำให้ผู้เรียนในสายอาชีวศึกษามี
น้ อย โดยปีการศึกษา 2563 มีสัดส่ วนผู้ เรียน
อาชีวศึกษาต่อผู้เรียนสามัญศึกษา 16:84 
(W5 ) ขาดแคลนครูผู้ ส อน  อาจารย์  ที่ มี ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกิดขึ้นใหม่ 
(W6) ขาดแคลนบุคลากรด้านการศึกษาสำหรับดูแล
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ   
(W7) ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาระหว่างผู้เรียนใน
สถานศึกษาที่อยู่ในเขตเมืองกับผู้เรียนในสถานศึกษาที่
อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล  
(W8) มีอัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายสูงสุดเมื่อเทียบ
กับจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 15 
(W9) การวัดและประเมินผลการศึกษาไม่สามารถ
สะท้อนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้อย่างแท้จริง 
(W10) สถานศึกษาของรัฐมีอำนาจในการตัดสินใจ
และกำหนดนโยบายเพ่ือบริหารจัดการศึกษาตาม
บริบทน้อย 
(W11) การนำองค์ความรู้จากผลงานการวิจัย ไม่ถูก
นำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาอย่างจริงจัง 
(W12) ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการ
ตัดสินใจและวางแผนพัฒนาการศึกษายังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ และไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุก
ระดับในจังหวัด 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

(S10) เป็นจังหวัดในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ตาม 
พ.ร.บ. พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็น
การนำร่องในการกระจายอำนาจและให้อิสระแก่
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพและลด
ความเหลื่อมล้ำ 
(S11) มีระบบการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึ กษา ที่ มี ค วามโปร่ งใส
ตรวจสอบได้ ผ่านกลไก กศจ.  
(S12) ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาทุกระดับมีภาวะ
ผู้นำมีวิสั ยทัศน์  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด 
(S13) มีระบบเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา ได้แก่ 
ระบบ E-OFFICE   
(S14) มีคณ ะกรรมการศึกษาธิการจั งหวัดและ
คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วยทรงคุณวุฒิ  
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการส่งเสริมการจัด
การศึกษาทุกประเภทและทุกระดับในจังหวัด 
(S15) สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมีความพร้อมด้าน
บุคลากร อาคารสถานที่และเทคโนโลยี เพ่ือวิจัยและ
การพัฒนา 
(S16) มีปราชญ์ชาวบ้านและครูภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
การสนับสนุนส่งเสริมงานด้านศิลปะ หัตถกรรม 
วัฒนธรรมในสถานศึกษา 
(S17) มี เครือข่ายความร่วมมือด้ านการศึกษาที่
เข้มแข็งและให้การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาใน
จังหวัด 

(W13) การจัดการศึกษาในจังหวัดยังแยกส่วนขาด
ความเชื่อมโยงและขาดการบูรณาการการใช้ทรัพยากร
การจัดการศึกษาร่วมกัน 
(W14) งบประมาณในการขับเคลื่อนการบูรณาการ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมีไม่เพียงพอ 
(W15) บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยัง
ไม่ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงานที่เพียงพอ 
(W16) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีปริมาณงาน
ค่อนข้างมากเนื่องจากมีหน่วยจัดการศึกษาที่ต้อง
ประสานการดำเนินงานร่วมกันจำนวนมาก ทำให้
บุคลากรที่มีอยู่ตามกรอบอัตรากำลังไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

(O1) ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  การ
ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่า
เที ยมและทั่ วถึง ปลูกฝั งระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(O2) การบริหารจัดการภาครัฐเปิดโอกาสให้ภาคส่วน
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้นโดย
ใช้กลไกประชารัฐ 
(O3) นโยบายการขับ เคลื่ อน  10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย และนโยบายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่ อย (SME) ซึ่ ง เป็ น กล ไก ในการขั บ เคลื่ อนภ าค
เศรษฐกิจของประเทศส่งผลต่อสถาบันอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาการการเรียนการสอน 
การผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ในการฝึกประสบการณ์เพ่ือการประกอบอาชีพ 
(O4) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผล
ให้ผู้เรียนสามารถศึกษา เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
หลากหลายกว้างขวางและทั่วถึง ตามความสนใจ 
(O5) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือลดค่าใช่จ่ายของผู้ปกครองส่งผลให้อัตรา
การออกกลางคันของนักเรียนลดลงและอัตราการ
เรียนต่อสูงขึ้น 
(O6) นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและมุ่งเน้นการให้บริการ
แก่ประชาชนทั่วถึง  
(O7) นโยบาย Thailand 4.0 ที่เน้นการพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มี
ความก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งผล
ให้ภาคการศึกษาต่อเร่งผลิตบุคลากรเพ่ือรองรับการ
พัฒนาเพิ่มมากข้ึน 
(O8) แผนพัฒนาการศึกษาแห่ งชาติฯ ที่ วางทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศอย่างชัดเจน 
เป็นแนวทางให้หน่วยงานทางการศึกษาจัดการศึกษา
ได้อย่างมีเป้าหมาย และสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ 
 

(T1) อัตราการเกิดของประชากรลดลงมีผลกระทบต่อ
จำนวนนักเรียนที่จะเข้าสู่ ระบบการศึกษา ทำให้
สถานศึกษาบางแห่งมีนักเรียนลดลง เกิดสถานศึกษา
ขนาดเล็กจำนวนมาก 
(T2) มีการเคลื่อนย้ายแรงงานส่งผลให้อัตราการออก
กลางคันของนักเรียน 
(T3) การย้ายถิ่นของคนไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามา
ในจังหวัดเชียงใหม่ทำให้เกิดผลกระทบสังคมและ
วัฒนธรรม 
(T4) การเป็นพ้ืนที่ในการลักลอบ สำเลียงยาเสพติด
จากประเทศเพ่ือนบ้านทำให้เกิดความเสี่ยงในการ
แพร่กระจายของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
(T5) นโยบายด้านการศึกษาขาดความต่อเนื่อง ซึ่งเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงและการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
(T6) ปัญหาความยากจน และรายได้ต่ำของผู้ปกครอง
ส่งผลถึงความสามารถในการดูแลเอาใจใส่และส่งเสริม
บุตรหลานให้ได้รับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
(T7) กฎหมายเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค 
ยังไม่ถูกบังคับใช้อย่างจริงจัง 
(T8) สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้ อไวรัส 
COVID-19 มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
ในห้องเรียน 
(T9) ปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ ซึ่ งเกิดขึ้นทุกปีมี
ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เรียน 
(T10) สภาพทางภูมิศาสตร์ ร้อยละ 80 ของพ้ืนที่
จังหวัดเป็นพ้ืนที่ภูเขาสูงและทุรกันดาร ทำให้เกิด
ความอยากลำบากในการบริหารจัดการศึกษา 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

(O9) นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่
สามารถพัฒนาเป็น Education Hub 
(O10) กระแสความนิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติ
ที่มีต่อการท่องเที่ยวและการอยู่อาศัยในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นโอกาสให้สถานศึกษาผลิตและพัฒนา
กำลังคนเพ่ือรองรับการขยายตัวของแรงงานด้านการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 
(O1 1 ) การขย ายตั วของธุ รกิ จ ก ารท่ อ ง เที่ ย ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาการโรงแรมและภัตตาคาร 
การขนส่งคมนาคม การบริการด้านสุขภาพ เป็น
โอกาสให้สถานศึกษาผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือ
รองรับความต้องการแรงงานในจังหวัด 
(O12) รัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมายใน
การพัฒนาประเทศด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้สถานศึกษาต้องให้
ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
(O13) นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมจังหวัด
เชียงใหม่ให้เป็นเมืองเกษตรปลอดภัย/เกษตร สีเขียว 
และศูนย์บริการด้านสุขภาพ เป็นโอกาสให้สถานศึกษา
ผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับความต้องการแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



ส่วนที่ 3  
สาระสำคัญของแผนปฏบิัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
  



ส่วนที่ 3  
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม ่

1. ค่านิยมองค์กร 

CHIANG MAI “NICE” TEAM 

 
 N = Network For Quality Education  สร้างเครือข่ายคุณภาพทางการศึกษา 
 I  = Integration of Education   บูรณาการการศึกษาทุกมิติ 
 C = Competent personnel   บุคลากรมีสมรรถนะสูง 
 E = Expectation For High Education     มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาระดับสูง (ความคาดหวัง) 

 
2. วิสัยทัศน์ 

“สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษา  
มุ่งพัฒนาคนเชียงใหม่สู่โลกในศตวรรษที่ 21” 

 

 นิยาม 
 “นวัตกรรมการศึกษา”  
 แนวคิด วิธีการ กระบวนการ สื่อการเรียนการสอน การบริหารจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ที่สามารถ
ส่งเสร ิมการเร ียนร ู ้และการจ ัดการศึกษา เพื ่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ลดความเหลื ่อมล้ำ  
กระจายอำนาจ และสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 “คนเชียงใหม่”  
   ทุกคนที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ 
 “โลกในศตวรรษที่ 21”  
 ในศตวรรษที่ 21 คนเชียงใหม่มีทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงาน ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้ 
และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื ่อ เทคโนโลยี ทักษะชีว ิตและอาชีพ  ดำรงชีพโดยยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ 
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3. พันธกิจ 
 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 2. พัฒนาคนเชียงใหม่ให้มีทักษะและคุณลักษณะที่มีความจำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นพลเมืองดี  
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐  
ในการดำรงชีพ และธำรงรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
 3. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
 5. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม  
จากทุกภาคส่วนที่เกีย่วข้อง 

4. เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนในแต่ละระดับมีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 2. คนเชียงใหม่มีทักษะที่มีความจำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นพลเมืองดี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ในการดำรงชีพ และธำรงรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
 3. คนเชียงใหม่มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4. หน่วยงานทางการศึกษามีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
และรองรับการพัฒนาจังหวัด  
 5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดย
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

6. กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร ์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
  กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อปลูกฝังความเป็นพลเมืองดี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                                   และพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ในการดำรงชีพ และธำรง 
                         รักษาความเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
  2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติทุกรูปแบบ 
  3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
  กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
  2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
  กลยุทธ์ 
  1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการศึกษา 
                         ทุกระดับในภูมิภาค 
  2. ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา และการเรียนรู้จากสื่อดิจิทัล 
  3. ส่งเสริมการใช้ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
  4. พัฒนาบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้มีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน  
                        มีความรอบรู้และสามารถเป็นผู้นำทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  กลยุทธ์  
  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความต้องการ   
                        จำเป็นพิเศษ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
  2. ขับเคลื ่อนการบร ิหารจ ัดการโรงเร ียนขนาดเล ็กให้ม ีค ุณภาพโดยการมีส ่วนร ่วม  
                         ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลไกของ กศจ.  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
  กลยุทธ์ 
  1. ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเจตรมย์ของ พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
  2. บูรณาการการศึกษาในจังหวัด ให้สามารถบริหารทุกด้านของการศึกษาอย่างมีประสิทธ ิภาพ  
                                  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพของสถานศึกษา โดยใช้กลไก กศจ.และเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา 
  3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนพัฒนาการศึกษา เชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีความเข้มแข็ง โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ ได้รับการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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กรอบวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กองทุน 
งบประมาณ   

(หน่วย : บาท) 
รวมงบประมาณ (ที่ได้รับแจ้งจัดสรรแล้ว) 7,938,451 

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างฯ 
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ย่ังยืน  
กิจกรรม การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค  
งบดำเนินงาน 2,541,659 

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (1,728,000)  
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 1,037,280 

- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน จำนวน 3 คน                            
เดือนละ 11,440 บาท * 12 เดือน 

411,840 

- ค่าจ้างพนักงานขับรถ 
เดือนละ 11,440 บาท * 12 เดือน *2 คน 

274,560 

- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 10,160 
- ค่าน้ำดื่ม เดือนละ 1,000 บาท * 12 เดือน 12,000 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                      10,000 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,000 
- ค่าสาธารณูปโภค 354,160 
- ค่าเช่ารถยนต์ (จำนวน 6 เดือน) 121,659 
- ค่าเช่าสำนักงาน (จำนวน 6 เดือน) 300,000 
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพ่ือผู้ด้อยโอกาสและ 

ผู้มีความสามารถพิเศษ  
9,750 

- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบบ
ประชาธิปไตยเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย  

4,500 

- งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 5,396,792 
- งบรายจ่ายอ่ืน  
- 1. โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  38,900 
- 2. โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

บุคลากร  
400,000 

- 3. โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์  

80,000 

- 4. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระดับจังหวัด 68,400 
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กองทุน 
งบประมาณ   

(หน่วย : บาท) 
- 5. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ

การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกลของ กศจ.  
100,000 

- 6. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

60,000 

- 7. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอย 
พระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  

484,292 

- 8. โครงการ Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรม
การศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา   

147,200 

- 9. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่  60,000 
- 10. โครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562  
1,370,000 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบดำเนินงาน 
1. โครงการส่งเสริม กำกับ และติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเอกชน 169,300 
2. โครงการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 793,600 
3. โครงการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 687,600 
4. โครงการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 294,750 
5. โครงการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ 

258,600 

งบรายจ่ายอ่ืน 
1. โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

45,000 

2. โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  20,000 
3. โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 30,000 
4. โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ 7,000 
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ  
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

5,000 

6. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯในระดับพ้ืนที่  

10,000 

งบอุดหนุน 
1. โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

5,000 

2. โครงการนิเทศกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำ
ปรงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10,000 
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กองทุน 
งบประมาณ   

(หน่วย : บาท) 
3. โครงการเปิดโลกทัศน์เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะยุวกาชาด โล่
พระราชทานฯ  

2,000 

4. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาดชาดในสถานศึกษา 10,000 
- 5. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 40,000 

6. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด และศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  

30,000 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่ 

โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือความยั่งยืน 
กิจกรรมการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

155,900 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ/งบประมาณ/ความสอดคล้อง/ผู้รับผดิชอบ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
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โครงการ/ เป้าหมายตัวช้ีวัดความสำเร็จ/งบประมาณ/ความสอดคล้อง/ผู้รับผิดชอบ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีและสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติทุกรูปแบบ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์
ศธ. 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด

เชียงใหม่ 

1. โครงการสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามรอย 
พระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ  

1. ผู้เรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  
และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 คน  
2. ร้อยละ 100 ของผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
3. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมี
ความรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์และ
ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

484,292 1 1 12 1 1 1 ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 

2. โครงการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯในระดับพ้ืนที่  

1. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานการศึกษา
กลุ่มเป้าหมายร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  
 
 

10,000 1 1 12 1 1 1 ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 



69 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์
ศธ. 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด

เชียงใหม่ 

2.  อัตราของสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน “งานสวน
พฤกษศาสตร์ของโรงเรียน” ของแต่ละหน่วยงาน
การศึกษา เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 

3. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนความเป็นพลเมืองของ
เยาวชนในระบบประชาธิปไตย 
เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน 
กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย  

1. นักเรียนและนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
เพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนและนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
แสดงให้เห็นถึงการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
3. นักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม 

4,500 
(งบสำนักงาน) 

1 1 12 1 1 1 ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 

 

4. โครงการป้องกันและแก้ไขยา
เสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือ
ความยั่งยืน กิจกรรมการจัดงาน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 

ดำเนินการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกระดับ
จังหวัด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงโทษภัย
ยาเสพติด มีส่วยร่วมในการแก้ไขปัญหา เฝ้าระวัง 
ป้องกัน บำบัด และปราบปราม จนสามารถลดและ
ควบคุมสถานการณ์ปัญหายาเสพติดมิให้ส่งผลกระทบ
ต่อสังคมและประชาชน 
 

155,900 
(งบจังหวัด) 

1 1 12 1 1 1 พัฒนา
การศึกษา 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์
ศธ. 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด

เชียงใหม่ 

5. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่
ชายแดนระดับจังหวัด 

จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 
(พ.ศ.2560-2564) จังหวัดเชียงใหม่และ
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน
เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจ 
นโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

68,400 1 1 12 1 1 1 นโยบายและ
แผน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

แผนงาน/โครงการ  เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสต
ร์ชาต ิ

แผน
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ยุทธศาสต
ร์ศธ. 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด

เชียงใหม่ 
1. โครงการส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบ
และการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

1. มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในระดับจังหวัด
เชียงใหม่ 
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มีร้อยละ
ของผู้เรียนต่อสายอาชีพเพ่ิมข้ึน 

60,000 2 12 12 2 2 2 นิเทศ  
ติดตามและ
ประเมินผล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ 
 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการศึกษาทุกระดับในภูมิภาค 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา และการเรียนรู้จากสื่อดิจิทัล 
 3. ส่งเสริมการใช้ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
 4. พัฒนาบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้มีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน มีความรอบรู้และสามารถเป็นผู้นำทางการศึกษา 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์
ศธ. 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด

เชียงใหม่ 
1. โครงการ Innovation For 
Thai Education ( IFTE ) 
นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนา
การศึกษา   

1. จังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษา นวัตกรรม และมีการวิจัยทาง
การศึกษาในระดับจังหวัด 1 ศูนย์ 
2. จังหวัดเชียงใหม่มีนวัตกรรมการการศึกษา อย่าง
น้อย 15 รูปแบบ   
3. จังหวัดเชียงใหม่มีงานวิจัยและการเผยแพร่
นวัตกรรมการศึกษา  อย่างน้อย 1 ชิ้น 
4. จังหวัดเชียงใหม่มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อย่างน้อย 1 เครือข่าย 
 
 

147,200 3 12 12 3 3 3 นิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์
ศธ. 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด

เชียงใหม่ 
2. โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับพ้ืนที ่ 

1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 6 ปี) ทุกคน ได้รับการดูแล
พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู ้และจัดการศึกษาให้มี
พัฒนาการสมวัยในทุกด้าน 
2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวยัมีคุณภาพระดับผ่านเกณฑ์ข้ันต้นตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวยัแห่งชาติและสถานศึกษา
กำหนด 

60,000 3 11 12 3 3 3 นิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

3. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
ประจำปี 2564 

 

1. เด็ก เยาวชน นักเรยีน ในจังหวัดเชียงใหม ่อย่าง
น้อย 300 คนเข้ารว่มกิจกรรม 
2. เด็กรู้จักการแสดงออกอย่างเหมาะสม และเกิดการ
พัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

40,000 3 12 12 3 3 3 พัฒนา
การศึกษา 

4. โครงการพัฒนาสมรรถนะและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากร  

1. ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 80 คน ได้รับการพัฒนา ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. ข้าราชการในสำนักงานฯ มีความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาระบบและสมรรถนะของบุคลากรสังกัด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชยีงใหม่ รวมทั้ง มีความ
พึงพอใจในกิจกรรมที่เข้ารับการการพัฒนาไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

400,000 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร

จาก สป. 
(48,400) 
งบสำนักงาน

กรณีมี
งบประมาณ 

(351,600) 

3 12 12 3 3 3 บริหารงาน
บุคคล 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์
ศธ. 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด

เชียงใหม่ 
5. โครงการยกย่องผู้มีผลงาน
ดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  

1. ผู้ที่มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือใน
ระดับจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ประเภทๆ ละ 1 
รางวัล  ได้แก่ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประเภท
ครูผู้สอน และประเภทผู้ให้การสนับสนุน 
2. หนว่ยงาน สถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการ
ลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี  และผูใ้ห้การสนับสนุนกิจการ
ลูกเสือ ให้ความสำคัญและตระหนักในการดำเนินงาน
กิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการและมีจิตอาสา
ด้วยความเต็มใจ อย่างสม่ำเสมอมากขึ้น 

5,000 3 10 12 3 3 3 ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 

6. โครงการนิเทศกิจกรรมลูกเสือ
ในสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ 
เข้าร่วมกิจกรรมฯ ครบทุกหน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ จำนวน 40 คน                       
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และ
สามารถจัดกิจกรรมการเร ียนการสอนได ้อย ่างมี
ประส ิทธ ิภาพ สามารถจ ัดกิ จกรรมล ูกเส ื อและ
บริหารงานกองลูกเสือในสถานศึกษาได้ถูกต้องและ
เหมาะสม อีกทั้งเป็นสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการ
ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมลูกเสือในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

10,000 3 10 12 3 3 3 ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 



75 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์
ศธ. 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด

เชียงใหม่ 

7. โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน์  

1. ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ยุวกาชาด 
นักศึกษาวิชาทหาร ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยเหล่า 
และบุคลากรทางการศึกษา ทุกหน่วยงาน สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับจังหวัดเชียงใหม่  
จำนวน 600 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ยุวกาชาด 
นักศึกษา วิชาทหาร ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยเหล่า  
และบุคลากรทางการศึกษา ทุกหน่วยงาน สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับหน่วยงานและ
สถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  5,000 คน 
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ยุวกาชาด 
นักศึกษาวิชาทหาร ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยเหล่า 
และบุคลากรทางการศึกษา ทุกหน่วยงาน สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ
รวมพลังแสดง ความจงรักภักดี สำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และแสดงความสามัคคี ด้วยการจัด
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และบำเพ็ญ
ประโยชน์ เพ่ือถวายเป็นราชกุศล  อีกท้ัง เป็นการ

20,000 
 

งบจาก สป. 
10,000 

งบสำนักงาน
10,000 

 

3 10 12 3 3 3 ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์
ศธ. 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด

เชียงใหม่ 
สร้างวินัยเด็กและเยาวชน ให้มีความรับผิดชอบ 
ช่วยเหลือ และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา จิต
สาธารณะ มีน้ำใจรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ต่อผู้อื่นและสังคม เป็นพลเมืองดี ที่มีคุณภาพของ
ประเทศชาติโดยพร้อมเพรียงกัน 

8. โครงการส่งเสริมศักยภาพการ
ตรวจ ติดตามความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ศูนย์ 
เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

1. คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ออกตรวจ เฝ้าระวัง
ปัญหาและความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
ในพ้ืนที่อำเภอและจังหวัดเชียงใหม่  โดยศูนย์เสมา
รักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ อย่าง
น้อย จำนวน 20 ครั้ง/ปี 
2. นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ได้รับการปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริม
ประพฤติ รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อบังคับ  ของสถานศึกษา มีความประพฤติ
เหมาะสมกับสภาพและวัย ตลอดจนดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ  

45,000 3 10 12 3 3 3 ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์
ศธ. 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด

เชียงใหม่ 
ภัยธรรมชาติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน การส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ให้เป็นระบบ  
มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษา   

9. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาจังหวัด และศูนย์เสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  

1. คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ 
เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
และบุคลากรที่เก่ียวข้อง จำนวน ๕๐ คน                       
2. คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมา
รักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการขับเคลื่อนงานการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้เป็น
ระบบมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษา  
ร้อยละ ๘๐ 
 

30,000 3 10 12 3 3 3 ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์
ศธ. 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด

เชียงใหม่ 
10. โครงการเปิดโลกทัศน์
เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะ
ยุวกาชาด โล่พระราชทานฯ  

1. ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดใน
สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาดทั้งรัฐและเอกชน
จำนวน  17  แห่ง 
2. ผู้บริหาร ผู้ให้การสนับสนุน ครูผู้สอนกิจกรรม 
ยุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาด ที่ให้การสนับสนุน
ตลอดจนดำเนินกิจการยุวกาชาดมาเป็นอย่างดีและ
ต่อเนื่อง มีขวัญ กำลังใจ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ  
ผู ้ปฏิบัติและผู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับกิจการยุวกาชาดเห็น
ความสำคัญ ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินกิจการ
ยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น ตลอดจนได้ประชาสัมพันธ์กิจการยุว
กาชาดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย      

2,000 3 10 12 3 3 3 ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 

11. โครงการนิเทศการจัด
กิจกรรมยุวกาดชาดใน
สถานศึกษา 

1. สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ยุวกาชาดทั้งรัฐและเอกชน รวมจำนวน 2 แห่ง 
ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในสถานศึกษาพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 40 คน 
2. ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดที่เข้ารับการนิเทศ มีความ
เข้าใจ มีทักษะ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ยุวกาชาดในสถานศึกษาของตนเองได้อย่างได้ถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้น 

10,000 3 10 12 3 3 3 ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์
ศธ. 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด

เชียงใหม่ 
12. โครงการหมู่ยุวกาชาดตน้แบบ 1. สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาดทั้งรัฐและ

เอกชน รวมจำนวน   18  แห่ง 
2. สถานศึกษาที่ดำเนินการตั ้งหมู่ยุวกาชาดและ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด ได้
ดีเป็นที่ประจักษ์ ส่งเสริมให้สถานศึกษาอื่นมีการ
จัดตั้งหมู่ยุวกาชาดเพ่ิมขึ้น และครูผู้สอนกิจกรรมยุว
กาชาด รวมถึงบุคลากรที่เก่ียวข้องมีขวัญ กำลังใจใน
การพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษาพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องตลอดไป 

7,000 3 10 12 3 3 3 ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 

13. โครงการส่งเสริมการจัดงาน
วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด
ไทย 

1. สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน   
18 แห่ง เข้าร่วมโครงการ 
2. เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิก 
ยุวกาชาดและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงาน
และสถานศึกษาทุกสังกัดพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 6,000 คน เข้าร่วมโครงการ 
3. สมาชิกยุวกาชาดได้ระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้ง
กิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย ตระหนัก 
ในคุณค่าและความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุว
กาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น

30,000 3 10 12 3 3 3 ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์
ศธ. 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด

เชียงใหม่ 
ผู้นำ รู้รัก สามัคคีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออก
ในทางสร้างสรรค์ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
แก่ส่วนรวม มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุว
กาชาดต่อเนื่องและเพ่ิมมากข้ึน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 2. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลไกของ กศจ. 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์
ศธ. 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด

เชียงใหม่ 
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาเพ่ือผู้ด้อยโอกาสและ 
ผู้มีความสามารถพิเศษ  

1. นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุน
ทุนการศึกษา 
2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการ
สนับสนุนให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 

9,750 
(งบสำนักงาน) 

4 11 12 4 4 4 พัฒนา
การศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
 กลยุทธ์ 
 1. ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเจตรมย์ของ พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาฯ 
 2. บูรณาการการศึกษาในจังหวัด ให้สามารถบริหารทุกด้านของการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของสถานศึกษา โดยใช้กล ไก กศจ.และเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการศึกษา 
 3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนพัฒนาการศึกษา เชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีความเข้มแข็ง โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ ได้รับการยอมรับจากผู้ที่เก่ียวข้อง 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์
ศธ. 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด

เชียงใหม่ 
1. โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  

1. มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวดัเชียงใหม่  
(พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปี
งบประมาณ 2564 จำนวน 1 แผน 
2. มีแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำนวน 1 แผน 
3. มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 เล่ม 
4. มีรายงานผลการติดตามและการดำเนินงานตาม
แผนงานโครงการ จำนวน 1 เล่ม 
 

38,900 6 20 2 5 5 6 นโยบาย 
และแผน 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์
ศธ. 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด

เชียงใหม่ 
2. โครงการขับเคลื่อนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด
โดยผ่านกลไกลของ กศจ.  

1. ศึกษานิเทศก์ และผู้รับผิดชอบในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 30 คนมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
2. สถานศึกษา ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่  ร้อยละ 80  ได้รับการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนามาตรฐานเพ่ือการประเมินและ
การประกันคุณภาพภายใน 
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีข้อมูลผล
การศึกษา เพ่ือใช้วิเคราะห์ แนวทางการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่ ร้อยละ 80 

100,000 6 20 2 5 5 6 นิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

3. โครงการตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์  

1. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  มี
ความรู้ความเข้าใจ และดำเนินงานตามกรอบ
ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด นโยบาย
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ทุกนโยบาย 

80,000 6 20 2 5 5 6 นิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์
ศธ. 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด

เชียงใหม่ 
2. จังหวัดเชียงใหม่มีรายงานผลการตรวจติดตาม
นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 
เล่ม   

4. โครงการส่งเสริม กำกับ และ
ติดตามการดำเนินงานโรงเรียน
เอกชน 

1. ในการดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้ง
คณะกรรมการประสานและส่งเสริมสถานศึกษา
เอกชนจังหวัดตามระเบียบและแนวปฏิบัติ สำเร็จ
ร้อยละ 80  
2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่ได้รับการตรวจ
ติดตามมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานเงินอุดหนุน 
3. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่ได้รับการตรวจ
ติดตามได้รับแนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ จากการปฏิบัติงานด้านเงินอุดหนุน 
4. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่
ขอรับบริการ ได้รับข้อเสนอแนะและติดตาม การ
จัดตั้งโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน และการ
เลิกล้มกิจการโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบที่
กำหนด 
 

169,300 6 20 2 5 5 6 ส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์
ศธ. 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด

เชียงใหม่ 
5. รอ้ยละ 80 ของโรงเรียนเอกชนในระบบที่
ขอรับบริการ ได้รับข้อเสนอแนะและติดตาม การ
จัดตั้งโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน การ
เปลี่ยนแปลงตราสารและรายละเอียดเกี่ยวกับ
กิจการโรงเรียน และการเลิกล้มกิจการโรงเรียน 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 
 

5. โครงการประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

จัดประชุมคณะกรรมการ  พิจารณาข้อราชการ
ด้านการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่อย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง 
 

793,600 6 20 12 5 5 6 อำนวยการ 

6. โครงการประชุม
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ 

จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2564 เพ่ือช่วยเหลือ 
และกลั่นกรองงานตามภารกิจ เสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เดือนละ 2 ครั้งรวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง 
 

687,600 6 20 12 5 5 6 บริหารงาน
บุคคล 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์
ศธ. 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด

เชียงใหม่ 
7. โครงการประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือช่วยเหลือและ
กลั่นกรองงานเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังที่จะให้การบริหารจัด
การศึกษาภายในจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เดือนละ 1 ครั้ง 
2. คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
จำนวน 20 คน  

294,750 6 20 12 5 5 6 พัฒนา
การศึกษา 

8. โครงการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือช่วยเหลือ และ
กลั่นกรองงานเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 12 ครั้ง/ปี 
2. ความสำเร็จของผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 
3. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และผ่านการรับรองฯ 
ร้อยละ 100 

258,600 6 20 12 5 5 6 นโยบายและ
แผน 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์
ศธ. 

ยุทธศาสตร์ 
สป. 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด

เชียงใหม่ 
9. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ  
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
 

1. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน
ทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ทุก
หน่วยงาน ทุกสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 26 คน 
2. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบข้อมูล
สารสนเทศในการบันทึกข้อมูล ระบบสารสนเทศ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารี 
สามารถบันทึกข้อมูลสารสนเทศ ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี แต่ละประเภท ที่ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน สามารถข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือและจัด
กิจกรรมพัฒนาลูกเสือ-เนตรนารี และขยายผลการ
บันทึกข้อมูลสู่สถานศึกษาในสังกัดได้ 

5,000 6 20 2 5 5 6 ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 

10. โครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม 
พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
พ.ศ. 2562  

จังหวัดเชียงใหม่ มีนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในพ้ืนที่ ด้านการบริหารงานวิชาการ 
ด้านการบริหารงานบุคลากร  ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ และด้านการพัฒนาการบริหารงาน
ทั่วไป 

1,370,000 6 20 12 5 5 5,6 นิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

 



ส่วนที่ 4  
รายละเอียดโครงการ กิจกรรม  

ตามประเด็นยุทธศาสตร์  
  



 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
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โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 1. ด้านความมั่นคง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  1. ประเด็นความมั่นคง  
แผนปฏิรูปประเทศ 12. ประเด็นด้านการศึกษา  
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุภาภรณ์  อินทมา  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม 2564 – กันยายน 2564 
งบประมาณ   488,292 บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทถว้น)  
 
๑. หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ กำหนดรูปแบบการปกครองและประมุขแห่งรัฐ  
ไว้ว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  เป็นการเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ คือ ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ และพระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงตอบรับการขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ 
พระองค์ที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และมีพระราชดำรัสรับทรงราชย์                  
มีความว่า... “ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา ได้กล่าวในนามของปวงชน
ชาวไทย เชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วย              
การสืบราชสันตติวงศ์กับรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธาน 
และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง” กอปรกับพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือ การสร้างคนดี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมีพระบรมราโชบาย เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถ ในการสร้างคนดี
ให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพ้ืนฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติ  
ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่งคง - มีคุณธรรม (3) การมีงานทำ - มีอาชีพ และ (4) การเป็น
พลเมืองดี บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
ทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการแก่สังคม พัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการน้อมนำพระราโชบาย ด้านการศึกษา             
ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 มาเป็นหลักชัย ยึดมั่นปฏิบัติพัฒนาการศึกษา
ของชาติให้เจริญก้าวหน้า สร้างผู้เรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่ง ตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็น
รูปธรรม  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ              
ไดจ้ัดสรรงบประมาณให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น เพ่ือขบัเคลื่อนการดำเนินงานสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา              
ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ในสถานศึกษาครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยดำเนินกิจกรรมโครงการ
สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ  
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2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระรราชวงศ์จักรี 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม มีอาชีพ - มีงาน
ทำ และมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี  
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถี มีจิตสำนึกรัก ษ์และ
ภูมิใจในของท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง  
 2.4 เพ่ือสร้างความตระหนักให้เกิดกับบุคลากรทางการศึกษาในการเป็นแบบอย่างที่ดี การทำหน้าที่
เป็นพลเมืองดี   
 2.5 เพ่ือการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภารกิจในการดำเนินกิจกรรมสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ดีตามรอยพระยุคลบาท  

3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 

     1) ผู้เรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 คน 
2) หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
1) ต้นแบบผู้ เรียนปฏิบัติน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีตามรอย                 

พระยุคลบาท 
2) ต้นแบบสถานศึกษาสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 
3) ผู้ เรียนมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4) ผู้เรียนรักษ์ท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง 

     5) ความร่วมมือของหน่วยงานในการดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี             
ตามรอยพระยุคลบาท 

๔. วิธีดำเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 วางแผนการดำเนินโครงการ  
  1.1 ประชุมการดำเนินงานโครงการฯ 
  1.2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ 

ม.ค. - ก.พ. 64 สุภาภรณ์ 
 

2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ 
  2.1 ประชุมคณะกรรมการฯ 
  2.2 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2.3 ดำเนินกิจกรรมฯ  
        1) กิจกรรมการเรียนรู้ “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” 
        2) กิจกรรมสร้างและขยายเครือข่าย  
- สถานศึกษาสร้างและส่งส่งพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท  
- นักเรียนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท       
        3) กิจกรรมสาธารณประโยชน์ “จิตอาสารักษ์บ้าน 
รักษ์ถิ่น”  

 
ก.พ. 64 
มี.ค. 64 

มี.ค. – ก.ค. 64 

สุภาภรณ์ และ 
คณะกรรมการ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

        4) กิจกรรมต้นแบบผู้เรียนเป็นพลเมืองดีตามรอย 
พระยุคลบาท 
        5) กิจกรรมต้นแบบสถานศึกษาสร้างและส่งเสริม 
ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท   
        6) กิจกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงและ 
การประเมินโรงเรียนที่ขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียงระดับจังหวัด” 

3 กิจกรรมที่ 3 การติดตาม 
  - กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ  

ก.ค. 64 
 

สุภาภรณ์ และ 
คณะกรรมการ 

4 กิจกรรมที่ 4 สรุป รายงานผล 
  - สรุปผลการการดำเนินกิจกรรม/โครงการฯ 
  - รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ก.ย. 63 สุภาภรณ์  

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
มกราคม 2564 – 30 กันยายน 2564 

6. งบประมาณ  
     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ   จำนวน 488,292 บาท  

(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)  
ไตรมาสที่ 1 – 2    จำนวน   191,100 บาท 
ไตรมาสที่ 3 – 4    จำนวน   297,192 บาท 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 วางแผนการดำเนินโครงการ  
1. ประชุมประชุมการดำเนินงานโครงการฯ   
    1.1 ประชุมผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
จำนวน 18 คน จำนวน 2 ครัง้ 
          ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท อาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท  
          80 บาท +(35 บาท x 2 มื้อ) x 18 คน x 2 ครั้ง 
          ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการบุคลากรอ่ืน จำนวน 7 คน 
          150 บาท x 2 เที่ยว x 7 คน x 2 ครั้ง 
   1.2 ประชุมวางแผนคณะทำงาน ร่วมกับหน่วยงานการศึกษา จำนวน 50 คน  
         ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท อาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
         80 บาท +(35 บาท x2 มื้อ) x 50 คน 
         ค่าพาหนะเดินทาง จำนวน 19 คน 
         150 บาท x 2 เที่ยว x 19 คน 
 

(22,800) 
 
 
 
 

5,400 
 

4,200 
 
 

7,500 
 

5,700 
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กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินกิจกรรมโครงการ 
2. กิจกรรมการเรียนรู้ “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” 
    สถานศึกษาขับเคลื่อนบูรการการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน น้อมนำ 
พระบรมราโชบาย ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระบรมศานุวงศ์ สู่การปฏิบัติ 
    “จิตอาสารักษ์บ้าน รักษ์ถิ่น” 

 
(253,950) 

 

    2.1 ต้นแบบสถานศึกษาสร้างและส่งเสริมพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 
          ต้นแบบนักเรียนพลเมืองดีตามรอยพระยุคบาล 
          9 โรงเรียน ๆ ละ 80 คน ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 100 บาท 8,000 บาท  
          9 โรงเรียน x 80 คน x 100 บาท 
    2.2 สร้างและขยายเครือข่ายสถานศึกษาสร้างและส่งเสริมพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 
          21 หน่วยงาน 21 โรงเรียน ๆ ละ 70 คน ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 100 บาท  
          7,000 บาท     
          21 โรงเรียน x 70 คน x 100 บาท 
    2.3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการรายงาน 
          วิทยากร 7 คน ครูผู้รบัผิดชอบ 30 คน 
          ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน ๆ ละ 1,200 บาท  
          4 คน x 1,200 บาท 
          ค่าอาหาร 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท อาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 37 คน 
          80 บาท + (35 บาท x 2 มื้อ) x 35 คน 
    2.4 การนิเทศ กำกับ ติดตาม สถานศึกษาร่วมโครงการโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
          15 หน่วยงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 วัน ค่าท่ีพัก 1 วัน ค่าพาหนะ 
          15 หน่วยงาน x ((240 บาท x2วัน)+ ค่าท่ีพัก 500 บาท+ ค่าพาหนะ 500 บาท) 
          5 โรงเรียน x ((240 บาท x 2วัน)x 5 คน 

 
 
 

72,000 
 
 
 

147,000 
 
 
 

4,800 
 

5,550 
 
 

22,200 
2,400 

    2.5 กิจกรรมขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงและการประเมินโรงเรียนที่ขอรับการประเมิน 
          เป็นสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัด 
          จำนวน 10 โรงเรียน คณะกรรมการ 6 คน จำนวน 10 วัน 
          ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ 
          (240 บาท x10 วัน x6 คน)+(500 บาท x6 คน x2 วัน) + 9,600 บาท 

(30,000) 
 
 
 

30,000 
    2.6 กิจกรรมประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการสร้างและ 
          ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ  
          (Zoom) 30 โรงเรียน 21 หน่วยงาน 
          และคณะผู้ร่วมประชุมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 19 คน 
          ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท อาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
          80 บาท x (35 บาท x 2) x 19 คน 
          ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม 7 คน  
          150 บาท x 2 เที่ยว x 7 คน    
 
 

(4,950) 
 
 
 
 

2,850 
 

2,100 
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กิจกรรม งบประมาณ 
3. กิจกรรมที่ 3 การกำกับ ติดตาม ประเมินผล 
    กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานศึกษาสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอย 
    พระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ 
    3.1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การประเมิน จำนวน 18 คน จำนวน 2 ครั้ง 
          ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท อาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
          80 บาท x (35 บาท x 2 มื้อ) x 18 คน x 2 ครั้ง 
          ค่าพาหนะ จำนวน 7 คน 
          150 บาท x 2 เที่ยว x 7 คน x 2 ครั้ง           

 
 
 

(9,600) 
 

5,400 
 

4,200 
    3.2 กิจกรรมการประเมิน 
          ต้นแบบสถานศึกษาสร้างและส่งเสริมพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 
          ต้นแบบนักเรียนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 
          จำนวน 9 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวม 27 คน 1 วัน 
          ค่าพาหนะเดินทาง 1,000 บาท x 9 แห่ง   
          คณะกรรมการ 14 คน  
          ค่าตอบแทน คนละ 1,000 บาท x 14 คน 
          ค่าพาหนะเดินทาง 7 คน 150 บาท x 2 เที่ยว  
          ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท อาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 45 คน 
          80 บาท x (35 บาท x 2)x 45 คน 

(31,850) 
 
 
 

9,000 
 

14,000 
2,100 

 
6,750 

   3.3 กิจกรรมการประเมิน 
         สถานศึกษาสร้างและส่งเสริมพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 
         นักเรียนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 
         จำนวน 21 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน 2 วัน 
         ค่าพาหนะเดินทาง 1,000 บาท x 21 แห่ง 
         คณะกรรมการ 14 คน  
         ค่าตอบแทน คนละ 1,000 บาท x 14 คน จำนวน 2 วัน 
         ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท อาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 50 คน 
         80 บาท x (35 บาท x 2 มื้อ) x 50 คน 

(56,500) 
 
 
 

21,000 
 

28,000 
 

7,500 
   3.4 ค่าวัสดุและค่าจ้างถ่ายเอกสาร ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ           
         ค่าโล่ จำนวน 30 อัน ๆ ละ 500 บาท 
         30 อัน x 500 บาท 
        เกียรติบัตร 350 ฉบับ ๆ ละ 20 บาท 
        350 ฉบับ x 20 บาท 
        ค่าหมึกปริ้นเตอร์ 2 ตลับ ๆ ละ 5,500 บาท 
        2 ตลับ x 5,500 บาท 

(63,000) 
 

15,000 
 

7,000 
20,000 
11,000 

        ค่าถ่ายเอกสาร 10,000 
4. กิจกรรมที่ 4 สรุป รายงานผล  
    ประชุมคณะกรรมการ จำนวน 18 คน 
    ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท อาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 

(15,642) 
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กิจกรรม งบประมาณ 
    80 คน + (35 บาท x2 มื้อ) x 18 คน 
    ค่าจัดทำเอกสาร  

2,700 
12,942 

รวมเงิน       (สี่แสนแปดหม่ืนแปดพันสองร้อยเก้าสิบสองบาท) 488,292 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด 19  

2) ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแนวทางการดำเนินการเพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด 
          2) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินกิจกรรมโครงการฯ และแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน
แบบมีส่วนร่วมของบุคลากรผู้รับผิดชอบของหน่วยงานการศึกษา 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

8.1 ตัวชีว้ัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
      1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  

 
100 

      2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมโครงการฯ  100 
      3) ร้อยละของหน่วยงานเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 80 
8.2 ตัวชีว้ัดผลลัพธ์ (outcomes)  

1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมีความรักและเทิดทูนในสถาบัน
พระมหากษัตริย์และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

100 

2) ร้อยละของผู้เรียนนำความรู้ ความเข้าใจ น้อมนำพระบรมราโชบาย           
สู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

80 

      3) ร้อยละของนักเรียนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 100 
      4) ร้อยละของสถานศึกษาสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี 
          ตามรอยพระยุคลบาท 

100 

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     9.1 การสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ในมิติความร่วมมือของหน่วยงาน

การศึกษาและหน่วยงานภารกิจ 
     9.2 การน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดำเนินการ

อย่างต่อเนื่อง สู่ความยั่งยืน 
 9.2 การสร้างและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 
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โครงการขับเคลื่อนการดำเนนิงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
          อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในระดับพื้นที่ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 1. ด้านความมั่นคง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  1. ประเด็นความมั่นคง  
แผนปฏิรูปประเทศ 12. ประเด็นด้านการศึกษา  
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสุภาภรณ์  อินทมา   
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
งบประมาณ    10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

๑. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานสนองพระราชดำริ ในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอัน เนื่ องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี  
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 เนื่ องจากศักยภาพ บริบท                
ของโรงเรียนแตกต่างกัน  การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมของระดับหน่วยงานการศึกษา                   
จะสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงาน “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” พัฒนาได้ดียิ่งขึ้น และหน่วยงานระดับ
นโยบาย ต้องให้การส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือการพัฒนาสมาชิก “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  

ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จึงจัดทำโครงการการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในระดับจังหวัด 

2. วัตถุประสงค ์
       2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน                    
ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หน่วยงานการศึกษา 

2.2 เพ่ือการสร้างการรับรู้  ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน                  
“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ในระดับจังหวัด หน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษา  

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 

             การขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                        
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หน่วยงานการศึกษา จำนวน 19 แห่ง  
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      3.2 เชิงคุณภาพ 
      1) หน่วยงานการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม ความร่วมมือ ในการ

ส่งเสริม สนับสนุน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  
      2) การเสริมสร้างสนับสนุนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในระดับหน่วยงานการศึกษา  

๔. วิธีดำเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที ่1 วางแผนการดำเนินโครงการ  
  - จัดทำข้อมูลการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ 
  - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ ระดับจังหวัด 

 
ต.ค. 63 
ก.พ. 64 

สุภาภรณ์ อินทมา 
 

2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ 
  - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
  - จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ร่วมกับหน่วยงาน
การศึกษา 
  - ขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษ์ศาสตร์โรงเรียนฯ 

 
 

ม.ค. 64 
 

ม.ค. – ก.ย. 64 

สุภาภรณ์ อินทมา 
 

3 
 

กิจกรรมที่ 3 การติดตาม 
  - กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ  
  - ประชุมสรุปผลการดำเนินงานฯ 

 
ส.ค. 64 

สุภาภรณ์ อินทมา 
 

4 กิจกรรมที่ 4 สรุป รายงานผล 
  - สรุปผลการการดำเนินกิจกรรม/โครงการฯ 
  - รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก.ย. 64 สุภาภรณ์ อินทมา 
 

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
      ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

6. งบประมาณ  
      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน   10,000 บาท  
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 2 วางแผนการดำเนินโครงการ 
จัดทำข้อมูลการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ 
    - ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร 

(500) 
 

500 
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ 
จัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ร่วมกับหน่วยงานการศึกษา 
    - ค่าอาหารกลางวัน 80.-X30คน = 2,400.- 
    - ค่าอาหารว่าง 35.-X30คน       = 1,050.- 
    - ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร 
 

(4,450) 
 

2,400 
1,050 
1,000 
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กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 3 การติดตาม 
กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ  
    - ค่าเบี้ยเลี้ยง 240.-X5คนX2วัน      = 2,400.- 
    - ค่าท่ีพักเหมาจ่าย 500X5คนX1วัน = 2,500.- 
    - ค่าพาหนะ/น้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น   =    150.- 

(5,050) 
 

2,400 
2,500 

150 
รวม (หนึ่งหม่ืนบาท) 10,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
              ความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของหน่วยงาน
การศึกษา 
  7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
              กำหนดเป็นนโยบายและตัวชี้วัดในระดับหน่วยงานต้นสังกัด 

 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 1. จำนวนหน่วยงานการศึกษาร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 1. อัตราที่เพ่ิมขึ้นของสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามแผนการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน “งานสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน” ของแต่ละ
หน่วยงานการศึกษา 

ร้อยละ 5 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       9.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระดับพ้ืนที่ ในมิติความร่วมมือของหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานภารกิจ 
  9.2 การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชพรรณ ทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ 

แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา 
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย  
          เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ย่ังยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖4 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 1. ด้านความมั่นคง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  1. ประเด็นความมั่นคง  
แผนปฏิรูปประเทศ 12. ประเด็นด้านการศึกษา  
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายเอกลักษณ์  มีชัย  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน   
ระยะเวลาดำเนินการ   มกราคม – มีนาคม 2564  
งบประมาณ   4,500  บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)   
 
1. หลักการและเหตุผล  
 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิป ไตยเพ่ือพัฒนา
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 จาก
ทุกสังกัด โดยเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำไปขยายผลสานต่อให้เกิดประโยชน์ต่ อเยาวชนใน
สถาบันการศึกษาและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของรัฐสภาต่อไป  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตัวแทน      
ยุวชนประชาธิปไตยระดับจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของ
เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖
4 ขึ้น เพ่ือดำเนินการคัดเลือกตัวแทนในระดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖4 เข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่
ไดก้ำหนดไว้ 
 
2. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือคัดเลือกตัวแทนยุวชนประชาธิปไตยจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรม 
ของสถาบันนิติบัญญัติอย่างเท่าเทียม โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการเป็นเครือข่ายของรัฐสภา 

๓.๒ เพ่ือให้เยาวชนได้ตระหนักในหน้าที่ความเป็นพลเมือง และวิถีประชาธิปไตยโดยสามารถ 
น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิตเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางประชาธิปไตย 

๓.๓ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมขุและกระบวนการทางนิติบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
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3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  3.๑ เชิงปริมาณ  
          นักเรียนและนักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๒๐ ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย สายสามัญ/สายอาชีพ และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

  3.๒  เชิงคุณภาพ 
         นักเรียนและนักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ/สายอาชีพ  
และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๒๐ ปี ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทน 
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ รุ่นและสำรอง 2 คน รวม 4 คน จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 4 คน รวม 8 คน 
 
4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

1.วางแผนและจัดทำโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็น
พลเมืองของเยาวชน 
ในระบอบประชาธิปไตย  
เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน  
กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย  
ประจำปี ๒๕๖4 
 
 

- - - - นาย
เอกลักษณ์ มี

ชัย 
กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาด
และกิจการ
นักเรียน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

2.ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานทาง
การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัด
และพิจารณาคัดเลือกตัวแทน และ
จัดส่งรายชื่อเพ่ือเข้าร่วมการ
พิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัด 

- - - - นาย
เอกลักษณ์ มี

ชัย 
กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาด
และกิจการ
นักเรียน 

3.ดำเนินการคัดเลือกตัวแทน
สถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน ๒ คน และจัดส่งรายชื่อ
เพ่ือเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือก
ในระดับจังหวัด 

- 1,725.00 - - 

4.ดำเนินการคัดเลือกตัวแทน
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ รุน่ ๆ 
ละ ๒ คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

- 2,400.00 - - 

5.สรุปผล/รายงานผล - 375.00 - - 
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5.  พื้นที่เป้าหมาย 
  5.๑  หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

 5.๒  สถานศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 
6.  งบประมาณ 
 6.๑ จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  4,500- บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 6.๒ แหล่งงบประมาณ 
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                          งบประมาณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

          6.๓ แผนการใช้งบประมาณ (ระบุรายละเอียดรายการงบประมาณและรายละเอียดตัวคูณ) 

กิจกรรม/รายละเอียด
งบประมาณ 

จำนวน
งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ช่วงเวลาการ
ใช้

งบประมาณ  
(ระบุไตร

มาส) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑  
พิจารณาคัดเลือกตัวแทน  
ระดับสถานศึกษา สังกัด สช. 
รายการงบประมาณ 
(๑)  อาหารกลางวัน 
     (15 คน x 1 มื้อ x 80 บาท) 
(2)  อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (15 คน x 1 มื้อ x 35 บาท) 

 
 
 
 
 

1,200.00 
 

525.00 

 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

 
1,200.00 

 
525.00 

 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

ไตรมาสที่ 2 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ ๑ 1,725.00 - 1,725.00 - 
กิจกรรมที่ 2  
พิจารณาคัดเลือกตัวแทนระดับ
จังหวัด จากสถานศึกษาทุกสังกัด  
รายการงบประมาณ 
(๑) อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (16 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
(๒) อาหารกลางวัน 
     (16 คน x 1 มื้อ x 80 บาท) 
(3) ค่าวัสดุ 

 
 
 
 

 
1,120.00 

 
1,280.00 

375.00 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 
 

1,120.00 
 

1,280.00 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 
 

375.00 

 
 
 
 

ไตรมาสที่ 2 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 2,775.00 - 2,400.00 375.00 
กิจกรรมที่ ๓  
สรุปผล รายงานผล 

- - - - 
 

ไตรมาสที่ 2 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3  - - - - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,500.00 - 4,125.00 375.00  
 

 



100 

7. แนวทางการริหารความเสี่ยง 
 7.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
  7.1.1 นักเรียน นักศึกษา อาจไม่สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกได้ เนื่องจากมี
ระยะเวลากระชั้นชิด 
  7.1.2  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ทำให้นักเรียน นักศึกษา     
ไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามกำหนด 
 7.2  แนวทางบริหารความเสี่ยง 
 จัดทำมาตรการในการดำเนินการคัดเลือกให้รัดกุม โดยปฏิบัติตามประกาศของศูนย์ปฏิบัติการโควิด
จังหวัดเชียงใหม่ และกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 
 

8. การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

๕.๑ นักเรียนและนักศึกษา ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้เพ่ิมข้ึน 

- สอบถาม 
- แบประเมินความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

- แบประเมิน 
ความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจใน 
การเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
- ภาพถ่าย 

๕.๒ นักเรียนและนักศึกษา ที่เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถแสดงให้เห็นถึงการนำไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง 

- สอบถาม 
- แบประเมินความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

- แบประเมิน 
ความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจใน 
การเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
- ภาพถ่าย 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
๕.๓ นักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรม 

- สอบถาม 
- แบประเมินความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจในการเข้ารว่มกิจกรรมฯ 

- แบประเมิน 
ความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจใน 
การเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
- ภาพถ่าย 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๓.๑ นักเรียนและนักศึกษา ได้รับความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย          
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกระบวนการทางนิติบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 ๑๓.๒ นักเรียนและนักศึกษา ได้ตระหนักในหน้าที่ความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย  
โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิต เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางประชารัฐ 

 ๑๓.๓ นักเรียนและนักศึกษา ในสถานศึกษาทุกแห่งได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสถาบัน 
นิติบัญญัติอย่างเท่าเทียม โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และการเป็นเครือข่ายของรัฐสภา 
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โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่  
          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 1. ด้านความมั่นคง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  1. ประเด็นความมั่นคง  
แผนปฏิรูปประเทศ 12. ประเด็นด้านการศึกษา  
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวภัณฑิรา  เขื่อนคำ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
งบประมาณ  68,400 บาท (หกหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)   
 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน ให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดน  ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ มีทักษะอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  รวมไปถึงสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ไดมีทิศทางการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือให้ผู้เรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่
ชายแดนไดรับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีทักษะอาชีพ มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรมไดย่างมีความสุข โดยการนำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ แผนย่อย
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 แผนการปฏิรูปประเทศ          
ด้านการศึกษา ประเด็นการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑       
มาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่  ให้สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่ และบูรณาการร่วมกันกับหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 

ดังนั้นเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่
ชายแดน ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 – 2564) จังหวัดเชียงใหม่ และเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 – 2564) จังหวัดเชียงใหม่ และ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่ 
 2.2 เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2.3 เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่  
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3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
    1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560  – 
2564) จังหวัดเชียงใหม่ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่ 
       2. จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 เชิงคุณภาพ 
       1. จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 – 2564) จังหวัด
เชียงใหม่และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ตาม
ภารกิจ นโยบาย และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
       2. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 

4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

1. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่
ชายแดน ประจำปี พ.ศ. 2563 

-    ผอ.กลุ่ม
นโยบาย
และแผน 

2. แจ้งให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด 
ส่งโครงการ/กิจกรรม เพื่อรวบรวมจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่
ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ 

 -   

3. แตง่ตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน
ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 -   

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 
2560 – 2564) จังหวัดเชียงใหม่ และ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา
พ้ืนที่ชายแดน ประจำปี พ.ศ. 2564  

    

1. 5. จัดทำเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่
ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560 – 
2564) ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปี พ.ศ. 

2.  
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

6. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัด
เชี ย งให ม่  (พ .ศ . 2560 – 2564) ฉบั บ
ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และ
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่
ชายแดน ประจำปี พ.ศ. 2564 

   - 

5. พื้นที่เป้าหมาย 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ 

6. งบประมาณ  68,400 บาท (หกหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)   

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. กิจกรรมสรุปและรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 
ประจำปี พ.ศ. 2563 
    - ค่าจัดทำเอกสารสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

2,000   
 
 

2,000 

 
 
 
 

2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560–2564) จังหวัด
เชียงใหม่ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา
พ้ืนที่ชายแดน ประจำปี พ.ศ. 2564 
(1) ค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 50 คน x 350 บาท  
(2) ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุมไป-กลับ  
จำนวน 50 คน x 300 บาท  
(3) ค่าเอกสารประกอบการประชุม  
จำนวน 50 คน x 100 บาท 
(4) ค่าวิทยากร 1 คน x 6 ชั่วโมง x 1,200 บาท 
(5) ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

47,700  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 

 
 
 
 

17,500 
 

15,000 
 

5,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
3. กิจกรรมจัดทำเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่
ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับ
ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปี พ.ศ. 
2564 เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
- ค่าจัดทำรูปเล่ม จำนวน 100 เล่ม x 150 บาท 
 

15,000   
 
 
 
 

15,000 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
4. กิจกรรมติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา
พ้ืนทีช่ายแดน ประจำปี พ.ศ. 2564  
- ค่าจัดทำเอกสารติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 

3,700  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3,700 

 

รวมเงิน 68,400 7,200 58,200 3,000 

หมายเหตุ  (1) ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
              (2) ระบุไตรมาส ดังนี้  ไตรมาส 1  ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562 
  ไตรมาส 2  มกราคม 2563 – มีนาคม 2563 
   ไตรมาส 3  เมษายน 2563 – มิถุนายน 2563 
  ไตรมาส 4  กรกฎาคม 2563 – กันยายน 2563 

7.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
    หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดและหน่วยงานอื่นไม่สามารถร่วมประชุมได้ตามเป้าหมายที่กำหนด  
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดและหน่วยงานอ่ืนให้เข้าร่วมประชุมโดยชี้แจง
ให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน  

8. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
มีแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ.
2560 - 2564) จังหวัดเชียงใหม่ และ
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่
ชายแดน 

การเข้าร่วมประชุมและการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานการศึกษาเป้าหมาย 

แบบตอบรับเข้าร่วม
ประชุม/ใบงาน/แบบ
สำรวจความพึงพอใจ 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 1. จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564) จังหวัดเชียงใหม่และ
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจ นโยบายและ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
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โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 
          การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ๑๒. การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา  
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 2. พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม  
                                                                 เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววนิจช์ตา  โชติวิศิษฐ์กุล และคณะ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม 2564- กันยายน 2564  
งบประมาณ  60,000 บาท (หกหมืน่บาทถว้น)    
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ทั้งในด้านความรู้ ความคิด การปฏิ บัติ
คุณธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมี
ความสุขบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือ
ศึกษาต่อตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม  มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึ กษาธิการ คือ 1. 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 1) “ต่อยอดอดีต 2) “ปรับ
ปัจจุบัน” และ3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” และยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์    มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ
มีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วง
วัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา
ที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น คน
ไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง  

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาองเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา
มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน 
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“ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำ
ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้จริง สามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจ มีนโยบายในการ
เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพและสายสามัญ ให้ได้ 50 ต่อ 50 และในปีการศึกษา 2563 สัดส่วนผู้เรียนสาย
อาชีพจะต้องอยู่ที่ 60 ขึ้นไป และสายสามัญ 40 แต่ทั้งนี้ต้องปรับหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวะ และการ
พัฒนาครู เพ่ือทำให้การเรียนการสอนในสายอาชีพมีความน่าสนใจมากขึ้น  

จากรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562 พบว่า ในแผนแม่บทด้านการ
พัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายให้วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด
วิเคราะห์ 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 มีผลการดำเนินงานด้านการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสาย
อาชีพและสายสามัญ ปี 2563 โดย มีผู้เรียนในสายอาชีพ  ร้อยละ 30.71  ดังนั้น  สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีความ
เชื่อมโยงกับหลักสูตรในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือ
การมีงานทำ เพ่ือให้ผู้ เรียนที่จบการศึกษาในแต่ละระดับสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจ 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ในระดับจังหวัดเชียงใหม่ 
 

3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
 เชิงคุณภาพ 
       ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา มีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษา
ในระดับท่ีสูงขึ้นที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและบริบทในพ้ืนที่ 
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4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา ผู้

ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

ขั้นเตรียมการ 
1.จัดทำโครงการส่งเสริมเวที
และประชาคมเพ่ือการจัดทำ
รูปแบบและการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 
2.นำเสนอโครงการส่งเสริมเวที
และประชาคมเพ่ือการจัดทำ
รูปแบบและการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาต่อคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
โครงการ 
3. ประสานงานความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่าย และเสนอแต่งตั้ง
คณะทำงานระดับสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
4. จัดทำโครงการวิจัยการ
ดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีความ
เชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ใน
ระดับจังหวัดเชียงใหม่ต่อ
คณะอนุกรรมการพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบโครงการฯ 

 
ธ.ค.63 

       (-) 

 
 
 
 
 
 
 

มค 64. 
(-) 
 
 
 
 
 
 
 

กพ.64 
(-) 
 
 

กพ.64 
(-) 

 
 
 
 
 

 

   

ขั้นเตรียมการ (ต่อ) 
 5. ประชุมคณะทำงานฯเพ่ือ
วางแผนและจัดทำแนวทางการ

  
ก.พ.64 
(7,500) 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา ผู้

ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

ดำเนินงานโครงการฯ   
6. สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่การ
จัดการเรียนการสอน
แบบต่อเนื่องเชื่อมโยงการ
จัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา  
7.ประชุมคณะทำงานฯเพ่ือ
รวบรวมและจัดทำสารสนเทศ
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและ
เตรียมการในการประชุมชี้แจง
กลุ่มเป้าหมาย   

 
กพ.- มี.ค.

64 
(-) 
 
 
 

มี.ค.64 
(7,800) 

ขั้นการดำเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดำเนินงาน
โครงการฯ/จับคู่สถาบันเชื่อมโยง 
และจัดเวทีลงนามบันทึก
ข้อตกลงร่วมมือ  (MOU) 
2.สร้าง/พัฒนาหลักสูตร
(ระหว่างสถาบันคู่พัฒนาฯ)   
 
3.สถานศึกษาดำเนินงาน 
 
6.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
เครื่องมือนิเทศ ติดตาม การ
ดำเนินงานและเกณฑ์ระดับ
คุณภาพ 

   
เม.ย.-พ.ค.64 
(24,500) 

 
 
 
 

เม.ย.-พ.ค.64 
(-) 
 
 
 

พ.ค.- ก.ย64 
พ.ค.64 
(2,000) 

  

7.แจ้งแบบนิเทศ ติดตามและ 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
เพ่ือการพัฒนาโครงการฯ 

  พ.ค.64 
(-) 

 
 

ขั้นการนิเทศติดตาม 
1.นิเทศ กำกับ ติดตามและ
ประเมินผล 
 
2.จัดประชุมนำเสนอแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

   
พ.ค.-มิ.ย.64 

(6,300) 
 

 
 
 
 

ก.ค.-64 
(6,000) 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา ผู้

ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

 
ขั้นการกำหนดมาตรฐาน   
1.จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
   - ส่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 
  - ส่งสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
2. จัดทำรายงานผลการวิจัย ส่ง
สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

    
ก.ค.-64 
(1,700) 

 
 
 

ก.ค.-64 
(3,000) 

 

 
5. พื้นที่เป้าหมาย 
     โรงเรียนทุกสังกัดในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
 
6. งบประมาณ 60,000 บาท (หกหม่ืนบาทถ้วน)   
 

 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ 

ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุมคณะทำงานฯเพ่ือวางแผนและจัดทำ 

แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ จำนวน 15 คน
(สำนักงาน) 
     - อาหารว่างและเครื่องดื่ม (15*35*2 = 1,050 ) 
     - อาหารกลางวัน (15*80*1 = 1,200 ) 
     - ค่าพาหนะ (15*300 = 4,500 ) 
     - วัสดุ  (15*50 = 750 ) 

2. ประชุมคณะทำงานฯเพ่ือรวบรวมและจัดทำ 
สารสนเทศโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและเตรียมการในการ
ประชุมชี้แจงกลุ่มเป้าหมาย   
      - อาหารว่างและเครื่องดื่ม (15*35*2 = 1,050 ) 
      - อาหารกลางวัน (15*80*1 = 1,250 ) 
      - ค่าพาหนะ (15*300 = 4,500 ) 
      - วัสดุ  (15*70 = 1,050 ) 

 
7,500 

 
 
 
 
 
 

7,800 

  
 
 
 

1,050 
1,200 
4,500 

 
 
 
 

1,050 
1,200 
4,500 

 
 
 
 
 
 
 

750 
 
 
 
 
 
 

1,050 
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ขั้นการดำเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯและจับคู่สถาบัน
เชื่อมโยง และจัดเวทีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ  
(MOU)  จำนวน  50  คน (สถานที่เอกชน) 
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม (50*35*2 = 3,500 ) 
- อาหารกลางวัน (35*250*1 = 8,750 ) 

      - ค่าพาหนะ (35*300 = 10,500 ) 
- วัสดุ  จำนวน 35 ชุด ชุดละ 50 บาท= 1,750 

3.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตาม การ
ดำเนินงานและเกณฑ์ระดับคุณภาพ จำนวน 10 คน
(สำนักงาน) 
     - อาหารว่างและเครื่องดื่ม (10*35*2 = 700 ) 
    -  อาหารกลางวัน (10*80*1 = 800 ) 
    -  วัสดุ จำนวน 40 ชุด ชุดละ 50 บาท  = 2,000 

 
24,500 

 
 
 
 
 
 

 
2,000 

 

  
 
 
 
 

3,500 
8,750 
10,500 
 
 
 
 

700 
800 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,750 
 
 
 
 
 
 

2,000 
 

หมายเหตุ : ถัวจ่ายทุกกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นการนิเทศติดตาม 
 1.นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล  จำนวน  15  
โรงเรียน  ศึกษานิเทศ จำนวน 5 ทีม ทีมล่ะ 3 คน  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  คนล่ะ 120 บาท (15*120 =1,800 ) 
- ค่าพาหนะ  คนละ 300 บาท (15*300 =4,500 ) 
  2. จัดประชุมนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ดำเนินการ
ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการรภาค 15)   จำนวน  20 คน 
- ค่าพาหนะ  คนละ 300 บาท (20*300 =6,000 ) 

 
6,300 

 
 
 

6,000 

  
 
 

1,800 
4,500 

 
 

6,000 

 

ขั้นการกำหนดมาตรฐาน   
1.จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน 
2.จัดทำเอกสารรายงานการวิจัยฯ 

 
1,700 
3,000 

   
1,700 
3,000 

 
รวมเงิน 60,000  49,750 10,250 
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7.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ปัจจัยความเสี่ยง :  

               ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
          แนวทางการบริหารความเสี่ยง :  
               แตง่ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานที่ประกอบด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
8. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ใน
ระดับจังหวัดเชียงใหม่ 

- การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
- การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

-แบบนิเทศติดตามฯ 
- รายงานผลการ
ดำเนินการ 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มี
ร้อยละของผู้เรียนต่อสายอาชีพเพ่ิมข้ึน 

- การสำรวจ 
- การสอบถาม 

-แบบสำรวจ 
-แบบสอบถาม 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
     1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มีร้อยละของผู้เรียนต่อสายอาชีพเพ่ิมขึ้น 
     2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  12. การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนพดล  โป่งอ้าย, นางจุฬาพร  ส่งสิริฤทธิกุล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ 
งบประมาณ  ๒๘๔,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะต้องให้
ความสำคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ ให้ เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อน
กระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียมความพร้อม
รับ การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ทักษะการเรียนรู้และการเสริมสร้าง
ปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคน โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงระบบและโครงสร้างของสังคมไทยให้
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 
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
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 
ทีมุ่่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพ้ืนที่ ซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่า
เทียม และด้านประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า 
ไม่เกิดการสูญเปล่า และมีความคล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ  
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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
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 การทดสอบยังคงเน้นการจดจำเนื้อหามากกว่าการเรียนเพ่ือให้มีความรู้ ความ
เข้าใจอย่างแท้จริง  

กระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการ
บริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งจะต้องมีความร้อย
รัดสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี โดยต้องอาศัยความร่วมมือกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน การสร้าง
เครือข่ายในการทำงานในแต่ละพ้ืนที่  จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการ
ร่วมคิด ร่วมทำร่วมประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนากระบวนการทำงาน และสร้างนวัตกรรมในการ
ทำงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพบริบทและความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ รองรับการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 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
จัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในด้านทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษ ที่ 21 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้มศีูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด 
 ๒. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
 ๓. เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล  
 ๔. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เชิงปริมาณ 

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 
เชิงคุณภาพ 

๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และมีการวิจยัทาง
การศึกษาในระดับจังหวัดทีมีคุณภาพ 

๒. จังหวัดเชียงใหม่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและประเมินผล 
ที่สามารถใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล 

๓. จังหวัดเชียงใหม่มีงานวิจัยที่มีคุณภาพ และการเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล แก่สาธารณชน 

๔. จังหวัดเชียงใหม่มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ 

๔. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

1. ร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน
โครงการ IFTE ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
256๔  สร้างเครือข่ายในระดับ
กระทรวง ภาคและจังหวัด 
แนวทางการดำเนินงาน 
๑.๑ร่วมการประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ดำเนินงานประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงาน ประกอบด้วย ผู้รบัผิดชอบ
ข้อมูลผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของ
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด  
ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 
ผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษา  
๑.๒ แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด 
๑.๓ นำเสนอโครงการอนุมัติ/ผ่านความ
เห็นชอบ กศจ.  

๖,๐๐๐ - - - ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

2. วิเคราะห์คะแนน/จัดทำระบบ
สารสนเทศผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
แนวทางการดำเนินงาน 
2.1 ประชุมคณะทำงาน วิเคราะห์ข้อมูล 

- ๑๐,๐๐๐ - - ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

และจัดทำสารสนเทศผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
รายจังหวัดโดยใช้เทคโนโลยดีิจิตลั 
๒.๒ สรุป สังเคราะห์และบันทึกข้อมูล 

๒.3 เผยแพร่และนำข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.4 ประกาศกลุ่มเปา้หมายร่วมพฒันา
ระดับจังหวดั 
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการนำรูปแบบ/
แนวทาง การพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา สู่สถานศกึษากลุ่มเป้าหมาย 
แนวทางการดำเนินงาน 
๓.1 ประชุมสถานศึกษากลุม่เป้าหมาย
เพื่อช้ีแจงรูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู ้
๓.๒ ประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนา
ศักยภาพครผูู้สอนในการพัฒนาสือ่และ
นวัตกรรมการจดัการเรียนรู ้
๓.๓ สถานศึกษาเลือกรูปแบบนวตักรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
๓.๔ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
ดำเนินงานแก่สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
แห่งละ ๗,๐๐๐ บาท 

- ๑๕๗,๒๐๐ - - ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

๔. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
นวัตกรรมการศึกษาของสถานศกึษา
กลุ่มเป้าหมาย 
แนวทางการดำเนินงาน 
๕.1 ประชุมจัดทำเครื่องมือการนิเทศ 
กำหนดแผนและปฏิทินการนิเทศ 
๕.๒ คณะทำงานนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล และรายงานเป็นรายไตรมาส 
๕.2 สรุปและรายงานผลการนเิทศ 
ติดตามการพัฒนานวัตกรรมการศกึษา
ของสถานศึกษา 

- - ๕๖,๔๐๐ - ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

๕. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอด
บทเรียน/คัดเลอืกนวัตกรรมการปฏบิัติที่ดี  
แนวทางการดำเนินงาน 
๖.1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี
เป้าหมาย คือสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
๑๕ แห่ง ผู้แทนจากหน่วยงานทาง

- - ๓๗,๘๕๐ - ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

การศึกษา หน่วยงานท่ีจัดการศึกษา  
และสถานศึกษาร่วมประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ถอดบทเรียนการพัฒนานวัตกรรม
และสรุปผลดำเนินงาน  
๖.2 แต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือก
สถานศึกษากลุม่เป้าหมาย เพื่อเปน็
ตัวแทนของจังหวัดร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในระดับภาค (ด้านละ ๑ แห่ง รวม ๓
ด้าน) 
๖.๓ คดัเลือกนวตักรรมการปฏบิัติที่ด/ีมอบโล ่
๖. การสังเคราะห์วิจัยนวัตกรรมของ
สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
๖.๑ สังเคราะห์ วิจัย นวัตกรรมการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตาม
และประเมินผล ของสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 
๖.๒ สรุปผลการสังเคราะห์วิจัยนวัตกรรม
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การ
นิเทศติดตามและประเมินผลของ
สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

- - - ๗,๐๐๐ ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

๗. จัดทำเอกสารรายงานเผยแพร่ผล
การดำเนินงาน 
แนวทางการดำเนินงาน 
วิเคราะห์และสรุปผลดำเนินงานจดัทำ
เป็นเอกสารองค์ความรู้ รปูแบบในการ
พัฒนา เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานทางการ
ศึกษา หน่วยงานทีจ่ัดการศึกษา และ
สถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางหรอื
กรอบแนวคิดในการจดัการเรียนรู ้

- - - ๑๑,๐๕๐ ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

๕. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนในสถานศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

จำนวน ๑๕ โรงเรียน รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
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๖. งบประมาณ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ – ๒  จำนวน ๑๔๗,๒๐๐ บาท      
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ – ๔  จำนวน ๑๓๖,๘๐๐ บาท      
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๘๔,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำแนกตามกิจกรรมดังนี้  (ค่าใช้จ่ายถัวจ่ายทุกรายการ) 

งบดำเนินการ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เงินงบประมาณ  

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑  ร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ IFTE 
(Innovation For Thai Education)ปีงบประมาณพ.ศ. 
๒๕๖๔ 

(๖,๐๐๐)    

๑.๑ ประชุมรับนโยบาย แนวทางการดำเนินงานจากสำนักบูรณา
การยุทธศาสตร์การศึกษา  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๖,๐๐๐ - - - 

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - - ๖,๐๐๐ - 
2. วิเคราะห์คะแนน/จัดทำระบบสารสนเทศผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(๑๐,๐๐๐)   
 

๒.๑ ประชุมคณะทำงานเครือข่ายพิจารณาคัดเลือก
สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำ
สารสนเทศ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  

    

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๐ คน ๒ มื้อ ๆ ละ ๕๐ 
บาท 

๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ - 

ค่าอาหารกลางวัน ๒๐ คน ๑ มื้อ ๆ ละ ๒๕๐ บาท  ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ - 
๒.๒ ค่าจัดทำเอกสารรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาฯ  
   ๓๐ เล่มๆ ละ ๑๐๐ บาท 

๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ - 

๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
แก่สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

(๑๕๗,๒๐๐)    

๓.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรม การ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตาม สู่
สถานศึกษา 

(๕๒,๒๐๐) 
   

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๖๐ คน ๒ มื้อ ๆ ละ ๕๐ 
บาท 

๖,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ - 

ค่าอาหารกลางวัน ๖๐ คน ๑ มื้อ ๆ ละ ๒๕๐ บาท  ๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ - 
ค่าพาหนะเดินทาง ๖๐ คน คนละ ๓๐๐ บาท ๑๘,๐๐๐ - ๑๘,๐๐๐ - 
ค่าท่ีพักผู้เข้าร่วมประชุม ๕ ห้อง  ๖,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ - 
ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก ๑ คน*๖๐๐ บาท*๖ ช.ม. ๓,๖๐๐ ๓,๖๐๐ - - 
ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ช่วย ๒ คน*๖๐๐ บาท*๓ ช.ม. ๓,๖๐๐ ๓,๖๐๐ - - 
๓.๒ จัดสรรงบประมาณแก่โรงเรียนในโครงการ ๑๕ 
โรงเรียน ร.ร.ๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท     
 

๑๐๕,๐๐๐ - ๑๐๕,๐๐๐ - 
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งบดำเนินการ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เงินงบประมาณ  

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๔. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาในพื้นที่ (56,400)  

๔.๑ ประชุมปฏิบตัิการจัดทำเครื่องมือนิเทศ/แผนและปฏิทิน
การนิเทศ (๓,๕๐๐)    

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๐ คน ๒ มื้อ ๆ ละ ๕๐ บาท ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ - 
ค่าอาหารกลางวนั ๑๐ คน ๑ มือ้ ๆ ละ ๒๕๐ บาท  ๒,๕๐๐ - ๒,๕๐๐ - 
๔.๒ นิเทศติดตามการดำเนนิงานสถานศึกษาในโครงการ ๑๕ 
แห่ง 

(๔๕,๙๐๐)    
ค่าเบี้ยเลี้ยง ๑๐ คนๆละ ๓ แห่งๆละ ๒ วนัๆละ ๒๔๐ บาท  
 

๑๔,๔๐๐ - ๑๔,๔๐๐ - 

ค่าพาหนะ ๕ คนัๆ ละ ๓ แห่ง*๒ เที่ยวๆละ ๔๐๐ บาท*๒วนั ๒๔,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ - 

ค่าที่พัก ๓ ห้อง ๕ คืน คืนละ ๕๐๐ บาท ๗,๕๐๐ - ๗,๕๐๐ - 

๔.๓ ประชุมปฏิบตัิการสรุปผลการนิเทศ (๗,๐๐๐)    

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๐ คน ๔ มื้อ ๆ ละ ๕๐ บาท  ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ - 

ค่าอาหารกลางวนั ๑๐ คน ๒ มือ้ ๆ ละ ๒๕๐ บาท  ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ - 

๕. ประชุมวิชาการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอด
บทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาในพื้นที่/ภาค 

(๓๗,๘๕๐)  

๕.๑ จัดประชุมวิชาการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอด
บทเรียน 

(๒๖,๘๕๐)    
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๖๐ คน ๒ มื้อ ๆ ละ ๕๐ บาท ๖,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ - 

ค่าอาหารกลางวนั ๖๐ คน ๑ มือ้ ๆ ละ ๒๕๐ บาท  ๑๕,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ - 

ค่าจัดทำเกียรติบัตร(โรงเรียน)พร้อมกรอบอันละ๑๕๐บาท 
๑๕ อัน 

๒,๒๕๐ - ๒,๒๕๐ - 

ค่าจัดทำเกียรติบัตร(ครู) แผน่ละ ๒๐ บาท ๓๐ แผน่ ๖๐๐ - ๖๐๐ - 

ค่าโลน่วัตกรรมการปฏิบัติที่ดี ๓ รางวัลๆละ ๑,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ - 
๕.๒ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการนำเสนองานระดบัภาค ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ - 
๕.๓ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการร่วมการประชุม
ระดับประเทศ 

๖,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ - 

๖. การสังเคราะห์วิจัยนวัตกรรมของสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 

(๗,๐๐๐)  

๖.๑ สังเคราะห์ วิจัย นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู้ การนิเทศติดตามและประเมินผล ของสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 
 

    

๖.๒ สรุปผลการสังเคราะห์วิจัยนวัตกรรมการบริหารจัดการ การ
จัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและประเมินผลของสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 

    

ประชุมปฏิบัติการสงัเคราะห์ วจิัยและสรุปผลวิจยันวัตกรรม (๗,๐๐๐)    

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๐ คน ๔ มื้อ ๆ ละ ๕๐ บาท ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ - 
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งบดำเนินการ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เงินงบประมาณ  

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
ค่าอาหารกลางวนั ๑๐ คน ๒ มือ้ ๆ ละ ๒๕๐ บาท  ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ - 
๗. สรุปรายงานและเผยแพรน่วัตกรรมการศึกษา (๑๑,๐๕๐)  

๗.๑ ค่าจ้างจัดทำเอกสารรายงาน ๕๐ เล่มๆละ ๑๕๐ บาท ๗,๕๐๐ - ๗,๕๐๐ - 
๗.๒ ค่าวัสดุสำนักงาน ๒,๐๕๐ - - ๒,๐๕๐ 

รวมงบประมาณ ๒๘๔,๐๐๐ ๗,๒๐๐ ๒๗๔,๗๕๐ ๒,๐๕๐ 

7. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    ปัจจัยความเสี่ยง  ๑. การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๒๐๑๙  

๒. สถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ต่างสังกัด ทำให้การขับเคลื่อนกิจกรรม
โครงการมีความลำบากด้านการประสานงานและอำนาจการสั่งการ 

    แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   ๑. ใช้มาตรการการป้องกันการระบาดอย่างเข้มงวด ใช้การนิเทศออนไลน์  
 ๒. นำโครงการผ่านความเห็นชอบจาก กศจ. เพ่ือกำหนดเป็นนโยบายร่วมกันของทุก

หน่วยงานการศึกษาในจังหวัด 
 
8. การวัดและประเมินผล  

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

๑. จังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
นวัตกรรม และมีการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด ๑ ศนูย ์

การนิเทศติดตาม แบบรายงานผลการ
ทดสอบทางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม ่

๒. จงัหวัดเชียงใหม่มีนวัตกรรมการการศึกษา อย่างน้อย  
๑๕ รูปแบบ   

การนิเทศติดตาม แบบนิเทศติดตาม       
การพัฒนานวัตกรรม 

๓. จังหวัดเชียงใหม่มีงานวิจัยและการเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษา  
อย่างน้อย ๑ ชิน้ 

การนิเทศติดตาม แบบนิเทศติดตาม       
การพัฒนานวัตกรรม 

๔. จังหวัดเชียงใหมม่ีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
อย่างน้อย ๑ เครือข่าย 

การนิเทศติดตาม แบบรายงานการพัฒนา
เครือข่ายคุณภาพ
การศึกษา 

 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

 การบูรณาการด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาระหว่างหน่วยงานในจังหวัดและภาค เพ่ือพัฒนาคน
ให้พร้อมเข้าสู่สั งคมคุณภาพในศตวรรษที่  ๒๑ เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ตามสมรรถนะของผู้เรียนเพิ่มขึ้น 
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โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดเชยีงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.นริศรา  เลิศล้ำ , น.ส.ชนิกานต์  เรือนแก้ว และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ 
งบประมาณ  6๐,000  บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
 
1. หลกัการและเหตุผล 
               ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมตั้งแต่ ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาศักยภาพคนไทยตลอดช่วงชีวิต เพ่ือให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถพัฒนาตนและเป็นกำลังสำคัญใน
การขับเคลื่อน การพัฒนาสังคม การพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยรุ่น 
วัยเรียน วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้เป็นคนดีมีวินัย เรียนรู้ได้
ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย  มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทาง
การเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถ ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า และเป็นกำลังสำคัญใน
การพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมาย การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คือ คนไทยทุกช่วงวัย มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์และการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ 
ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์และสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้เป็นคนดีมีวินัย เรียนรู้ได้ ด้วย
ตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยมีแนวทางการพัฒนาตามแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน 
/วัยรุ่น โดยมีเป้าหมาย คือวัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์  
รักการเรียนรู้ มี สำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ด้วยการปลูกฝังความเป็นคนดีมีวินัย พัฒนา
ทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะใน ศตวรรษท่ี ๒๑  

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา  54 รัฐต้อง
ดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตาม
วรรคหนึ่งเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย ทั้งนี้  ตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการศึกษาปฐมวัย  จึงได้ให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย 
(อนุบาล ๑ – ๓) โดยให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ โดยกำหนดแนวทางการจัด
การศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ให้สถานศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ โดยมีสำนักงาน
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ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ขับเคลื่อนในส่วนภูมิภาค ตลอดจนบูรณาการและประสานความร่วมมือในการจัด
การศึกษาร่วมกันกับทุกภาคส่วนภายในจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน รวมถึงเพ่ือเสริมสร้างความตระหนัก  และพัฒนาผู้บริหาร ครูผู้สอนปฐมวัย บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่กำหนดไว้ อันจะส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
เชิงบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่ (2560-2564) ให้สอดรับและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ 11 เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยการประสานงาน สร้างความ
ร่วมมือการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่ ดังนั้นเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึงและมีพัฒนาการสมวัย พัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ร่วมถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนดูแล พัฒนาและ
จัดการศึกษาสำหรับปฐมวัย ในจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกบัส่วนภูมิภาคเพ่ือพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปตามมาตรฐานชาติ ต่อไป   

 
2. วัตถุประสงค์ 
   

          2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดศึกษาปฐมวัย    
อย่างทั่วถึง และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

 2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 
 2.3 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เชิงปริมาณ 

      1) เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ทุกคน ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์การเรียนรู้ และจัดการ
ศึกษา   ให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน 

2) สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตามการประเมินผลการ
ดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย มีคุณภาพระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
และตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาหน่วยงานแต่ละสังกัดกำหนด 

3) ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จำนวนไม่น้อย
กว่า 500 คน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดแูล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยที่หลากหลาย 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
      ๑) ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) มีพัฒนาการที่สมวัยทุกด้านอยู่ในระดับ ดี 
      ๒) ร้อยละ ๘๐ ของเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

มีพัฒนาการที่สมวัยทุกด้านอยู่ในระดับ ดี 
 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
     เด็กปฐมวัย (3 – 6 ปี) ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงาน ทาง
การศึกษาที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 
      ๓.๑ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ - เขต ๖  
               3.2 สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 
               3.3 องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
      ๓.4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
      ๓.5 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
      ๓.6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน) 
               ๓.7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
 

4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

กิจกรรมที่ 1 ทบทวนวิเคราะห์ความ
ต้องการความจำเป็น  เพ่ือร่วมกัน วิเคราะห์ 
ความต้องการ ในการออกแบบ วางแผน การ
ดำเนิ นงาน  โครงการขั บ เคลื่ อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
พ้ืนที ่ 

- ๕,๐๐๐    

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผล 

กิ จกรรมที่  2  เสริมสร้ าง พั ฒ น า
ศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่
เกี่ ยวข้ อง  เพ่ื อ ให้ ได้ รับการส่ งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษา
ให้เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยตาม
มาตรฐานสถาน พัฒ นาเด็ กปฐมวัย
แห่งชาติ     

 

๓๔,๘00 

 

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 3 สะท้อนคิด นิเทศ ติดตาม   
ตามมาตรฐานฯ โดยศึกษานิเทศก์ ออก
นิเทศ ติดตาม การนำความรู้ที่ได้รับจาก
การพัฒนาไปใช้ในการจัดประสบการณ์
กับเด็กปฐมวัยและการดูแลและพัฒนา
ใน ก า ร จั ด ก า รศึ ก ษ าป ฐ ม วั ย ต าม

  

๕,๔๐๐ กลุ่มนิเทศ
ตดิตาม และ
ประเมินผล 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

มาตรฐานสถาน พัฒ นาเด็ กปฐมวัย
แห่งชาติ  และมาตรฐานการศึกษาที่
สถานศึกษากำหนด 
กิจกรรมที่ 4 ชวนเชิญขยายผล และ
เผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ดำเนินงานเกี่ยวกับการนำผลงานวิจัย 
นวัตกรรม รูปแบบ/ แนวปฏิบัติที่ ดี  
(best practice) ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า
ปฐมวัยสู่การปฏิบัติที่ดี  ร่วมกัน และ
คัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดไปนำเสนอ
ต่อในระดับภาคต่อไป 

  

 
๑๓,๔๘๐ 

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม 
และ

ประเมินผล 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงานผล
การจัดกิจกรรม เพ่ือ สรุปผลการ
ดำเนินงานโครงการ จัดทำรายงาน
และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 

   ๑,๓๒๐ 

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม 
และ

ประเมินผล 
 

5. พื้นที่เป้าหมาย 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด

เชียงใหม่ที่จัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3) ในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

6. งบประมาณ   จำนวน 6๐,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) แบบถัวจ่ายได้ทุกรายการ  
     -งบประมาณไตรมาสที่ ๑ – ๒  จำนวน ๓๓,๐๐๐ บาท 
     -งบประมาณไตรมาสที่ ๓ – ๔  จำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ชวนคิด  วิเคราะห์ความต้องการจำเป็น โดย
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย และผู้ที่เก่ียวข้อง  
จำนวน ๒๐ คน จำนวน 1 วนั ดังนี้ 
         ๑) ค่าอาหารกลางวัน ๒๐ คนๆ ละ ๘๐ บาท     
(๒๐ คน x  ๘๐ บาท x ๑ วัน )                        เป็นเงิน 
 
 

๕,๐๐๐  
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 

1,600 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

         ๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๐ คน  ๒ 
มื้อๆ ละ ๓๕ บาท  (๒๐ คน x ๒ มื้อ x ๓๕ บาท )                     
เป็นเงิน 
         ๓) ค่าถ่ายเอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการ
และคู่มือการทำแบบทดสอบออนไลน์ จำนวน ๒๐ ชุด ชุด
ละ ๑๐๐ บาท  (๒๐ชุด x ๑๐๐ บาท)                                            
เป็นเงิน 

- 
 
 
- 

1,๔๐๐ 
 
 
- 

 
 
 

๒,๐๐๐ 

รวมกิจกรรมที่ 1 ๕,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
กิจกรรมที่ 2  เสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมดังนี้ 
        ๒.๑ ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนามาตรฐานและ
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก” จากสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัด สพป.เชียงใหม่ 1-๖, ตชด. , 
เอกชน, สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รวม ๕๐ คน 
จำนวน 1 วัน  ดังนี้ 
        ๑) ค่าอาหารกลางวัน ๕๐ คนๆ ละ ๒๕๐ บาท     
(๕๐ คน x  ๒๕๐ บาท x ๑ วนั )                   เป็นเงิน 
        ๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คน   
๒ มื้อ (๕๐ คน x ๒ มื้อ x ๕๐ บาท)              เป็นเงิน 
        ๓) ค่าตอบแทนวิทยากร ๑ คน จำนวน ๖ ชัว่โมง ๆ
ละ ๖๐๐ (๖๐๐ บาท x ๖ ชั่วโมง)                 เป็นเงิน 
        ๔) ค่าพาหนะวิทยากร ไป – กลับ          เป็นเงิน 
        ๕) ค่าที่พักวิทยากร   ๒ คืนๆละ ๑,๒๐๐ เป็นเงิน 
        ๖) ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ                          เป็นเงิน 
      ๒.๒ ประชุมอบรมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจใน
การดำเนินงานโครงปลูกพลังบวกเพ่ือสร้างจิตสำนึก
ภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ 
         ๑) ค่าอาหารกลางวัน ๒๐ คนๆ ละ ๘๐ บาท     
(๒๐ คน x  ๘๐ บาท x ๑ วัน )                     เป็นเงิน 
         ๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๐ คน  คนละ ๒ 
มื้อ  ๆละ ๓๕ บาท (๒๐ คน x ๒ มื้อ x ๓๕ บาท )       เป็นเงิน 
         ๓) ค่าพาหนะให้ศึกษานิเทศก์ ไป-กลับ เฉพาะเขต 
๓ ,เขต ๕ ,เขต ๖, ตชด. และการศึกษาพิเศษ จำนวน  
๕ คน  เฉลี่ยไม่เกิน คนละ ๕๐๐ บาท              เป็นเงิน 

๓๔,๘00  
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

๓,๖00 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒,๕๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 
- 

๔,๐๐๐ 
๒,๔๐๐ 

- 
 
 
 
 
 

๑,๖๐๐ 
 

๑,๔๐๐ 
 
 

๒,๕๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 

๑,๘๐๐ 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

                                            รวมกิจกรรมที่ 2   ๓๔,๘00 ๓,๖00 2๙,๔00 ๑,๘๐๐ 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 
กิจกรรมที่ 3 สะท้อนคิด นิเทศ ติดตาม ตามมาตรฐานฯ 
    ๓.๑ ดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มเป้าหมายตามปฏิทิน ในการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล จำนวน ๕ คน เวลา ๓ วัน ดังนี้    
         ๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ๕ คนๆ ละ ๒๔0 บาท /วัน 
(๕ คน x ๒๔๐ บาท x ๓ วัน)                       เป็นเงิน 
         ๒) ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง วันละ ๑๒๐ บาท 
/วัน   (๕ คน x ๓ วัน x ๑๒๐ บาท)                เป็นเงิน 

 
๕,๔๐๐ 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 

๓,๖๐๐ 
 

๑,๘๐๐ 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

                                               รวมกิจกรรมที่ 3 ๕,๔๐๐      -  ๕,๔๐๐ - 
กิจกรรมที่ ๔  กิจกรรมคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติ ที่เป็น
เลิศ (Best Practices) ตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ จำนวน 2 
ชิ้น/ผลงาน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย (สำหรับผู้บริหาร) และ 2) ด้านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (สำหรับครูผู้สอน) 
- ค่าจ้างเหมาทำโล่รางวลั จำนวน 1,200 บาท/โล่ จำนวน 2 โล่                                                                                                                                           
เป็นเงิน                     
-ค่าจ้างเหมาทำเกียรติบัตร พร้อมกรอบ จำนวน 130 บาท/
อัน จำนวน 1๖ อัน                                      เป็นเงิน 
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน 
จำนวน ๕ คน คนละ ๑,๐๐๐ บาท                    เป็นเงิน 
- ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทาง ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผลงาน
ระดับบุคคลที่เป็นตัวแทนระดับจังหวัดไปนำเสนอผลงาน
ด้านผู้บริหารและครูระดับภาค/สป. เฉลี่ยคนละไม่เกิน 
๒,๐๐๐ บาท                                            เป็นเงิน 

๑๓,๔๘๐  
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

๒,๔๐๐ 
 

๒,๐๘๐ 
 
- 
 
 
 

๔,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 

                                            รวมกิจกรรมที่ ๔  ๑๓,๔๘๐ ๕,๐๐๐ ๘,๔๘๐ - 
กิจกรรมที่ 5  สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 
     - ค่าจ้างเหมาทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 

1,3๒0  
- 

 
- 

 
1,3๒0 

    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หกหม่ืนบาทถ้วน) 6๐,000 ๘,๖00 ๔๖,๒๘๐ ๕,๑๒๐ 
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๗.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
                ๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา (COVID- ๑๙)  
                ๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกัน อาจทำให้
เกิดอุปสรรคในเรื่องความชัดเจนในการสื่อสารและความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน 
            การบริหารความเสี่ยง  

1. วางแผนการดำเนินงาน มอบหมายความรับผิดชอบและประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมก่อน
ดำเนินการ   

2. ชี้แจง สร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนและทั่วถึง 
3. ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาต้องออกนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานที่ประกอบด้วยบุคลากรจากทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
5. ประสาน ติดตามการดำเนินงานเป็นระยะๆ 
๖. บางกิจกรรมสามารถปรับและยืดหยุ่นได้ ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID- ๑๙) เพ่ือความปลอดภัยของทุกคนในการร่วมกิจกรรม 
 

๘. การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

๑.เด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 6 ปี) ทุกคน 
ได้รับการดูแลพัฒนา จัดประสบการณ์
เรียนรู้ และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการ
สมวัยในทุกด้าน 

-สังเกต 
-สัมภาษณ์ 
-ลงพื้นที่เชิงประจักษ์ 
-รายงานผลการดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม 

-แบบบันทึกพัฒนาการเด็ก
(อายุ 3 – 6 ปี) 
-แบบรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

๒.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา/สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพระดับผ่าน
เกณฑ์ขั้นต้นตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติและสถานศึกษากำหนด 

-สังเกต 
-สัมภาษณ์ 
-ลงพื้นที่เชิงประจักษ์ นิเทศ 
ติดตาม 

-แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติการประจำปีของ
สถานศึกษา/สถานพัฒนา
(SAR) 
-โปรแกรมการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ผ่านระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ 
(พัฒนาขึ้นโดยกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์) 
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ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
๓.ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน ในจังหวัดเชียงใหม่ ทุกคนทีไ่ด้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้
ความเข้าใจมีความตระหนักและเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัด
การศึกษา ให้เด็กปฐมวัย 

-เอกสารแสดงความพึงพอใจ 
-สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
-สัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 
-ผลการประเมินการทำแบบทดสอบ 

-แบบความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุน และ
พัฒนาให้มีความรู้ความ
เข้าใจ 
-แบบทดสอบออนไลน์
ของสป. 
 

๔.ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยที่จบ
การศึกษาระดับปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย
ในทุกดา้นอยู่ในระดับ ดี 

-สังเกต 
-สัมภาษณ์ 
-สรุปผลการประเมินพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยทุกหน่วยงานทางการ
ศึกษา 
-เอกสารธุรการประจำชัน้เรียนของ
สถานศึกษาทุกสังกัดในระดับปฐมวัย 

-แบบบันทึกผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
-แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติการประจำปีของ
สถานศึกษา/สถานพัฒนา
(SAR) 

๕.ร้อยละ ๘๐ ของเด็กปฐมวัยที่จบ
หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ มีพัฒนาการที่สมวัยทุก
ด้านอยู่ในระดับ ดี 
 

ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทุก
สังกัด 

-แบบประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑. เด็กปฐมวัยอายุ ๓ – ๖ ปี ทุกคนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการดูแล ส่งเสริมและพัฒนาให้มี
พัฒนาการเหมาะสมตามวัยอย่างท่ัวถึง เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 
 ๒. หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่มีการบูรณาการในการทำงานร่วมกันเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ภายใต้แนวนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเดียวกัน 

๓. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งที่
ได้รับการขยายผลการดำเนินงานมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
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โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ๑๒. การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปิ่นปินันท์ ร่มโพธิ ์ กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564  
งบประมาณ  40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

 1. หลักการและเหตุผล  
   เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นผู้สืบทอดความเป็นชาติในอนาคต เด็กทุกคนจึงสมควรที่
จะได้รับการพัฒนาให้เต็มศักยภาพในทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพ่ือให้เด็กรู้จัก
สิทธิ หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน สามารถปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในสังคมได้อย่างสั นติ
สุข รัฐบาลจึงกำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือเป็นวันสำคัญที่แสดง
ให้ทุกฝ่ายประจักษ์ว่าสังคมไทยได้ให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติและเพ่ือกระตุ้น
เตือนให้ทุกฝ่ายหันกลับมาพิจารณาว่า จะช่วยกันส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างไร เพ่ือให้เขาเติบโต
ขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพของชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญดังกล่าว จึงจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือนำไปร่วมจัดกิจกรรมฉลอง               
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 
เพ่ือให้ เด็กที่ เข้าร่วมโครงการได้รู้ถึ งความสำคัญของตนเอง ความมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้ าที่                               
มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ขยันหมั่นเพียร 
และซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือจะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ และเติบโตเป็น
อนาคตที่ดีของชาติต่อไป 
2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จักการแสดงออกอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  2.2 เพ่ือให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ รู้สึกมีคุณค่าต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
  2.3 เพ่ือให้เด็กได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสม 

3. เป้าหมายของโครงการ  
   3.1 เชิงปริมาณ   เด็ก เยาวชน นักเรียน ในจังหวัดเชียงใหม่  
  3.2 เชิงคุณภาพ  เด็กรู้จักการแสดงออกอย่างเหมาะสม และเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย  
                                            อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด (เชิงปริมาณ) เป้าหมาย 

เด็ก เยาวชน นักเรียน ในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างน้อย 300 คน 
ตัวช้ีวัด (เชิงคุณภาพ) เป้าหมาย 

เด็กรู้จักการแสดงออกอย่างเหมาะสม และเกิดการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

การเข้าร่วมกิจกรรมของเด็ก  
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5. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขออนุมัติโครงการ/แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ธ.ค. 63 – ม.ค. 

64 
น.ส.ปิ่นปินันท์ ร่มโพธิ ์

2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อกำหนดกรอบ 
แนวทางการดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินงาน 

ธ.ค. 63 – ม.ค. 
64 

น.ส.ปิ่นปินันท์ ร่มโพธิ ์

3. จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ธ.ค. 63 – ม.ค. 
64 

น.ส.ปิ่นปินันท์ ร่มโพธิ์  

4. ประชุมสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ม.ค. 64 น.ส.ปิ่นปินันท์ ร่มโพธิ ์

6. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  
  เด็ก เยาวชน นักเรียน ในจังหวัดเชียงใหม่ 

7. พื้นที่เป้าหมาย  

จังหวัดเชียงใหม่  

8. ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)  
ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564  

9. งบประมาณ 
  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรม 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ขออนุมัติโครงการ/แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

    

2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 12 คน*80 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมประชุม 

จำนวน 12 คน*35 บาท*2 มื้อ 

1,800   
 

960 
840 

 
 
 

3. จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 
-   ค่าปา้ยไวนิล จำนวน 1 ป้าย 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ (อุปกรณ์การเรียน/กีฬา/ของ

รางวัลแจกเด็ก) 
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 (1 วัน) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯ  
    จำนวน 13 คน*240 บาท 
วันที่ 9 มกราคม 2564 (ครึ่งวัน) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯ  
    จำนวน 13 คน*120 บาท 
- ค่าพาหนะเดินทางคณะกรรมการฯ จำนวน 13 คน 

37,700   
540 

 
 
 
 

3,120 
 
 

1,560 
 

2,800 

 
 

29,680 
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กิจกรรม 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
4. สรุปผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 

- ค่าจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน 
500    

500 
รวม (บาท)   9,820 30,180 

รวมทั้งสิ้น (สี่หม่ืนบาทถ้วน)  40,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
10. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

10.1 ความชัดเจนในการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  
10.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจทำให้มี               

การปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม รวมถึงส่งผลต่อจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  11.1 เด็กได้รู้จักการแสดงออกอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  11.2 เด็กเกิดความภาคภูมิใจ รู้สึกมีคุณค่าต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
  11.3 เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสม 
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โครงการการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ๑๒. การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล  งานพัฒนา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ 
งบประมาณ  400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
 
1. หลักการและเหตุผล  

 ทรัพยากรพ้ืนฐานของการบริหารงานซึ่งได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการหรือเทคนิค    
ทางการบริหารนั้น “คน” เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าที่สุดขององค์กร การมีทรัพยากรมากเท่าใดไม่สําคัญ
เท่ากับมีความสามารถในการบริหารการจัดการทรัพยากรแรงงานและคุณภาพของคน (วรากรณ์  สามโกเศศ. 
2542 : 6) ด้วยเหตุที่ “คน” นอกจากจะเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการบริหารงานแล้ว “คน” ยังมี
บทบาทสำคัญในการบริหารงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารงานทั้งด้านการวางแผนการจัดองค์กร
การจัดการเกี่ยวกับบุคคล การประสานงานและการควบคุมงาน ปัจจุบันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
อย่างรวดเร็วทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ดังนั้น “คน” จึงถือเป็นต้นทุนสำคัญที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม                    
ในการประกอบการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 จากความสำคัญดังกล่าว หน่วยงานจึงจำเป็นทีต่้องมีการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารทรัพยากร
บุคคลอยู่เสมอ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ รวมทั้งมี
เป้าหมายสูงสุดเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐและตอบสนองความต้องการของประชาชนสูงสุดตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี้  
            (1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2545 โดยที่มาตรา 3/1 ได้
บัญญัติให้การบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 (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 เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัยเอก
ราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒ นาคน 
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 และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาอตุสาหกรรมและบริการอนาคต  
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  (3) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด  
  ด้านที่  3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพโดยคน
ไทยมีความพร้อมทั้งกาย 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 ธรรมาภิบาลและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้ งภายในและ
ภายนอกประเทศ 
  ด้านที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ        
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่
ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  

 ด้วยเหตุนี้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ จึงต้องเป็นระบบที่สร้างความคล่องตัวไม่ยึดติด
อยู่กับกฎระเบียบ และต้องเป็นระบบที่เกื้อหนุนต่อการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ช่วยให้ส่วนราชการบรรลุ
เป้าหมาย ที่ตั้งไว้ขณะเดียวกันจะต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และทำให้
ข้าราชการมคีวามพึงพอใจ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีดว้ย   
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้กับข้าราชการในการพัฒนาระบบและสมรรถนะของ

บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
 
 

3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
3.1  เชิงปริมาณ 
ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 80 คน ได้รับการพัฒนา       

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
3.2  เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการในสำนักงานฯ มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบและสมรรถนะของบุคลากรสังกัด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้ง มีความพึงพอใจในกิจกรรมที่เข้ารับการการพัฒนาไม่น้อยกว่า       
ร้อยละ 80 
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1. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

1.1 เตรียมการ (Plan)  
เขียนโครงการ เสนอผู้บริหารเพ่ือขอ
อนุมัติ 

     

4.2 ดำเนินการ (Do) 
ประชุม ชี้แจง พร้อมทั้งอธิบายแนวทาง
ในการศึกษาดูงาน ตามวัตถุประสงค์หลัก
ของโครงการฯ ในแต่ละกิจกรรม 
 

     

4.3 กิจกรรมศึกษาดูงานในช่วง
ระยะเวลา 

** (สามารถปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม)  

     - กิจกรรมที่ 1 : มีข้าราชการฯ ที่
ได้รับการพัฒนา (ช่วงที ่1) 
     - กิจกรรมที่ 2 : มีข้าราชการฯ ที่
ได้รับการพัฒนา (ช่วงที่ 2) 
     - กิจกรรมที่ 3 : มีข้าราชการฯ ที่
ได้รับการพัฒนา (ช่วงที่ 3) 
     - กิจกรรมที่ 4 : มีข้าราชการฯ ที่
ได้รับการพัฒนา (ช่วงที่ 4) 

 
 

100,000  
 

 
 
 
 

100,000  
 

 
 
 
 
 
 

100,000  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

100,000  
 

เจ้าของ
กิจกรรม   
ในแต่ละ

โครงการฯ 
 
 
 
 

4.4 ตรวจสอบ (Check)  สรปุ ประเมิน
โครงการฯ ความพึงพอใจ รายงานผล                                                             

     

4.5 ปรับปรุง/พัฒนา (Act) 
นำผลการประเมินมาเปรียบเทียบ 
ปรับปรุง พัฒนาโครงการฯ 

     

 
5. พื้นที่เป้าหมาย สถานที่ฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่กำหนดในแต่
ละช่วงกิจกรรม 
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6. งบประมาณ จำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)                
 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
2. ค่าที่พัก 
3. ค่าพาหนะ 
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

400,000   
 

 
 

รวมเงิน 400,000    
หมายเหตุ 1. ทุกรายการให้ถัวจ่ายตามความเหมาะสม 
  2. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายดำเนินงานฯ จาก
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคให้กับสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานในไตรมาส ที่ 1 (ตุล าคม – ธันวาคม 
2563) โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด งบประมาณ 22,700 บาท 
(สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
  3. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จากแผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค 
ให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายอ่ืน 2. ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด งบประมาณ 45,400 บาท (สี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
  4. งบดำเนินงานที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติ
ที่ประชุมทีมบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดย
ให้จัดสรรเพ่ิมเติมรายหัวสำหรับการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานจำนวนประมาณ 80 คนๆ ละ 5,000 บาท 
เป็นเงินที่ใช้ ในการพัฒนาโครงการฯ ทั้งหมด 400,000 บาท ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมฯ ให้ใช้งบดำเนินงานของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ิมเติม เป็นเงิน 331,900 บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่ งพันเก้าร้อย
บาทถ้วน) 
 
7. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
          งบประมาณไม่เพียงพอ 
      7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
           แบ่งกลุ่มเป้าหมายของโครงการ เพ่ือให้เหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้            
มีข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งหมด 80 คน โดยแบ่ง
กลุ่มเป้าหมายออกเป็นกลุ่มๆ ในแต่ละกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม เพ่ือให้ทุกคนได้รับการพัฒนาในแต่ละ
ช่วงเวลา สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
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8. การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

ข้าราชการในสำนักงานฯ มีความรู้        
ความเข้าใจ ในการพัฒนาระบบและ
สมรรถนะของบุคลากรสังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้ง           
มีความพึงพอใจในกิจกรรมที่เข้ารับ        
การพัฒนา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 9.1 สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้กับข้าราชการในการพัฒนาระบบและสมรรถนะของ
บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
 9.2 ได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ด้านสมรรถนะของบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ท่ีเป็นจริง และสมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนา  
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โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ๑0. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
แผนปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอำไพ  จันทร์หล้าฟ้า  ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม - กรกฎาคม  พ.ศ. 2564                                                          
งบประมาณ    5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
1. หลักการและเหตุผล  
 กระบวนการลูกเสือ มีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกหนึ่ง ในการฝึกอบรมและพัฒนาเยาวชนให้เป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีระเบียบวินัย รู้จักการ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนและมีจิตอาสาซึ่งเป็นไป ตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 10 ข้อ โดยสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษา ผ่านกระบวนการลูกเสือ เพ่ือให้สามารถดำรงชีวิต
อยู่ในครอบครัว ชุมชน และสังคม ได้อย่างมีความสุข โดยมี ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการลูกเสือ เยาวชนลูกเสือ เนตรนารี และผู้ให้การสนับสนุนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน 
ล้วนทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนกระบวนการลูกเสือไปสู่การปฏิบัติ พัฒนากระบวนการลูกเสือ และการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ให้มีขีดความสามารถตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาให้เยาวชน
เป็นพลเมืองดี โดยน้อมนำพระบรมราโชวาท ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) แผนการศึกษาชาติ ที่มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 

     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เห็นถึงความสำคัญของบุคคลผู้ให้ความร่วมมือและ
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้กิจกรรมลูกเสือเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง และเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
รู้จักเสียสละเพ่ือประโยชน์ของบ้านเมือง และมีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติงานด้านการลูกเสือด้วยความมานะ
พยายาม มุ่งพัฒนากิจการลูกเสือสู่เยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมด้วยความเสียสละจิตอาสา 
/จิตสาธารณะ ดังนั้น จึงได้กำหนดจัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ที่ให้การสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการมาโดยตลอด 
ซึ่งจะเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไป ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ผลักดันให้ผู้ที่มีความสนใจและใส่ใจใน
กิจการลูกเสือมุ่งทำความดี และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ด้านการลูกเสือเพ่ือพัฒนาให้เยาวชนเป็น
พลเมืองดีต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญและกำลังใจในการเสียสละ สำหรับผู้มีผลงานดีเด่นทางการ
ลูกเสือ ที่เป็นประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคนในสังคม 

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  

2.3 เพ่ือให้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วม เกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติที่ดี 
ต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 
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3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 

- ผู้ที่มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในระดับจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ประเภทๆ ละ  
1 รางวัล  ได้แก่ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประเภทครูผู้สอน และประเภทผู้ให้การสนับสนุน 
 เชิงคุณภาพ 

- หน่วยงาน สถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี  และผู้ให้การสนับสนุน
กิจการ 

ลูกเสือ ให้ความสำคัญและตระหนักในการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการและมีจิตอาสา                
ด้วยความเตม็ใจ อย่างสม่ำเสมอมากขึ้น 
 

4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา ผู้ควบคุม 

ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ)  

กิจกรรมที่ 1 
- ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
สนับสนุน 
- ประชาสัม พันธ์/ประสานหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง  - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติ 
  ผู้ส่งผลงานและคณะกรรมการพิจารณา
ผลงาน 

  พ.ค.-
มิ.ย. 64 

  
นางอำไพ 

จันทร์หล้าฟ้า 
 

ผู้อำนวยการ
กลุ่มลูกเสือ  

ยุวกาชาดและ
กิจการ
นักเรียน 

กิจกรรมที่ 2    
- จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ 
 

  1-15 
ก.ค. 64 

 

กิจกรรมที่ 3 
- สรุป และประเมิ น ผลการดำเนิ น งาน
โครงการ 
 

  20 
ก.ค. 64 

 

 
5. พื้นที่เป้าหมาย 
  หน่วยงาน สถานศึกษา ทุกสังกัด พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 

6. งบประมาณ จำนวน  5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)   
 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 
- ขออนุมัติโครงการและงบประมาณสนับสนุน 
- ประชาสัมพันธ์/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
  ผู้ส่งผลงานและคณะกรรมการพิจารณาผลงาน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

กิจกรรมที ่2  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (12 คน x 2 มือ้ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน (12 คน x 1 มื้อ x 80 บาท) 
- ค่าพาหนะ คณะกรรมการ (6 คน x 2 เที่ยว x 150 บาท) 
- ค่าวัสดุ 

 
840.- 
960.- 

1,800.- 
1,400.- 

 
- 
- 
- 
- 

 
840.- 
960.- 

1,800.- 
- 

 
- 
- 
- 

1,400.- 
กิจกรรมที่ 3 

- สรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมเงิน 5,000.- - 3,600.- 1,400.- 
 
7.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  ปัจจัยความเสี่ยง 
              1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - บุคลากรทางการลูกเสือ อาจไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณก์ารแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

2. จำนวนกลุ่มเป้าหมายไม่ครบตามกำหนด เนื่องจากการจัดเตรียมเอกสารไม่สามารถจัดหาได้
ครบถ้วน 
 

  แนวทางการบริหารความสี่ยง 
              ๑. ประสานกับหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา ทุกช่องทาง 

   ๒. บริการให้คำปรึกษาและข้อมลู ทั้งในและนอกเวลาราชการ ในระบบสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง 
 

8. การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

   ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับขวัญและ
กำลังใจจากการมีส่วนร่วมในการบูรณาการ
ความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วน 
เพ่ือการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ อย่างยั่งยืน 

การตอบแบบประเมิน 
การสังเกต 

การสัมภาษณ์ 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

เอกสารหลักฐานฯ 
ภาพถ่ายวิดีทัศน์ 
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9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
9.1 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความภาคภูมิใจ  มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือและมีขวัญ

กำลังใจ  มีผลงานดีเด่นที่เป็นประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีทางการลูกเสือ   
9.2 การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในพื้นที่จังหวัด

เชียงใหม่ 
9.3 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้รับขวัญและกำลังใจ เป็นแบบอย่างทีด่ีให้แก่สาธารณชน 
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โครงการนิเทศกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ๑0. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
แผนปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเอกลักษณ์  มีชัย  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – เดือนกันยายน 2564 
งบประมาณ    10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 
1. หลักการและเหตุผล  

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพนั้น ควรต้องประกอบด้วย 3 กระบวนการ 
คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา โดยเจตนารมณ์ของแผน 
การศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือต้องการพัฒนาชีวิตให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญหา มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
ได้อย่างมีความสุข” การพัฒนาคนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อสังคม ได้เรียนรู้และฝึกทักษะ 
ที่หลากหลาย เพ่ือให้เยาวชนได้เพ่ิมพูนความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถ
สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคม การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นั้นจำเป็นต้องอาศัยกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  

 กิจการลูกเสือเป็นขบวนการสำคัญในการพัฒนาเยาวชนที่กระทรวงศึกษาธิการได้ยึดถือ 
เป็นแนวทางดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็นกิจกรรม
เยาวชนที่พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักการ วัตถุประสงค์ และวิธีการของกิจการลูกเสืออย่างแท้จริง  
โดยการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ บุคลากรควรมีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีทักษะในการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม   

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชี ยงใหม่ ตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริม 
ให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีทักษะตระหนักในความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ จึงได้จัดทำ “โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
ในสถานศึกษา จงัหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” 
 

2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ในหน่วยงานทางการศึกษาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ 
ประสบการณ์ที่จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญใน
กระบวนการของกิจการลูกเสือให้เป็นไปหลักการ วัตถุประสงค์ และวิธีการของกิจการลูกเสืออย่างแท้จริง           

2.2 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ในหน่วยงานทางการศึกษาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ติดตาม ช่วยเหลือ แนะนำ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารจัดการเรียนการสอนลูกเสือใน
สถานศึกษา  

2.3 เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ สังกัด
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ในหน่วยงานทางการศึกษาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมลูกเสือในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
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3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
3.๑ เชิงปริมาณ 

           1) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หน่วยงานทางการศึกษาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 30 คน 
  2) วิทยากรผู้ให้การอบรม          จำนวน   6 คน 
  3) เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการลูกเสือ     จำนวน   4 คน 
                รวมจำนวนทั้งสิ้น  40 คน 
    3.๒  เชิงคุณภาพ 
  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ในหน่วยงานทางการศึกษาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดกิจกรรมลูกเสือและบริหารงานกอง
ลูกเสือในสถานศึกษาได้ถูกต้องและเหมาะสม 
 

4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

กิจกรรมที่ 1  
1.1 ขออนุมัติโครงการฯ 
1.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
1.3 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงานและวิทยากร 
1.5 จัดประชุมคณะกรรมการและ

วิทยากร  

- 1,800.00 - - นาย
เอกลักษณ์ 

มีชัย 
กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาด
และกิจการ
นักเรียน 

 

กิจกรรมที่ 2  
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษา 

- - 8,200.00 - 

กิจกรรมที่ ๓  
ประชุมสรุปผล และรายงานผลการเนิน
งาน 
นิเทศกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

- - - - 

 
 

5.  พื้นที่เป้าหมาย 
 5.1  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่) 
 5.2  ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 5.3  สนามหน้าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
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6.  งบประมาณ 
 6.๑ จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  10,000- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 6.๒ แหล่งงบประมาณ 
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                          งบประมาณ...สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

          6.๓ แผนการใช้งบประมาณ (ระบุรายละเอียดรายการงบประมาณและรายละเอียดตัวคูณ) 

กิจกรรม/รายละเอียด
งบประมาณ 

จำนวน
งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ช่วงเวลาการ
ใช้งบประมาณ  
(ระบุไตรมาส) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 
รายการงบประมาณ 
(๑)  อาหารกลางวัน 
     (12 คน x 1 มื้อ x 80 บาท) 
(2)  อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (12 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

 
 
 

960.00 
 

840.00 

 
 

 
- 
 
- 

 
 

 
960.00 

 
840.00 

 
 
 
- 
 
- 

 
 

ไตรมาสที่ 2 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ ๑ 1,800.00 - 1,800.00 - 
 

กิจกรรม/รายละเอียด
งบประมาณ 

จำนวน
งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ช่วงเวลาการ
ใช้งบประมาณ  
(ระบุไตรมาส) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 2  
รายการงบประมาณ 
(๑) อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (40 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
(๒) อาหารกลางวัน 
     (40 คน x 1 มื้อ x 80 บาท) 
(3) ค่าพาหนะสำหรับวิทยากร  
     (300 บาท X 6 คน) 
(4) ค่าวัสดุสำนักงาน 
ค่าถ่ายเอกสาร/เข้ารูปเล่ม 
ป้ายไวนิล 

 
 
 

2,800.00 
 

3,200.00 
 

1,800.00 
400.00 

 

 
 
 
- 

 
- 

 
1,800.00 

- 

 
 

 
2,800.00 

 
3,200.00 

 
- 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 
- 

400.00 

 
 
 
 

ไตรมาสที่  
3 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 8,200.00 1,800.00 6,000.00 400.00 

กิจกรรมที่ ๓  
รายการงบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

ไตรมาสที่ 4 รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3  - - - - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,000.00 1,800.00 7,800.00 400.00  
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หมายเหตุ  (1) ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
              (2) ระบุไตรมาส ดังนี้  ไตรมาส 1  ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563 
  ไตรมาส 2  มกราคม 2564 – มีนาคม 2564 
   ไตรมาส 3  เมษายน 2564 – มิถุนายน 2564 
  ไตรมาส 4  กรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564 
 

7. แนวทางการริหารความเสี่ยง 
 7.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
  7.1.1 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ไม่อาจร่วมประชุมด้วยตนเองได้  

7.1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ทำให้นักเรียน นักศึกษา     
ไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามกำหนด 
 7.2  แนวทางบริหารความเสี่ยง 
  7.2.1  กรณีท่ีต้องมอบเจ้าหน้าที่  ขอให้มอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง   
  7.2.2  จัดทำมาตรการในการดำเนินการคัดเลือกให้รัดกุม โดยปฏิบัติตามประกาศของศูนย์
ปฏิบัติการโควิดจังหวัดเชียงใหม่ และกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 
 

8. การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

8.๑ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากร
ทางการลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ครบ      
ทุกหน่วยงานใน พ้ืนที่ จั งหวัดเชียงใหม่  
จำนวน 4๐ คน                       

- สอบถาม 
- แบประเมินความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

- แบประเมิน 
ความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจใน 
การเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
- ภาพถ่าย 

8.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ 
มีทักษะ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัด
กิจกรรมลูกเสือและบริหารงานกองลูกเสือ    
ในสถานศึกษาได้ถูกต้องและเหมาะสม       
อีกทั้ งเป็นสร้างเครือข่ ายความร่วมมือ         
ในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมลูกเสือใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

- สอบถาม 
- แบประเมินความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

- แบประเมิน 
ความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจใน 
การเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
- ภาพถ่าย 

 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษาได้รับความรู้ ทักษะทางลูกเสือ ที่ถูกต้องและสามารถนำไป

ถ่ายทอดในสถานศึกษาหรือผู้ที่สนใจได้ 
 9.2 การบูรณาการความร่ วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ                   

ในสถานศึกษา 
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โครงการ ศธ. จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4                                       
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ๑0. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
แผนปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอำไพ  จันทร์หล้าฟ้า  ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน น 
ระยะเวลาดำเนินการ 5 - 14  ธันวาคม  พ.ศ. 2563                                                          
งบประมาณ    จำนวน  20,000.- บาท (สองหมื่นบาท) 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๗๙) เปน็กรอบการพัฒนาระยะยาว 
เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศที่มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาที่
ยั่งยืน ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการ
บรรลุ  ซ่ึงผลประโยชนแห่งชาติ 

 

  ในการนี้  กระทรวงศึกษาธิการ จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุขของคนไทย สังคมมี
ความมั่งค่ัง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถเข้มแข็งได้ในระบบเศรษฐกิจ ประเด็นสำคัญประการหนึ่ง
ได้แก่ “การพัฒนาคุณธรรมชีวิตของคนไทยให้มีความสุข”แต่สภาพปัญหาของประเทศไทยในปัจจุบัน ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป็นปัจจัยบั่นทอนคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยทั้งสิ้น     
ง                                   

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ ศธ จิตอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน์ ประจำปี 2564   เพ่ือให้ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ยุวกาชาด นักศึกษา วิชาทหาร 
ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยเหล่า และบุคลากรทางการศึกษา พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกสังกัด  มีจิตสำนึกท่ีดีร่วมกัน
ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ส่งเสริมสัมพันธ์ที่ดีมีจิตสาธารณะ  มีความรัก ความสามัคคี และเป็นการปลูกฝัง
สิ่งที่ดีงามในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ ต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค ์

2.๑  เพ่ือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทร    มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

2.2  เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีรวมถึงการสร้างความสัมพันธภาพด้านสังคม ขัดเกลา
จติใจให้รู้คุณค่าการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น 

2.3  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดี เกิดความตระหนักต่อสังคมใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์มีจิตอาสาร่วมกันดูแลสาธารณะประโยชน์ 
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3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 เชิงปรมิาณ 

       3.1  ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ผู้บังคับบัญชาทุก
หน่วยเหล่า และบุคลากรทางการศึกษา ทุกหน่วยงาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับจังหวัดเชียงใหม่  
จำนวน 600 คน 

  3.2 ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ยุวกาชาด นักศึกษา วิชาทหาร ผู้บังคับบัญชาทุก
หน่วยเหล่า และบุคลากรทางการศึกษา ทุกหน่วยงาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับหน่วยงานและ
สถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  50,00 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยเหล่า 
และบุคลากรทางการศึกษา ทุกหน่วยงาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือรวมพลัง
แสดง ความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความสามัคคี ด้วยการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัย
มงคล และบำเพ็ญประโยชน์ เพ่ือถวายเป็นราชกุศล  อีกทั้ง เป็นการสร้างวินัยเด็กและเยาวชน ให้มีความ
รับผิดชอบ ช่วยเหลือ และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ มีน้ำใจรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้อื่นและสังคม เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพของประเทศชาติโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

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 
จันทร์หล้า

ฟ้า 
 

ผู้อำนวยการ 
กลุ่มลูกเสือ  

ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรยีน 

กิจกรรมที่ ๓  ดำเนินกิจกรรม 
- ระดับจังหวัด 
- ระดับหน่วยงาน-สถานศึกษา 

 
9 ธ.ค. 6๓ 

5–14 ธ.ค.6๓ 

 
- 

 
- 

 
- 

กิจกรรมที่ ๔ 
สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
5–14 ธ.ค.6๓ 

 

 
- 

 
- 

 
- 
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5. พื้นที่เป้าหมาย 
    5.1 ระดับจังหวัดเชียงใหม่  
          ณ บริเวณลานสวนรกุชาติห้วยแก้ว - ลานครูบาศรีวิชัย – น้ำตกห้วยแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ 
    5.2 ระดับหน่วยงาน           
 ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 1 – 6  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  สำนักงานประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
   5.3 ระดับสถานศึกษา          
 ณ บริเวณพ้ืนที่ทั้งใน-นอกสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สังกัด กระทรวงศึกษาธิการตามความ
เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน 
 

6. งบประมาณ จำนวน 20,000.- บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน)  
        6.1  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต งบรายจ่ายอ่ืน รายการ
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งบรายจ่ายอ่ืน : ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือสร้างพ้ืนฐานแก่ผู้เรียน ด้านการศึกษา ๔ ด้าน ในระดับจังหวัด 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   
        6.2  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  จากงบประมาณดำเนินงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปี 2564  จำนวน  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1                             
- วางแผน/ประสานหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
- ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
- ประชาสัมพันธ์โครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

 
 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

กิจกรรมที่ 2  
การจัดกิจกรรม ระดับจังหวัด 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (600 คน x 1 มื้อ x 30 บาท)  
- ค่าทำป้ายโครงการ (๒.25 ม. X 6 ม. X 1 ผืน x ๑๕๐ บาท) 

  
 

- 
- 

 
 

18,000 
- 

 
- 

2,025 

กิจกรรมที่ 3 
- จัดทำเกียรตบิัตร สำหรับ หน่วยงาน สถานศึกษา ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมระดบัจังหวัด และคณะกรรมการดำเนินงาน (600 ใบ  
x 1.00 บาท) 
- รายงานผลการดำเนินการ 

 
- 

 
- 

 
- 

 

ขอเบิกเพียง (สองหมื่นบาทถ้วน) 20,000 - 18,000 2,025 
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7. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
             ๑.  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิท -๑๙  ยังคงพบผู้ติดเชื้อและอาจจะ
เวียนมาอีกในรอบที่สอง  เพ่ือเป็นการป้องกันและปฏิบัติการตามแนวทางศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  อาจเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมโครงการตามความเหมาะสม 
    2  งบประมาณไม่เพียงพอ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1. ประสานผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ ให้แก่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดเตรียมหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันและปฏิบัติตนเอง ตามแนวทางการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีการเตรียมความพร้อมตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
    ๒. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมจากหน่วยงาน/สถานศึกษา และใช้จ่ายตามความ
เหมาะสมอยา่งประหยัด 
 

8. การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชีส้ภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

        ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ มีเจตคติท่ีดี 
สร้างจิตสำนึกท่ีดีรวมถึงการสร้างความสัมพันธภาพ
ด้านสังคม ขัดเกลาจิตใจ ให้รู้คุณค่าการแบ่งปันและ
การช่วยเหลือผู้อื่น  เกิดความตระหนักต่อสังคม               
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีจิตอาสาร่วมกันดูแล
สาธารณะประโยชน์    

แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 
การสังเกต 
ภาพถ่าย 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 9.๑  ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และวัฒนธรรม                
สร้างสัมพันธภาพที่ดีซึ่งกันและกัน อีกท้ังมีจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
 9.2  ผู้ เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนา ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดี ตระหนักถึง                  
ความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เห็นความสำคัญการรักษาสิ่งแวดล้อมและสามารถนำความรู้ 
ประสบการณ์ ไปประยุกต์ใช้พัฒนาทักษะชีวิต มีพฤติกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสร้างพ้ืนฐานแก่ผู้เรียน ด้าน
การศึกษา ๔ ด้าน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
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โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ๑0. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
แผนปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเอกลักษณ์  มีชัย  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 
งบประมาณ     45,000  บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 
1. หลักการและเหตุผล  
  ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา            
ในภู มิ ภ าคของกระทรวงศึกษาธิการ โดยตั้ งคณ ะกรรมการขับ เคลื่ อนการปฏิ รูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค พร้อมทั้งตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค และสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กำหนด เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการศึกษาในระดับ
ภาคและระดับจังหวัด โดยการอำนวยการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา แบบร่วมมือและบูรณาการ
กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ และข้อ 11 
ให้มีศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการบริหารและ จัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย ประกอบกับมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 11 เมษายน 2560  กำหนดให้แบ่ง
หน่วยงานภายในของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกาศสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ประกาศสำนักงานปลัดการทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2560 ข้อ 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งกลุ่ม
หน่วยงานภายใน (7)  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  มีอำนาจหน้าที่ตาม ข้อ (3) ส่งเสริมการ
ป้องกัน แก้ไขและคุ้มครองความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสำนักงานลูกเสือ  
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนั้น อาศัยภารกิจอำนาจหน้าที่ใน ข้อ 3) 
ส่งเสริมการป้องกันแก้ไขและคุ้มครอง ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ข้อ 4) ส่งเสริมสนับสนุน และ
ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของนักเรียน นักศึกษา และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางในการประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัด รองรับนโยบาย และ
แนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ทั้งระดับกระทรวงและระดับจังหวัด ตลอดจนภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
นักเรียนและนักศึกษาที่ต้องดำเนินการและบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งศูนย์เสมา
รักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต้องขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้เป็นไป
ตามภารกิจ 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะที่มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อน
งานดังกล่าว  ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในการส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤติและคุ้มครองสิทธิ
นักเรียนและนักศึกษา  จึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4” ขึ้น เพ่ือ
สร้างระบบและกลไกที่ชัดเจนถูกต้องและมีความเหมาะสมในการขับเคลื่อนการบริหารงานเครือข่ายส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และสามารถบูรณาการและขับเคลื่ อนการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่างมีระบบ มีกลไกและเอกภาพในการดำเนินการในพื้นที่ 
 

2. วัตถุประสงค์  
2.1  เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่เสี่ยง  เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหา
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

2.2  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกับสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไขปัญหา 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 

2.3  เพ่ือปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับ
หน่วยงานในพื้นท่ี เครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.4  ลดปัญหาการออกกลางคัน นักเรียนและนักศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
  2.5  เพ่ือประสาน ตรวจสอบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา ที่ประสบเหตุภัยพิบัติ  
ภัยธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 

3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
3.๑ เชิงปริมาณ 

  คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม     
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ออกตรวจ เฝ้าระวังปัญหาและความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา     
ในพ้ืนที่อำเภอและจังหวัดเชียงใหม่  โดยศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียง ใหม่ อย่างน้อย       
จำนวน 20 ครั้ง/ปี 

3.๒  เชิงคุณภาพ 
นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริม

ประพฤติ รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อบังคับ   
ของสถานศึกษา มีความประพฤติเหมาะสมกับสภาพและวัย ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา 
ที่ประสบภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา          
ให้เป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษา   
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4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

กิจกรรมที่ 1  
1.1 ขออนุมัติโครงการฯ 
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่าง
กำหนด  แนวทางและแผนการปฏิบัติงาน
ในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา   
1.3. สรุปแนวทางและแผนส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   

 
 
 
 

20,000.00 
 
 
 

 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
 
 

นาย
เอกลักษณ์ 

มีชัย 
กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาด
และกิจการ
นักเรียน 

กิจกรรมที่ 2  
การออกตรวจ เฝ้าระวังความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่อำเภอและ
จังหวัดเชียงใหม่อย่างน้อย 20 ครั้ง/ปี                

 

 
25,000.00 

กิจกรรมที่ 3  
ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 
3.1 สรุปการดำเนินงานตามแนวทาง, 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
3.2 รายงานผลการดำเนินงานตาม
แนวทาง,     
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

- - - - 

 
 

5.  พื้นที่เป้าหมาย 
 5.1  ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 5.2  ห้องกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 5.3  บริเวณจุดเสี่ยง/พ้ืนที่เสี่ยง ในจังหวัดเชียงใหม่ 
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6.  งบประมาณ 
 6.๑ จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  45,000- บาท (สีห่มื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 6.๒ แหล่งงบประมาณ 
 สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   

          6.๓ แผนการใช้งบประมาณ (ระบุรายละเอียดรายการงบประมาณและรายละเอียดตัวคูณ) 

กิจกรรม/รายละเอียด
งบประมาณ 

จำนวน
งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ช่วงเวลาการ
ใช้งบประมาณ  
(ระบุไตรมาส) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 
รายการงบประมาณ 
(1) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา
รถยนต์ตรวจการณ์ 

 
 
 

20,000.00 
 

 
 
 
- 

 

 
 
 
- 

 

 
 
 

20,000.00 

 
 

ไตรมาสที่ 1 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ ๑ 20,000.00 - 20,000.00 - 

กิจกรรมที่ 2  
รายการงบประมาณ 
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง 
(10 คน x 120 บาท x 20 ครั้ง) 
(๒) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 

 
 
 

24,000.00 
1,000.00 

 
 
 

24,000.00 
- 

 
 

 
- 

- 

 
 
 
- 

1,000.00 

 
 
 

ไตรมาสที่  
1 - 4 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 25,000.00 24,000.00 - 1,000.00 

กิจกรรมที่ ๓  
รายการงบประมาณ 
ประชุมสรุปผล และรายงานผล 
การดำเนินงาน 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 

 
- 

 
 
 
- 

 
 

ไตรมาสที่ 4 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3  - - - - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 45,000.00 24,000.00 20,000.00 1,000.00 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 

7. แนวทางการริหารความเสี่ยง 
 7.1  ปัจจัยความเสี่ยง 

7.1.1 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ไม่มั่นใจในการใช้
ถ้อยคำถามหรือพูดคุยกันนักเรียนและนักศึกษา  จดจำระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ 

7.1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามกำหนด 
 7.2  แนวทางบริหารความเสี่ยง 

7.2.1  จัดทำเป็นหนังสือแจ้งล่วงหน้าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา ได้เตรียมตัวและศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที ่
  7.2.2  จัดทำมาตรการในการดำเนินการคัดเลือกให้รัดกุม โดยปฏิบัติตามประกาศของ        
ศูนย์ปฏิบัติการโควิดจังหวัดเชียงใหม่ และกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 
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8. การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

8.๑ คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา พสน.จากหน่วยงาน
และสถานศึกษาทุกสังกัด ใน 25 อำเภอ               

- สอบถาม 
- แบประเมินความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

- แบประเมิน 
  ความพึงพอใจฯ 
- ภาพถ่าย 

8.๒ พสน.ลงพื้นที่ปฏิบัติการตามภารกิจ  
ในการออกตรวจ เฝ้าระวังความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่อำเภอและ
จังหวัดเชียงใหม่ โดย ศมร.ศธ.จ.เชียงใหม่  
อย่างน้อย 20 ครั้ง/ปี                

- สอบถาม 
- แบประเมินความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

- แบประเมิน 
  ความพึงพอใจฯ 
- ภาพถ่าย 

8.๓ สามารถจัดกิจกรรมการออกตรวจ  
เฝ้าระวังส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาในพ้ืนที่อำเภอและจังหวัด
เชียงใหม่ตามท่ีกำหนดในโครงการ  

- สอบถาม 
- แบประเมินความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

- แบประเมิน 
  ความพึงพอใจฯ 
- ภาพถ่าย 

 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่
เสี่ยง เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
 9.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกับสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไขปัญหา 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 
 9.3 เพ่ือปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานใน
พ้ืนที่ เครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชนตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ๑0. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
แผนปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเอกลักษณ์  มีชัย  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ   มกราคม – กันยายน 2564 
งบประมาณ     30,000  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 
1. หลักการและเหตุผล  
   ตามที่ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.  ๒๕๔๖ มาตรา  ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  โดยให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออก
กฎหมายกระทรวง  หรือระเบี ยบ เพ่ื อปฏิ บั ติ ต ามพระราชบัญ ญั ติ นี้   ซึ่ ง ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้อ งกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่  หมวด  ๗  การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (มาตรา ๖๓ - ๖๗) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎหมาย  ระเบียบ  และประกาศ  รวมทั้งมีการแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตั้งแต่  พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นต้นมา 
ประกอบกับ ขณะนี้  ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ อีกทั้ง
กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ๑๓๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ และมีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  เรื่อง การจัดตั้ง ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  แต่ปัจจุบันยังขาดระบบและกลไกที่
ชัดเจนถูกต้องและเหมาะสม ในการขับเคลื่อนการบริหารงานเครือข่ายและการจัดการระบบงาน  

   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ในฐานะหน่วยงานประสานการดำเนินการในส่วนของ      
ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ได้เห็นความสำคัญ  จึงได้จัด “โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
และ ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ขึ้น เพื่อสร้าง
ระบบและกลไกที่ชัดเจน ถูกต้องและมีความเหมาะสมในการขับเคลื่อนการบริหารงานเครือข่ายการส่งเสริม          
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่   
 

2. วัตถุประสงค์  
  2.1  เพ่ือกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา   
  2.2  เพ่ือบูรณาการการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่าง
เป็นระบบ มีกลไกและเอกภาพ ในการดำเนินการศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
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3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
3.๑ เชิงปริมาณ 

                  คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  และบุคลากร            
ที่เก่ียวข้อง  จำนวน 50 คน   

3.๒  เชิงคุณภาพ 
        คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  เจ้าหน้าที่              
ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  มี กลไกการขับเคลื่อนงาน        
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้เป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษา   
 

4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

กิจกรรมที่ 1  
1.1  ขออนุมัติโครงการฯ 
1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่าง
กำหนด  แนวทางและแผนการปฏิบัติงาน
ในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา   
1.3. สรุปแนวทางและแผนส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   
 

 
 
- 

 
 
 

4,500.00 

 
 
- 

 
 
- 

นาย
เอกลักษณ์ 

มีชัย 
 

กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาด
และกิจการ
นักเรียน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

กิจกรรมที่ 2  
- ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์            
ทีเ่กี่ยวข้อง (จำนวน 2 ครั้ง) 
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
รางวัลเชิดชูเกียรติเสมาพิทักษ์ 

- - 19,000.00 -  
นาย

เอกลักษณ์ 
มีชัย 

 
กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาด
และกิจการ
นักเรียน กิจกรรมที่ ๓  

ประชุมสรุปผล และรายงานผลการ
ดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศกึษาจังหวัดเชียงใหม่ 

- - - 6,500.00 
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5.  พื้นที่เป้าหมาย 
 5.1  อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
 5.2  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่) 
 5.3  ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 

6.  งบประมาณ 
         งบประมาณ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                           
จำนวนงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  30,000- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ 
จำนวน

งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที ่1 
รายการงบประมาณ 
๑. อาหารกลางวัน (30 คน x 1 มื้อ x 80 บาท) 
2. อาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คนx 2 มื้อ x 35 บาท) 

 
 

2,400.00 
2,100.00 

 
 

- 
- 

 
 

2,400.00 
2,100.00 

 
 
- 
- 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ ๑ 4,500.00 - 4,500.00 - 
กิจกรรมที่ 2  
รายการงบประมาณ 
๑. อาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
(๒) อาหารกลางวัน (50 คน x 1 มื้อ x 80 บาท) 
(3) ค่าวัสดุสำนักงาน 
(4) ค่าถ่ายเอกสาร/เข้ารูปเล่ม 
(5) ป้ายไวนิล 

 
 

8,000.00 
 

3,500.00 
3,000.00 
3,000.00 
1,500.00 

 
 
 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
 

8,000.00 

 
3,500.00 

- 
- 

- 

 
 
- 
 
- 

3,000.00 
3,000.00 
1,500.00 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 19,000.00 - 11,500.00 7,500.00 
 

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ 
จำนวน

งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่ ๓  
รายการงบประมาณ 
(๑) อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (50 คน x 1 มื้อ x 35 บาท) 
(๒) อาหารกลางวัน (50 คน x 1 มื้อ x 80 บาท) 
(3) รูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
 

1,750.00 
4,000.00 

750.00 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 

 
1,750.00 
4,000.00 

- 

 
 
 
- 
- 

750.00 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3  6,500.00 - 5,750.00 750.00 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 30,000.00 - 21,750.00 8,250.00 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทกุรายการตามที่จ่ายจริง 
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7. แนวทางการริหารความเสี่ยง 
 7.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
  7.1.1 คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และ
เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ไม่อาจร่วมประชุมด้วยตนเองได้  

7.1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ทำให้นักเรียน นักศึกษา     
ไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามกำหนด 
 7.2  แนวทางบริหารความเสี่ยง 
  7.2.1 กรณีท่ีต้องมอบเจ้าหน้าที่ ขอให้มอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง   
  7.2.2 จัดทำมาตรการในการดำเนินการคัดเลือกให้รัดกุม โดยปฏิบัติตามประกาศของศูนย์
ปฏิบัติการโควิดจังหวัดเชียงใหม่ และกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 
 

8. การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

8.๑ คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม ่
เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน                       

- สอบถาม 
- แบประเมินความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

- แบประเมินความพึง
พอใจและไม่พึงพอใจใน 
การเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
- ภาพถ่าย 

8.๒ คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการขับเคลื่อน
งานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพ   
เกิดประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด             
ต่อนักเรียนและนักศึกษา ร้อยละ ๘๐ 

- สอบถาม 
- แบประเมินความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

- แบประเมินความพึง
พอใจและไม่พึงพอใจใน 
การเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
- ภาพถ่าย 

8.๓ สามารถจัดกิจกรรมตามที่กำหนด 
ในโครงการได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลา 
ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- สอบถาม 
- แบประเมินความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

- แบประเมินความพึง
พอใจและไม่พึงพอใจใน 
การเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
- ภาพถ่าย 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1  คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกัน    
กำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติงานในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   
  9.2  ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการ
ส่งเสริม   ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตามแนวทางตามที่คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ กำหนด   
  9.๓  นักเรียนและนักศึกษา มีพฤติกรรมที่ เหมาะสมมากขึ้ น และได้รับการส่งเสริม             
ความประพฤติจากเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวทางที่คณะกรรมการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  



157 

โครงการเปิดโลกทัศน์เสริมสรา้งและพัฒนาสมรรถนะยุวกาชาด โล่พระราชทานฯ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ๑0. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
แผนปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพีรญา วิกาหะ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ   มกราคม - กันยายน  2564 
งบประมาณ     2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) 
 
1. หลักการและเหตุผล 
    ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
กำหนดการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖4  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ
สร้างขวัญ กำลังใจและเกียรติประวัติแก่ยุวกาชาดที่กระทำความดี เสียสละบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
มีระเบียบวินัย อุทิศตนเพ่ือกิจการกาชาดและยุวกาชาด มีศรัทธามุ่งมั่นสนับสนุนกิจการยุวกาชาดให้
เจริญก้าวหน้า 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ตระหนักและเห็นความสำคัญยุวกาชาดดีเด่น ซึ่งเป็นผู้อุทิศ
ตน ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ทั่วไป มีศรัทธา เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม ประกอบกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารยุวกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่
พระราชทาน ประจำปี ๒๕๖4 เพ่ือสนับสนุนและสนองต่อกิจกรรมยุวกาชาดของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ผู้ให้การสนับสนุน ครูผู้สอนกิจกรรม ยุว
กาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ที่ให้การสนับสนุน ตลอดจนดำเนินกิจการยุวกาชาดมาเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง 
   2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการยุวกาชาดทั้งหลาย ได้
เห็นความสำคัญ ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินกิจการยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น  
   2.3 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น 
 2.4 เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคดีที่ดีต่อกิจกรรมยุวกาชาด 
 
3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 3.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ   
                 ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดในสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาดทั้งรัฐ
และเอกชนจำนวน  17  แห่ง 
            3.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
               ผู้บริหาร ผู้ให้การสนับสนุน ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาด ที่ให้การสนับสนุน
ตลอดจนดำเนินกิจการยุวกาชาดมาเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง มีขวัญ กำลังใจ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ปฏิบัติ
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการยุวกาชาดเห็นความสำคัญ ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินกิจการยุวกาชาดมาก
ยิ่งขึน้ ตลอดจนได้ประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย      
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4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

กิจกรรมที่ 1. จัดทำโครงการฯ,
ประชาสัมพนัธ์โครงการฯ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ศกึษา วิเคราะห์ ความจำเปน็ของโครงการ 
1.2 จัดทำและขออนุมัติโครงการ 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
1.4 แจ้งสถานศึกษาประชาสัมพนัธ์การจัด
กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 2  จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 จัดเตรียมข้อมูล สรุปข้อมูลผู้สมัครเข้า
รับการคัดเลือกยุวกาชาดดีเดน่ 
2.2  จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกผลงานยวุกาชาดดีเด่นโล่
พระราชทาน 
3.3 สรุปผลการพิจารณาคัดเลอืกผลงาน 
ยุวกาชาดดีเด่น ฯ รายงานให้ผู้บังคับบัญชา
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทราบ 

   
 
 
 
 
 
 

2,000 

  
นาง
พีรญา  วิ
กาหะ 
 

กลุ่มลูกเสือ
ยุวกาชาด
และกิจการ
นักเรียน 

กิจกรรมที่  3 ประเมินผลโครงการ,สรุป
รายงานผู้เกี่ยวข้อง 
3.1 ส่งโครงการไปยงัสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสนอรับโล่
รางวัลระดบัประเทศ 
3.2 รายงานผู้เกี่ยวข้องทราบ 

   
 
 
 
 
 

  
 

 

 
5. พื้นที่เป้าหมาย สถานศึกษาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 18 แห่ง 
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6. งบประมาณ 2,000.-. บาท (สองพันบาทถ้วน)  
 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1. จัดทำโครงการฯ,ประชาสัมพันธ์
โครงการฯ 
1.1 ศกึษา วิเคราะห์ ความจำเป็นของโครงการ 
1.2 จัดทำและขออนุมัติโครงการ 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
1.4 แจ้งสถานศึกษาประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกผลงานยุวกาชาดดีเด่น ระดับจังหวัด  
2.1  จัดเตรียมข้อมูล สรุปข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน 
2.2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ กระดาษเกียรติบัตร 
2.3 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน 
ยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน 
- ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับ 
คณะกรรมการ จำนวน 9 คน ๆ ละ 35 บาท  x 35 บาท x 2 มื้อ  
- ค่าอาหารอาหารกลางวัน สำหรับคณะกรรมการ  
จำนวน 9 คน ๆ ละ 80 บาท  x 1 มื้อ 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 3 คน ๆละ 200 บาท 
2.4 สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานยุวกาชาด
ดีเด่นโล่พระราชทานรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 

630 
 

720 
600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

630 
 

720 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 

กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 
3.1 จัดส่งโครงการไปยังสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเพ่ือเสนอขอรับโล่รางวัลในระดับประเทศ 
3.2 รายงานผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 
 

 

   
 
 

 

รวมเงิน 2,000 600 1,350 50 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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7. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
        สถานศึกษาอาจเตรียมเอกสารส่งเข้ารับการคัดเลือกไม่ทัน  
 7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
                  แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในทุกช่องทาง 
 

8. การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

รายงานผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ แบบประเมินผลตรวจติดตามผล ผลตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 9.1 ผู้บริหาร ผู้ให้การสนับสนุน ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ที่ให้การสนับสนุน
ตลอดจนดำเนินกิจการยุวกาชาดมาเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง มีขวัญ กำลังใจ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 9.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการยุวกาชาด เห็นความสำคัญและให้การ
สนับสนุน ส่งเสริม การดำเนินกิจการยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น  
 9.3 ได้ประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 
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โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ๑0. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
แผนปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพีรญา วิกาหะ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ   มกราคม - กันยายน  2564 
งบประมาณ     10,000.-  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ตามยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  ยุทธศาสตร์ที่  
3 ข้อ ๓.๑ ผู้ เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย  และทักษะและคุณลักษณะที่
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 และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ครูอาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภท การศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น และระดับความพึงพอใจของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อ
การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพ่ิมข้ึน เป็นต้น โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริม
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และประชาชนสามารถ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิต
สาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัด และประเมินผลผู้เรียน 
ให้มีประสิทธิภาพ  

กิจกรรมนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมตามอุดมการณ์ของยุวกาชาดและร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมสนับสนุนงานในท้องถิ่นและ
ชุมชนตามโอกาสอันควรและเพื่อให้การจัดการเรียน การสอนกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามีคุณภาพ 
บุคลากรควรมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา พัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น 
                     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริม
ให้บุคลากร ผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ 
ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด จึงได้จัดทำนิเทศการกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ  2564 ขึ้น  
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2. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะ 
ประสบการณ์ ที่จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในกระบวนการของ
กิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของสภากาชาดไทยและกาชาดสากล 

     2) เพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ได้แลกเปลี่ยนทัศนะ ด้านกิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษา  ในสถานศึกษาของตน ให้ความช่วยเหลือแนะนำการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่ เกิดขึ้นใน
การบริหารจัดการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด 

     3) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และเกิดเครือข่าย
ความร่วมมือส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

         4) เพ่ือสร้างเครือข่ายทางการยุวกาชาดในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ิมข้ึน 
 

 
3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
    3.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ   
                1) สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดทั้งรัฐและเอกชน รวมจำนวน 2 แห่ง 
ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในสถานศึกษาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 40 คน 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                 ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดที่เข้ารับการนิเทศ มีความเข้าใจ มีทักษะ และสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนยุวกาชาดในสถานศึกษาของตนเองได้อย่างได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้น 
 
4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

กิจกรรมที่ 1  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 จัดทำและขออนุมัติโครงการ 
 

กิจกรรมที่ 2 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.2 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ  
1.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการและวิทยากร 
1.3 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ 
โครงการฯ 
 

กิจกรรมที่ 3  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 จัดประชุมคณะกรรมการและคณะ
วิทยากร  
3.2 นิเทศกิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษา 

    
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 

9,000 

  
 
 
 
 
 
 

นางพีรญา  
วิกาหะ 

 
กลุ่มลูกเสือ
ยุวกาชาด
และกจิการ
นักเรียน 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

ประจำปี 2564  

3.3 มอบเกียรติบัตร 
 
กิจกรรมที่ 4  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการ 
4.2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 
 
5. พื้นที่เป้าหมาย สถานศึกษาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 
               1. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
      2. โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
6. งบประมาณ 10,000บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)  

 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 จัดทำและขออนุมัติโครงการ 
 
กิจกรรมที่ 2 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.2 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ  
1.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการและวิทยากร 
1.3 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ โครงการฯ 
      - กรอบเกียรติบัตร กระดาษเกียรติบัตร 
 
กิจกรรมที่ 3  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 จัดประชุมคณะกรรมการและคณะวิทยากร  
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 11 คน X 1   x 35 บาท 
      - ค่าอาหารกลางวัน  11 คน  x 1 มื้อ x 80 บาท 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 
 
 
 
 

385 
880 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

385 
880 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
500 
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 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3.2 นิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาประจำปี 2564  
      - ค่าตอบแทนคณะกรรมการและวิทยากร 
วันละ 450 บาท จำนวน 2 วัน จำนวน 5 คน 
500 บาท  x  2 วัน  x  5 คน 
      - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ คนละ 240 บาท 
จำนวน 5 คน จำนวน 2 วัน 
      - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
3.3 มอบเกียรติบัตร 
กิจกรรมที่ 4  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1 สรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
4.2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

 
 

4,500 
 

2,400 
 

1,335 

 
 

4,500 

 
 
 
 

2,400 
 

1,335 

รวมเงิน 10,000 4,500 5,000 500 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 
7.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
       1.3 เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
อาจไม่สามารถดำเนินการออกนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาได้        
 7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       7.2 ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกชาดในสถานศึกษาที่ถูกต้อง 
แล้วรายงานผลการดำเนินกิจกรรมพร้อมภาพและคลิปวีดีโอ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ทราบ  
8. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
- การออกนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
ในสถานศึกษาโดยตรง 
- รายงานผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ 

ประเมินผลจากการออกนิเทศ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนยุวกาชาดในสถานศึกษา
ตามแบบประเมิน 

แบบประเมินผล 
การนิเทศการจัดกจิกรรมการ
เรียนการสอนยุวกาชาดใน
สถานศึกษา 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
        1) ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ ประสบการณ์ที่จะ

นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาด
ให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของสภากาชาดไทยและกาชาดสากล 

              2) ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ได้แลกเปลี่ยนทัศนะทางด้านกิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษาของตน ให้ความช่วยเหลือแนะนำการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการเรียนการ
สอนกิจกรรมยุวกาชาดไทย 

              3) เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และเกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
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โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ๑0. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
แผนปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพีรญา วิกาหะ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ   มกราคม - กันยายน  2564 
งบประมาณ     7,000.-  บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
 
1. หลักการและเหตุผล 
    ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
กำหนดคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่อยเชิดชู
เกียรติให้กับสถานศึกษาที่เป็นหมู่ยุวกาชาด มีผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาดโดดเด่น  ส่งเสริมให้ครูผู้สอน
กิจกรรมยุวกาชาดรวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีขวัญ กำลังใจในการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่องตลอดไป 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของโครงการหมู่ยุว
กาชาดต้นแบบซึ่งจะส่งผลให้สถานศึกษาที่ได้ดำเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอนยุวกาชาดและจัดตั้งหมู่ยุว
กาชาดในสถานศึกษาได้รับการยกย่อยเชิดชูเกียรติ ในระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป ซึ่งรางวัลระดับ
จังหวัดจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรางวัลระดับประเทศจะได้รับโล่จาก
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำโครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑  เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับสถานศึกษาที่ดำเนินการตั้งหมู่ยุวกาชาดและสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด ได้ดีเป็นที่ประจักษ์ 
 ๓.๒  เพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดในสถานศึกษาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ิมมากข้ึน 

3.3  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีขวัญ กำลังใจใน
การพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องตลอดไป 
 ๓.4 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น 
 

3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
    3.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ   
                สถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมยุวกาชาดทั้งรัฐและเอกชน                รวมจำนวน   18  แห่ง 
          3.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

     สถานศึกษาที่ดำเนินการตั้งหมู่ยุวกาชาดและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด ได้ดี
เป็นทีป่ระจักษ์ ส่งเสริมให้สถานศึกษาอ่ืนมีการจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดเพ่ิมขึ้น และครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด 
รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีขวัญ กำลังใจในการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษาพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ต่อเนื่องตลอดไป 
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4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

กิจกรรมที่ 1.จัดทำโครงการฯ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 จัดทำและขออนุมัติโครงการ 
1.2 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ  
1.3 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ 
โครงการฯ 
 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมพิจารณาคัดเลือก 
หมู่ยุวกาชาดต้นแบบ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ  
3.2 ประชุมพิจารณาคัดเลือก 
 

กิจกรรมที่ 3 สรุปรายงานผล/แจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ       

 7,000    
นางพีรญา  

วิกาหะ 
 

กลุ่มลูกเสือ
ยุวกาชาด
และกิจการ
นักเรียน 

 
5. พื้นที่เป้าหมาย สถานศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน  18 แห่ง 

 
6. งบประมาณ  7,000.- บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)  

 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดทำโครงการฯ/เสนอโครงการ/
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก                 
หมู่ยุวกาชาด 
๒.๑ ค่าอาหาร  16 คน X 80 บาท X ๑ วัน 
๒.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 16 คน x ๓๕ บาท X 2 มื้อ 
๒.๓ ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน 3 คน ๆ 
ละ  600 บาท 
๒.๔ ค่าวัสดุ  
      ค่ากระดาษเกียรติบัตร กรอบเกียรติบัตร กระดาษ A4 

 
 
 
 
 

1,280 
1,120 
1,800 

 
 

2,800 

 
 
 
 
 
 

 
1,800 

 

 
 
 
 
 

1,280 
1,120 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,800 

รวมเงิน 7,000 1,800 2,400 2,800 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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7.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       1. ปัจจัยความเสี่ยง 
               1.1 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อาจได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยระหว่างทำกิจกรรม  
                1.2 โรงเรียนไม่สามารถนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ถึงร้อยละ 100   
     1.3 เนื่องจากปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจจะไม่
สามารถดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดได้        
 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
                2.1 จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาล รถพยาบาลและผู้รับผิดชอบไว้ให้ความช่วยเหลือ 
                2.2 ประสานขอความร่วมมือกับสถานศึกษาโดยตรง 
     2.3 ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนายุว
กาชาดไทย(99 ปี ยุวกาชาไทย) ในระดับสถานศึกษาของตนเองและรายงานผลการดำเนินงานให้  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ทราบภายวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564  
 
8. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
รายงานผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ แบบประเมินผลตรวจติดตาม

ผลการพิจารณาคัดเลือก 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

เอกสารประกอบ 
การสัมภาษณ์ 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 9.๑  เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ตระหนักในความสำคัญของกิจกรรม                      
ยุวกาชาด มากขึ้น  
 9.๒  สมาชิกยุวกาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นำ รู้รักสามัคคี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แสดงออก ในทางสร้างสรรค์ และรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม  
 9.๓  หน่วยงาน สถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดต่อเนื ่องและ                   
เพ่ิมมากขึ้น  
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โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ๑0. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
แผนปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพีรญา วิกาหะ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ   มกราคม - สิงหาคม  2564 
งบประมาณ     30,000.-  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 
1. หลักการและเหตุผล 
   แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  กำหนดวิสัยทัศน์คือคนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 
ประการ ซึ่งในข้อ 3 เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคีและ
ร่วมมือ ผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดรับกับ
กิจกรรมยุวกาชาดที่เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมหนึ่ง ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ
วินัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมไทยและความมีจิตสำนึกในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม  ซึ่งกิจกรรม
ยุวกาชาดยังเน้นในเรื่องของทักษะและกระบวนการในรูปของระบบหน่วย กลุ่ม หมู่ เพ่ือให้มีความรู้ ความ
เข้าใจและเกิดทักษะเกี่ยวกับปฏิบัติตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด 

เนื่องจากสภาพปัจจุบันนี้มีหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนจำนวนมากที่ยกเลิกการจัดการเรียนการ
สอนกิจกรรมยุวกาชาด ซึ่งจะเห็นได้จากการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะมีโรงเรียนที่เข้าร่วมมีจำนวนน้อยมากและ
ส่วนมากจะเป็นโรงเรียนเดิมที่ เคยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำ ซึ่งบางสถานศึกษาที่เคยมีการเรียนการสอน
กิจกรรมยุวกาชาด อาจมีเหตุผลมาจากการขาดแคลนครูผู้ สอน  ครูผู้สอนขาดความรู้ ความสามารถด้านยุว
กาชาด หรือมีข้อจำกัดในด้านอ่ืนๆ และเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึง
ความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และยินดีที่จะอุทิศตนเพ่ือช่วยเหลือบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
แก่ส่วนรวม สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) 
เพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ให้ก่อตั้งยุวกาชาดและสถาบันพระมหากษัตริย์ ซ่ึงให้ความสำคัญกิจกรรมยุว
กาชาดไทย  
  อนึ่ง ปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COIVID 19) 
โดยเริ่มกระจายไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย และภายจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกวัน ดังนั้น การดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุว
กาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ปรับรูปแบบกิจกรรมจากการปฏิญาณตนและเดิน
สวนสนามของผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด/อาสายุวกาชาดที่เคยปฏิบัติเป็นประจำทุกปีซึ่งเป็น
การรวมคนจำนวนมากก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อติดเชื้อโรคดังกล่าวข้างต้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จึงปรับเปลี่ยนกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) ปี 2564เป็นการสนับสนุนให้
สถานศึกษาที่มีการดำเนินกิจกรรมยุวกาชาดได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยการจัดทำอุปกรณ์การป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนพ้ืนที่ใกล้เคียงสถานศึกษา เป็นการ
ส่งเสริมให้ยุวกาชาด ได้มีรู้รัก สามัคคี รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
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2. วัตถุประสงค์ 
  2 .๑  เพื ่อให ้เจ ้าหน้าที ่ ผู ้บ ังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาดตระหนัก ใน
ความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ รู้รักสามัคคี ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ รู้จักบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
  2.๒ เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดในสถานศึกษามากขึ้น 
  2.3 เพ่ือให้หน่วยงาน สถานศึกษาทุกสังกัด ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนายุว
กาชาดไทยอย่างทั่วถึง 
  2.4 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด/อาสายุวกาชาด มีส่วนร่วมในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ให้กับชุมชนของตนเองและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 

3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
      3.1 เชิงปริมาณ   
                       - สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน  18 แห่ง 
               - เจ้าหน้าที ่ ผู ้บ ังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดและบุคลากรทางการศึกษา  
ในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัดพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๖,0๐๐ คน  
 

         3.๒ เชิงคุณภาพ  
                     สมาชิกยุวกาชาดได้ระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย 
ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด  มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น
ผู้นำ รู้รัก สามัคคีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่
ส่วนรวม มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดต่อเนื่องและเพ่ิมมากข้ึน  
 
4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

กิจกรรมที่ 1. จัดทำโครงการฯ,
ประชาสัมพนัธ์โครงการฯ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ศกึษา วิเคราะห์ ความจำเปน็ของโครงการ 
1.2 จัดทำและขออนุมัติโครงการ 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
1.4 แจ้งสถานศึกษาประชาสัมพนัธ์การจัด
กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 2  จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 ดำเนินการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับ
การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ชดุอุปกรณ์
การทำผ้าปิดจมูลหรือทำหน้ากากอนามัย ชุด
ทำหน้ากากเฟสชิว2.2 ดำเนินการพิจารณา
จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ให้กับโรงเรียน 
จำนวน 18 แห่ง 

  
 
 
 
 

 
 

25,550 
 
 
 
 
 

 

4,450 
 

   
 
 

นางพีรญา  
วิกาหะ 

 
กลุ่มลูกเสือ
ยุวกาชาด
และกิจการ
นักเรียน 



170 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

กิจกรรมที่  3 จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกผลงานยุวกาชาดดีเด่น 
ระดับจังหวัด  
3.1 จัดเตรียมข้อมูล สรุปข้อมูลผู้สมัครเข้า
รับการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น 
3.2  จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกผลงานยุวกาชาดดีเด่น 
3.3 สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผลงาน 
ยุวกาชาดดีเด่นรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและ 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทราบ 
3.4 ดำเนินการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
ให้กับยุวกาชาดผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ
รางวัล 
กิจกรรมที่  4  ประเมินผลโครงการ,สรุป
รายงานผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4 .1  รวบ รวม ผลการด ำ เนิ น งาน ของ
สถานศึกษา 
4.2 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
4.3 รายงานผลแจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ 
  30,000    
 
5. พื้นที่เป้าหมาย สถานศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 18 แห่ง 
 

6. งบประมาณ 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน)  
 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1. จัดทำโครงการฯ,ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ศกึษา วิเคราะห์ ความจำเป็นของโครงการ 
1.2 จดัทำและขออนุมัติโครงการ 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
1.4 แจ้งสถานศึกษาประชาสัมพนัธ์การจัดกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 2  จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
2.1 ค่าวัสดสุำนักงาน  
      - กระดาษทำเกียรติบัตร  กรอบเกียรติบตัร กระดาษ A4 
      - ชุดอุปกรณ์การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ชุดอุปกรณ์การ
ทำผ้าปิดจมูลหรือทำหน้ากากอนามัย ชุดทำหน้ากากเฟส
ชิวสำหรับโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมยุวกาชาด  จำนวน 18 
แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,500 
25,550 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,500 
25,550 
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 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
     -  ดำเนินการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับการทำเจล
แอลกอฮอลล์้างมือ ชุดอุปกรณ์การทำผ้าปดิจมลูหรือทำ
หน้ากากอนามัยชุดทำหน้ากากเฟสชิว 
     - ดำเนินการพิจารณาจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ให้กับ
โรงเรียน จำนวน 18 แห่ง 
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน                   
ยุวกาชาดดีเด่น ระดับจังหวัด  
3.1  จัดเตรียมข้อมูล สรุปข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น 
3.2 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานยุวกาชาดดีเด่น 
      - ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับคณะกรรมการ 
จำนวน 13 คน ๆ ละ 35 บาท 13 คน x 35 บาท x 2 มื้อ  
      - ค่าอาหารอาหารกลางวัน สำหรับคณะกรรมการ  
จำนวน 13 คน ๆ ละ 80 บาท 13 คน x 1 มื้อ 
3.3 สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานยุวกาชาดดีเด่นรายงาน 
ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
3.4 ดำเนินการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับยุวกาชาดผู้
ได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัล 
กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1 รวบรวมผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
4.2 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
4.3 รายงานผลแจ้งผูเ้กี่ยวข้องทราบ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

910 
 

1,040 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

910 
 

1,040 
 
 
 

รวมเงิน 30,000  1,950 28,050 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการตามทีจ่่ายจริง 
 

7. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
           7.1. ปัจจัยความเสี่ยง 
                 7.1.1 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อาจได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยระหว่างทำกิจกรรม  
                  7.1.2 โรงเรียนไม่สามารถนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ถึงร้อยละ 100   
       7.1.3 เนื่องจากปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจจะ
ไม่สามารถดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดได้        
 7.2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
       7.2.1 ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนา
ยุวกาชาดไทย(99 ปี ยุวกาชาไทย) ในระดับสถานศึกษาของตนเองและรายงานผลการดำเนินงานให้  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ทราบ  
        7.2.2 ขอความร่วมมือสถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศของ ศบค. จังหวัดเชียงใหม่  
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8. การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

รายงานผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ แบบประเมินผลตรวจติดตามผล แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 9.๑  เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ตระหนักในความสำคัญของกิจกรรม                      
ยุวกาชาด มากขึ้น  
 9.๒  สมาชิกยุวกาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นำ รู้รักสามัคคี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แสดงออก ในทางสร้างสรรค์ และรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 
 9.๓  หน่วยงาน สถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดต่อเนื ่องและ                   
เพ่ิมมากขึ้น  
 9.4 ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด/อาสายุวกาชาด มีส่วนร่วมในการป้ องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ให้กับชุมชนของตนเองและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปิ่นปินันท์ ร่มโพธิ์ นางวสิตา ท้าวคำมา  กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ 
งบประมาณ  9,750 บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 
1. หลักการและเหตุผล  
  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมถึงแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (11) กล่าวถึงประเด็นพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดพันธกิจข้อ 2) สร้างความเสมอภาคและ                        
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
  ทั้งนี้  ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด  การปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย โดยในข้อ 11 (5) ส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพ่ือผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ                     
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสในด้านต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึงระบบการศึกษาหรือ                     
มีแนวโน้มที่จะออกจากระบบการศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษาตามความเหมาะสม เป็นการเพ่ิมโอกาสใน
การศึกษาต่อในระบบการศึกษา รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้มีโอกาส
แสดงออกถึงความสามารถ ตลอดจนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  เกิดความภาคภูมิใจแก่ตนเอง ครอบครัว และ
สถาบันการศึกษาต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส 
 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 

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

2 รางวัล 
 เชิงคุณภาพ 

1. เพ่ิมโอกาสด้านการศึกษาให้กับนักเรียนทีด่้อยโอกาส 
2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แสดงออกถึงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจใน

ตนเอง และเกิดความรู้สึกอยากพัฒนาความสามารถของตนเองให้ดีมากขึ้นต่อไป 
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4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

1. จัดทำโครงการ/แผนการ
ดำเนินงาน เสนอ กศจ. ทราบ 

 - - - น.ส.สภุัค 
วงค์ใหม ่

2. การประชุมพิจารณาคัดเลือกเด็ก  4,500 3,750 1,500 น.ส.สภุัค 
วงค์ใหม ่

3. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน เสนอ กศจ. ทราบ 

 - - - น.ส.สภุัค 
วงค์ใหม ่

 
5. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 
6. งบประมาณ 9,750 บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)   

 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมจัดทำโครงการ/แผนการดำเนินงาน เสนอ 
กศจ. ทราบ 

-   
 

 
 

2. การประชุมพิจารณาคัดเลือกเด็ก จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่ 
2.1 คัดเลือกเด็กเพ่ือรับทุนการศึกษา จำนวน 3 ครัง้ 

- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 15 คน*
150 บาท*3 ครั้ง 

2.2 คัดเลือกเด็กเพ่ือรับรางวัล จำนวน 2 ครั้ง 
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 10 คน*

150 บาท*2 ครั้ง 

9,750   
6,750 

 
 

3,000 

 

3. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน เสนอ กศจ. 
ทราบ 

-    

รวมเงิน 9,750 - 9,750 - 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
7. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
    ๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
    ๒. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเด็ก 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    ๑. ปรับรูปแบบการประชุม เช่น เว้นระยะห่างการนั่งประชุม ลดระยะเวลาการร่วมประชุม หรือการ
ประชุมออนไลน์ เป็นต้น 
    ๒. จัดทำเอกสารเกณฑ์การคัดเลือกท่ีมีความชัดเจน และให้คณะกรรมการศึกษาเกณฑ์อย่างละเอียด
ก่อนการประชุม 
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8. การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1.  นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับการ
สนับสนุนทุนการศึกษา 

พิจารณาการได้รับทุนการศึกษา
ของนักเรียน 

1. หนังสือ/เอกสารแจ้งผลการ
พิจารณาทุนการศึกษา 
2. หนังสือ/เอกสารแจ้งการให้
ทุนการศึกษา 

2.  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรติ 

พิจารณาจากการได้รับรางวัลเชิดชู
เกียรติของนักเรียน 

1. หนังสือ/เอกสารแจ้งผลการ
พิจารณาคัดเลือกการได้รับรางวัล 
2. หนังสือ/เอกสารแจ้งให้
นักเรียนเข้ารับรางวัล 
3. เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติของ
นักเรียนที่ได้รับรางวัลหรือเข้า
ร่วมการคัดเลือกพิจารณา 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
   1. นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการศึกษา 
  2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 

และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
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โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนปฏิรูปประเทศ 2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
                                                             การบรหิารจัดการองค์กร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มนโยบายและแผน 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ 
งบประมาณ  38,900 บาท (สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

1. หลักการและเหตุผล  
  ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา ประกอบกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 การบริหาร
ราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ (1) ก่อนจะดำเนินการตาม
ภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการ
ดำเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ 
และ มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผน 4 ปี ซึ่ง
จะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และในวรรค 2 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน นั้น 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจของแต่ละกลุ่มงานเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานจัดการศึกษาในพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การสร้างความ
ร่วมมือขององค์คณะบุคคล การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานทางการศึกษา  
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้ เป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และทบทวนให้เป็นปัจจุบันทุกปี กลุ่มนโยบายและ
แผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบบัทบทวน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2.2 เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2.3 เพ่ือจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 
 2.4 เพ่ือจัดทำรายงานผลการตดิตามและการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ 
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3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ดำเนินการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 
2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  3.1.2 ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
  3.1.3 ดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 
  3.1.4 ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามและการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  (พ.ศ. 2563 – 2565)  
ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจ นโยบาย  
และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการตามบริบทพ้ืนที่ และมีการ
ปรับปรุงแผนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

  3.2.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มีแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นกรอบในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  3.2.3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  
ประจำปีการศึกษา 2564 

  3.2.4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มีรายงานผลการติดตามและการดำเนินงานตาม
แผนงานโครงการ 

 
4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 

(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 

(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 

(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 

(งบประมาณ) 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและ
ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่  (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับ
ทบทวนประจำปีงบประมาณ 2564 

  21,625  ผอ.กลุ่ม
นโยบาย
และแผน 

2. จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 8,125   

3. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

   3,875 

4. จัดประชุมทำงานติดตามและรายงาน
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

   5,575 
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5. พื้นที่ดำเนินการ 
 จังหวัดเชียงใหม่ 
6. งบประมาณ     
 6.1 จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 38,900 บาท (สามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 6.2 แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

   6.3 แผนการใช้งบประมาณ (ระบุรายละเอียดรายการงบประมาณและรายละเอียดตัวคูณ) 
   

กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ 
จำนวน

งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย ช่วงเวลาการใช้

งบประมาณ 
(ระบุไตรมาส) 

 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 2565)  
ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
(1) ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    (40 คน * 350  บาท) 
(2) ค่าเอกสารประกอบการประชุม 
    (40 ชุด * 50 บาท) 
(3) ค่าวัสดุการประชุม 
(4) ค่าจัดทำเอกสารรูปเล่ม  
จำนวน 20 เล่ม * 200  บาท 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 
 

 
 

 
 
 

8,625 
 

7,500 
 

1,450 
4,000 

 
21,625 

  
 
 
 

 
8,625 

 
7,500 

 
 

4,000 
 

20,125 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

1,450 
 
 

1,450 

ไตรมาส  
2-4 

 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
(1) ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
    (25 คน * 115 บาท) 
(2) ค่าเอกสารประกอบการประชุม 
    (25 คน * 20 บาท) 
(3) ค่าวัสดุการประชุม 
(4) ค่าจัดทำเอกสารรูปเล่ม  
จำนวน 20 เล่ม * 200  บาท 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 

 
 
 

 
2,875 

 
500 

 
500 

4,000 
 

8,125 

  
 
 

 
2,875 

 
500 

 
 

4,000 
 

7,375 

 
 
 
 
 
 
 
 

500 
 

 
500 

 

ไตรมาส 2 
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กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ 

จำนวน
งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ช่วงเวลาการใช้
งบประมาณ 

(ระบุไตรมาส) 
 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(1) ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    (25 คน * 115 บาท) 
(2) ค่าเอกสารประกอบการประชุม 
    (25 ชุด * 20 บาท) 
(3) ค่าวัสดุการประชุม 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 

 
 

 
2,875 

 
500 

 
500 

3,875 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2,875 

 
500 

 
 

3,375 

 
 
 
 
 
 
 

500 
500 

ไตรมาส 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมคณะทำงาน
ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
(1) ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    (35 คน * 115 บาท) 
(2) ค่าเอกสารประกอบการประชุม 
    (35 ชุด * 30 บาท) 
(3) ค่าวัสดุการประชุม 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4 
 

 
 
 

4,025 
 

1,050 
 

500 
5,575 

  
 
 

4,025 
 

1,050 
 
 

5,075 

 
 
 
 
 
 
 

500 
500 

ไตรมาส 4 

รวม 38,900  35,950 2,950  
หมายเหตุ  (1) ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
              (2) ระบุไตรมาส ดังนี้  ไตรมาส 1  ตุลาคม 2563– ธันวาคม 2563 
  ไตรมาส 2  มกราคม 2564 – มีนาคม 2564 
   ไตรมาส 3  เมษายน 2564 – มิถุนายน 2564 
  ไตรมาส 4  กรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564 
 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดและหน่วยงานอ่ืนไม่สามารถร่วมประชุมได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง : ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดและหน่วยงาน
อ่ืนให้เข้าร่วมประชุมโดยชี้แจงให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด  
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8. การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 

1. มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับ
ทบทวนประจำปีงบประมาณ 2564 

1 แผน 

2. มีแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

1 แผน 

3. มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 ฐานข้อมูลปี 2564 
4. มีรายงานผลการติดตามและการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ 1 เล่ม 

9. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลักภายใต้โครงการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

(ระบุเดือนที่จะดำเนินการ) 
1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่  (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 2564 

มกราคม-กันยายน  2564 

2. จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

พฤศจิกายน–ธันวาคม 
2563 

3. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

กันยายน  2564 

4. จัดประชุมทำงานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

กรกฎาคม-กันยายน 2564 

10. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ  
 หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

11. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจ นโยบาย และเป้าหมายที่กำหนดไว้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการตามบริบทพ้ืนที่  และมีการปรับปรุงแผนให้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลง 
 12.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มีแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 12.3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี
การศึกษา 2564 เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาการศึกษา 
 12.4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มีรายงานผลการติดตามและการดำเนินงานตามแผนงาน
โครงการไปใช้ประกอบในการวางแผนการจัดการศึกษาในปีต่อไป 
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โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด  
โดยผ่านกลไกลของ กศจ. กิจกรรม ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประเภท
สามัญศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนปฏิรูปประเทศ 2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
                                                             การบรหิารจัดการองค์กร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
                              กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล (นางสาวกมลพรรณ กันทะทิพย์) 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2563  –  30 กันยายน 2564 
งบประมาณ  100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
     
1. หลักการและเหตุผล  
  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
หัวข้อการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ในส่วนของการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุข และการศึกษาโดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้กำหนดให้ด้าน
การศึกษาเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดารและยากจน และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การสนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาใน
ระดับจังหวัด 
  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 กำหนดให้ในแต่ละจังหวัด ให้มี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีอำนาจหน้าที่ในส่วนของการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงในพ้ืนที่จังหวัด โดยการกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา 
และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน
ที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ
ดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา และกำกับ เร่งรัด ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา โดยมีสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
  ตามยุทธศาสตร์ชาติ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เน้นให้มีการ
ประสานและบูรณาการดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่มีภารกิจจัดการศึกษา หน่วย งานที่
เกี่ยวข้อง องค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดให้ตอบสนองความต้องการเชิงพ้ืนที่ ซึ่งจะต้องดำเนินการโดยมี
แนวทางที่ผ่านการร่วมกันกำหนด ร่วมกันขับเคลื่อน ร่วมกันประเมิน และร่วมกันนำเสนอและปรับปรุงเพ่ือการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  จากเหตุผลและความสำคัญข้างต้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีโครงการ
ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(กศจ.)  กิจกรรม ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับศึกษานิเทศก์ และผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนแนว
ทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความเข้าใจตรงกันเกี่ย วกับ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.2 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนามาตรฐานเพ่ือการประเมินและการประกัน
คุณภาพภายในให้แก่สถานศึกษา ประเภทสามัญศึกษาได้มีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึงตามบริบทของจังหวัดเชียงใหม ่         
  2.3 เพ่ือให้มีการกำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึงของจังหวัดตามตัวชี้วัดการดำเนินงาน 

2.4 เพ่ือสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษา 
 
 

3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 

1) ศึกษานิเทศก์ และผู้รับผิดชอบในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 30 คน 
มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

2) สถานศึกษา ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  ร้อยละ 80  ได้รับการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนามาตรฐานเพื่อการประเมินและการประกันคุณภาพภายใน 

3) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีข้อมูลผลการศึกษา เพ่ือใช้วิเคราะห์ แนวทางการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 80 
 เชิงคุณภาพ 

1) ศึกษานิเทศก์ และผู้รับผิดชอบในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก เพ่ือที่
สามารถให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ส่งเสริมแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั้ งระบบ อย่าง
ต่อเนื่อง  ได้อย่างมีคุณภาพ 

2) สถานศึกษา ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  ได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการพัฒนามาตรฐานและมีกระบวนการพัฒนาระบบกลไกการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในทั้ง
ระบบ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือการประเมินและการประกันคุณภาพภายใน  

3) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีข้อมูลผลการศึกษาในการวิเคราะห์เพ่ือนำไปเสริมจุด
แข็ง และนำจุดอ่อนจากผลการประเมิน ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ไปปรับปรุงแก้ไขแนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 
ตามข้อเสนอแนะ   
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4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับศึกษานิเทศก์ และ
ผู้รับผิดชอบในสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความเข้าใจ
ตรงกันเก่ียวกับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 กุมภาพันธ์ 
(25,000) 

  กลุ่มงาน
ประกันฯ 
และคณะ
ศึกษานิเทศก์ 

กิจกรรมที่ 2 สร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการพัฒนามาตรฐานเพ่ือการประเมิน
และการประกันคุณภาพภายในให้แก่
สถานศึกษา  ประเภทสามัญศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม่   

  เมษายน 
(74,200) 

 กลุ่มงาน
ประกันฯ 
และคณะ
ศึกษานิเทศก์ 
 

กิจกรรมที่ 3 ศึกษาและวิเคราะห์ แนว
ทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 

   กันยายน 
(800) 

กลุ่มงาน
ประกันฯ 
 

 
 
5. พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 
6. งบประมาณ 100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ศึกษานิเทศก์ และผู้รับผิดชอบในสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะทำงาน จำนวน 30 คน 

1.1 ประชุมชี้แจงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ผู้รับผิดชอบฯ  
 จำนวน 30 คน  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน 
 ( 50 บาท x 2 มื้อ x 30 คน ) เป็นเงิน 3,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 30 คน คนละ 300 จำนวน 1 มื้อ  

    ( 300 บาท x 1 มื้อ x 30 คน )  เป็นเงิน 9,000 บาท 
- ค่าพาหนะในการเดินทาง 30 คน คนละ 300 บาท 
  ( 300 บาท x 30 คน )  เป็นเงิน 9,000 บาท 
- ค่าวัสดุและอุปกรณ ์/ เอกสารประกอบการประชุม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
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 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 สร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
มาตรฐานเพ่ือการประเมินและการประกันคุณภาพ
ภายในให้แก่สถานศึกษา  ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่   
     2.1 ประชุมชี้แจงคณะทำงาน  จำนวน  30  คน 
     2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การพัฒนามาตรฐานเพ่ือการประเมินและการประกัน
คุณภาพภายในให้แก่สถานศึกษาตามบริบทของโรงเรียน
และพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  2561 
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
ประกอบด้วย คณะทำงาน/คณะนิเทศฯ จำนวน 30 คน /
ผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานการศึกษา 9 หน่วยงาน 
หน่วยงานละ 5 คน จำนวน 45 คน  
รวมทั้งสิ้น 75 คน จำนวน 1 วัน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 75 คน 
( 50 บาท x 2 มื้อ x 75 คน ) เป็นเงิน 7,500 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 75 คน  

( 300 บาท x 1 มื้อ x 75 คน )  เป็นเงิน 22,500 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก ชั่วโมงละ       
  1,200  บาท  

(1,200 บาท x 6 ชัว่โมง x 1 คน)  เป็นเงิน  7,200 บาท 
- ค่าพาหนะวิทยากร ( 10,000 บาท x 1 คน )   
  เป็นเงิน  10,000 บาท  * ถัวจ่ายทุกกรณี 
- ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 1 คน  

( 1,000 บาท x 1 วัน x 1 คน )   เป็นเงิน  1,000  บาท 
- ค่าที่พักผู้เข้ารับการอบรม 1 คืน  จำนวน 22 คน           

( 500 บาท x 1 วัน x 22 คน )   เป็นเงิน  11,000 บาท 
- ค่าพาหนะผู้เข้ารับการอบรม คนละ 200 บาท     
  จำนวน 75 คน           
  ( 200 บาท  x 75 คน )   เปน็เงิน  15,000 บาท 

- ค่าวัสดุและอุปกรณ ์/ เอกสารการประชุม 
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 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 ศึกษาและวิเคราะห์ แนวทางการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ประเภทสามัญศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม่ 
      ประชุมชี้แจงคณะทำงานเพ่ือจัดทำการวิเคราะห์และ
ประมวลผล รวมทั้งการสรุปและรายงานผล 
     - ค่าวัสดุและอุปกรณ ์/ เอกสารประกอบการประชุม 
 

 
 
 
 
 

800 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

800 

รวมเงิน 100,000 7,200 88,000 4,800 
 
7. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
   ๑. บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนว
ใหม่ไม่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 2561 
   ๒. สถานศึกษาบางแห่งขาดความตระหนักและความเข้าใจในการพัฒนามาตรฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามบริบทของตนเองเพ่ือให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  ๑. สร้างการรับรู้และเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้รับผิดชอบในหน่วยงานให้มีความเข้าใจที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 2561 
   ๒. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและครูในสถานศึกษา ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่ต้องให้ความสำคัญและตระหนักการพัฒนามาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
บริบทของตนเอง 
 
8. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
เชิงปริมาณ 
         ร้อยละของสถานศึกษา ประเภทสามัญ
ศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการพัฒนา 
มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ 
ได้อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและเป็นไปตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 
สถานศึกษามีการดำเนินการพัฒนา
มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง 

 
แบบประเมินการ
พัฒนามาตรฐานเพ่ือ
การประกันคุณภาพ
ภายใน 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 
         สถานศึกษา ประเภทสามัญศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม่ มีระบบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระบบตรวจติดตามคณุภาพการศึกษา 

 
นิเทศ ตดิตามสถานศึกษาในการ
ดำเนินการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน  

 
แบบนิเทศระบบการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
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ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
ระบบประเมินคุณภาพการศึกษา และมีการ
พัฒนามาตรฐานและประเด็นพิจารณาภายใต้
บริบทการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของ
ตนเองตามพ้ืนที่จังหวดัเชียงใหม่           
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 9.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 9.2 สถานศึกษาประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ มีระบบกลไกการพัฒนามาตรฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและมีคุณภาพ 
 9.3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา เพ่ือจัดทำแผนพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
สอดคล้องตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษาท้ังระบบอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีคุณภาพ 
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โครงการสนับสนุนการตรวจราชการติดตามและประเมินผลตามกรอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนปฏิรูปประเทศ 2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
                                                             การบรหิารจัดการองค์กร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ 
งบประมาณ  ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
 
1. หลักการและเหตุผล   

 การตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งในการ
บริหารราชการแผ่นดินที่จะทำให้การปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐบรรลุเป้าหมาย
สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินและนโยบายของรัฐบาล สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๐ บัญญัติให้
กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวง เพ่ือทำหน้าที่ในการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล
ระดับนโยบาย การนิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการเป็นประธานประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ข้อ ๕ (๔) ให้สำนักงานศึกษาธิการภาคมีอำนาจหน้าที่
สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการใน
พ้ืนที่รับผิดชอบและประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงาน
ศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ ๒.๕ และข้อ 
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
สั งกั ด ก ระท รวงศึ กษ าธิ ก าร ใน จั งห วั ด ให้ เป็ น ไป ต าม น โย บ ายขอ งกระท รวงศึ กษ าธิ ก ารและ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
  ฉะนั้น เพ่ือให้การดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดย
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล จึงได้จัดทำโครงการตรวจราชการติดตามประเมินผลตามกรอบนโยบายการตรวจ
ราชการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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2. วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือชี้แจงกรอบประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล
ตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่   

2. เพ่ือจัดทำข้อมูลสารสนเทศ สนับสนุนการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการตามกรอบประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ 
ติดตามและประเมินผล  
 3. เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการตาม
กรอบประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล 

3. เป้าหมาย  
        เชิงปริมาณ  

1. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  มีความรู้ความเข้าใจ และดำเนินงานตามกรอบ
ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔ ทุกนโยบาย 

2. รายงานผลการตรวจติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 2 เล่ม    
เชิงคุณภาพ  
๑. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  มีความรู้ความเข้าใจ และดำเนินงานตามกรอบ

ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔ ทุกนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒ . ระดั บ ความสำเร็ จ ของการจั ดท ำ รายงานผลการต รวจติ ด ตามน โยบายสำคัญ ขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ   

 

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
      เชิงปริมาณ  
  ๑. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบประเด็นการ
ประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ครบทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง   
  ๒. รายงานผลการตรวจติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 2 เล่ม    
      เชิงคุณภาพ 

๑. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  รายงานผลการดำเนินงานกรอบประเด็น
การประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ครบทุกประเด็นที่เก่ียวข้อง   

๒. ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เกี่ยวกับตามกรอบประเด็นการประเมิน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ครบทุก
ประเด็นที่เก่ียวข้อง   
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5. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนการดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ กิจกรรมที่ ๑ ประชุมประสานแผนกับ

ส่วนกลาง รับทราบกรอบประเด็นการ
ประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจ
ราชการ 

ธันวาคม 256๓ -มกราคม 
256๔ 

นางบุษบง  พุฒพรหม    
 

๒ กิจกรรมที่ ๒ ประชุมปฏิบัติการจัดทำ
คู่มือการประเมิน นโยบายสำคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ และประเด็น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ 

ธันวาคม 256๓-มกราคม 
256๔ 

นางบุษบง  พุฒพรหม    
 

 กิจกรรมที่ 3 เก็บข้อมูลตามประเด็นการ
ตรวจราชการ กับหน่วยงานทางการ
ศึกษาในสังกัดจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 2 
ครั้ง จัดทำข้อมูล สารสนเทศทางการ
ศึกษาในภาพรวมระดับจังหวัด สนับสนุน
การตรวจราชการ 

กุมภาพันธ์ 256๔ – 
กันยายน 256๔ 

นางบุษบง  พุฒพรหม    
 

๔ กิจกรรมที่ 4 ประชุมปฏิบัติการ
สังเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบาย  
จำนวน 2 ครั้ง  

กุมภาพันธ์ 256๔ – 
กันยายน 256๔ 

นางบุษบง  พุฒพรหม    
   
 

๕ กิจกรรมที่ 5 รับการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๒ 
ครั้ง และรับการตรวจรับการตรวจ
ราชการบูรณาการของผู้ตรวจติดตาม
สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๒ ครั้ง 

กุมภาพันธ์ 256๔ – 
กันยายน 256๔ 

นางบุษบง  พุฒพรหม    
 

 

6. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  
 1. หัวหน้าหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 

2. สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  
 3. ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
 
7. พื้นที่เป้าหมาย  สถานศึกษาในพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม่  
 
8. ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)  ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ 
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9. งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท ( แปดหมื่นบาทถ้วน)  
    แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่ กิจกรรม งบประมาณ 
1 กิจกรรมที่ ๑ ประชุมประสานแผนกับ รับทราบกรอบประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/

ตัวชี้วัดการตรวจราชการ 
๑. ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม จำนวน ๒๕ คน ๆละ ๑๗๐ บาท = ๔,๒๕๐ บาท 

 
 

๔,๒๕๐ 
๒ กิจกรรมที่ ๒ ประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือการประเมิน นโยบายสำคัญของกระทรวง 

ศึกษาธิการ และประเด็น เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการจำนวน ๒ ครั้ง ๆ ๔๐ คน  
1. ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม จำนวน ๔๐ คน ๆละ ๓๕๐ บาท = ๑๔,๐๐๐ บาท 
๒. ค่าเอกสารประกอบการประชุม จำนวน ๔๐ เล่ม ๆ ๘๗.๕๐ บาท = ๓,๕๐๐บาท 

 
 
 

๑๗,๕๐๐  
๓ กิจกรรมที่ ๓  เก็บข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการ กับหน่วยงานทางการศึกษาใน

สังกัดจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ ครั้ง ครั้ง ๆ ละ 2 วัน รวม ๔ วัน 
1. ค่าพาหนะ เบ้ียเลี้ยง สำหรับคณะศึกษานิเทศก์ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลระดับอำเภอ ๒๒ 
คน เป็นเงิน ๓๕,๗๓๐ บาท 
2. ค่าเอกสาร เครื่องมือการเกบ็ข้อมูล จำนวน ๒๔ ชุด ๆ ละ ๑๐๕ บาท = ๒,๕๒๐บาท 

 
 
 

๓๘,๒๕๐ 

๔  กิจกรรมที่ ๔ รับการตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 ครั้ง 
และการตรวจราชการบูรณาการของผู้ตรวจติดตามสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 ครั้ง  
๑. ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเลี้ยง สำหรับคณะกรรมการรับการตรวจราชการของผู้ตรวจ
กระทรวงศึกษาธิการและผู้ตรวจติดตามสำนักนายกรัฐมนตรี  จำนวน 4 ครั้ง ๆละ 
๕,๐๐๐ บาท  ๔x๕,๐๐๐= ๒๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
รวม (แปดหมื่นบาทถ้วน) ๘๐,๐๐๐ 

หมายเหต ุ  ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ภายในวงเงินงบประมาณ  
 
๑๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง :  ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานเนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการหลายหน่วยงาน
อาจ ทำให้เกิดอุปสรรคในการสื่อสารและความไม่เข้าใจตรงกัน 
การบริหารความเสี่ยง : มีการแต่งตั้งคณะทำงานฯ และประชุมชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ 
 
๑๒. หน่วยงานรับผิดชอบ   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการตรวจ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายสำคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทุกหน่วยงาน 
  ๒. รายงานผลศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเด็นปัญหาในการตรวจราชการ จำนวน ๖ เรื่อง 

๓. รายงานผลการตรวจราชการของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ๖ นโยบาย 
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โครงการส่งเสริม กำกับ และติดตามการดำเนินงานโรงเรยีนเอกชน 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนปฏิรูปประเทศ 2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
                                                             การบรหิารจัดการองค์กร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ 
งบประมาณ  169,300 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ วรรคสาม กำหนดให้รัฐต้อง
ดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการจัดการศึกษา       
ทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการกำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ และ   
ได้มาตรฐานสากล แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่    
ในฐานะหน่วยงานที่ กำกับ ดูแล สถานศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติ ระเบีย บบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๑๑ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ และประกาศ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กำหนดให้ มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน ดำเนินการ
เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
และภารกิจเกี่ยวกับราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในจังหวัด 
 ดังนั้นแล้ว เพ่ือให้การดำเนินงานของสำนักงานฯ ได้แก่ การส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการ       
การประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเอกชน การจัดสรรและติดตามการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชน การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน การกำกับดูแล
โรงเรียนให้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนการบูรณาการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนในภูมิภาค สามารถบรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นต้องจัดให้มีโครงการส่งเสริ ม กำกับ ดูแลและติดตาม          
การดำเนินงานโรงเรียนเอกชน เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
อันเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแล การขอจัดตั้งโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนและ

การเลิกล้มกิจการโรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 
 2.๒  เพ่ือติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน 
  2.๓  เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติราชการที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชน 

3. เป้าหมายของโครงการ 
 3.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต 
   3.1.1 จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบเพ่ือสรรหาคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 330 คน  
ประกอบด้วย ผู้แทนโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ จำนวน ๓๑๘ คน และข้าราชการกลุ่มงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จำนวน ๑๒ คน 

  3.๑.๒ ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 121 โรงเรียน 
และจัดทำรายงานประจำปี เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและรายงานผลให้หน่วยงาน           
ที่เก่ียวขอ้ง 

   3.๑.๓ ติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการของ
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน ๑๘๐ โรง 

   3.๑.๔ ติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน การเปลี่ยนแปลงตราสารและ
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน และการเลิกล้มกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน ๑๕ โรง 

   3.1.5 การตรวจสอบและติดตามการรับครูชาวต่างประเทศและนักเรียนชาวต่างประเทศ       
ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 15 โรง 

 3.๒ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
   3.๒.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เพ่ือดำเนินการ

ส่งเสริมและประสานการทำงานระหว่างโรงเรียนเอกชน 
   3.๒.๒ โรงเรียนที่ได้รับการตรวจติดตามเงินอุดหนุนได้รับข้อแนะนำจากคณะกรรมการตรวจ

ติดตามไปปฏิบัติงานบริหารจัดการเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด 
  3.๒.๓ หน่วยงานสามารถส่งเสริม กำกับดูแล และติดตามการดำเนินกิจการของโรงเรียนใน

ระบบและนอกระบบให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
3.๒.๔ รับทราบปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน  เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม                 

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
1. จำนวนผู้บริหารโรงเรียนในระบบและนอกระบบที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อ 

สรรหาคณะกรรมการประสานและส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด 
318 คน 

2. จำนวนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ที่ได้รับการตรวจติดตามกำกับดูแล เรื่องการ 
ขอจัดตั้งโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการโรงเรียน 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 

      180  โรง 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย 
3. จำนวนโรงเรียนเอกชนในระบบที่ได้รับการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน  121  โรง 
4. จำนวนโรงเรียนเอกชนในระบบที่ได้รับการติดตามสถานะการขอจัดตั้ง 

การจัดการเรียนการสอน การเปลี่ยนแปลงตราสารและรายละเอียดเกี่ยวกับ 
กิจการโรงเรียน และการเลิกล้มกิจการของโรงเรียน 

              15  โรง 

5. จำนวนโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ได้รับการตรวจสอบและติดตามการรับครู
ชาวต่างประเทศและนักเรียนชาวต่างประเทศ 

             15  โรง 

เชิงคุณภาพ  
1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด ตามระเบียบและแนวปฏิบัติ 
80 

2. ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการตรวจติดตามมีความม่ันใจในการปฏิบัติงานเงิน
อุดหนุน 

80 

3. ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการตรวจติดตามได้รับแนวทางและข้อเสนอแนะใน 
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากการปฏิบัติงานด้านเงินอุดหนุน 

80 

4. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ขอรับบริการ ได้รับข้อเสนอแนะและ
ติดตาม การจัดตั้งโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการ
โรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 

80 

5. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนในระบบที่ขอรับบริการ ได้รับข้อเสนอแนะและ 
ติดตาม การจัดตั้งโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน การเปลี่ยนแปลงตรา
สารและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน และการเลิกล้มกิจการโรงเรียน 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 

80 

5. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลักภายใต้โครงการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

(ระบุเดือนที่จะดำเนินการ) 
กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมผู้บริหารและผู้แทนโรงเรียน เพ่ือสรรหาคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด 
๑ จัดประชุมผู้บริหารและผู้แทนโรงเรียนในระบบและนอกระบบ เพ่ือสรรหา
คณะกรรมการประสานและส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
ผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 330 คน 
2. จัดประชุมเพ่ือสรรหาประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริม
สถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 20 คน 

 
 

พฤศจิกายน 2563 
 
 

พฤศจิกายน 2563 

กิจกรรมที่ ๒ การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  (รายละเอียดตามโครงการที่แนบ) 

 
 

๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 18 มิถุนายน 2563 
๒. ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามเพ่ือวางแผนการตรวจฯ 22-26 มิถุนายน 2563 
๓. จัดทำเครื่องมือการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน พฤศจิกายน 2563 
๔. ดำเนินการตรวจ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ตุลาคม 2563 – กันยายน  

2564 
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กิจกรรมหลักภายใต้โครงการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

(ระบุเดือนที่จะดำเนินการ) 
๕. ประชุมวิเคราะห์ผลการตรวจติดตาม สรุปแบบสอบถามการดำเนิน  
นโยบายเงินอุดหนุน สรุปแบบสอบถามต่าง ๆ และรวบรวมปัญหาและ 
ข้อเสนอแนะ ในการตรวจ ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปี 
งบประมาณ ๒๕๖๔ 

กันยายน  2564 

6. จัดทำรายงานผล การตรวจ ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน 
เอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กันยายน  2564 

๗. ประชุมเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและนำข้อเสนอแนะมา 
ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น 

กันยายน  2564 

กิจกรรมที่ ๓ การติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และ 
การเลิกล้มกิจการของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน ๑๘๐ โรงเรียน 

พฤศจิกายน 2563 – 
กันยายน  2564 

กิจกรรมที่ ๔ การติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน 
การเปลี่ยนแปลงตราสารและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน และ       
การเลิกล้มกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาและ
นานาชาติ จำนวน ๑๕ โรงเรียน 

พฤศจิกายน 2563 – 
กันยายน  2564 

กิจกรรมที่ 5 การตรวจสอบและติดตามการรับครูชาวต่างประเทศและ 
นักเรียนชาวต่างประเทศในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน ๑๕ โรงเรียน  

พฤศจิกายน 2563 – 
กันยายน  2564 

 
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ  
    กลุ่มเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมผู้บริหารและผู้แทนโรงเรียนในระบบและนอกระบบ 
- ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ และเจ้าหน้าที ่จำนวน ๓30 คน 
- กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง และเจ้าหน้าที ่จำนวน 20 คน 

กิจกรรมที่ ๒ การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
- โรงเรียนในระบบที่รับเงินอุดหนุน จำนวน ๑๒๑ โรง แบ่งเป็น ตรวจติดตามเงนิอุดหนุนใน

โรงเรียน จำนวน 60 โรง และ ตรวจติดตามเงินอุดหนุนจากเอกสารแบบตรวจติดตามที่ให้โรงเรียนกรอก 
จำนวน 61 โรง 
กิจกรรมที่ ๓ การติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการของโรงเรียน
เอกชนนอกระบบ 

- โรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน ๑๘๐ โรง 
กิจกรรมที่ ๔ การติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอนการเปลี่ยนแปลงตราสารและ
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน และการเลิกล้มกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ 

- โรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน ๑๕ โรง 
กิจกรรมที่ 5 การตรวจสอบและติดตามการรับครูชาวต่างประเทศและนักเรียนชาวต่างประเทศในโรงเรียน
เอกชนนอกระบบ 

- โรงเรียนเอกชนนอกระบบที่มีครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษา/นักเรียนชาวต่างประเทศ จำนวน 
๑๕ โรง 
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                    ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
(๑) ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
(๒) นักเรียน 
(๓) ผู้ปกครอง 
(๔) สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
(๕) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

 
7. พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  

8. ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)   

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔ 

9. งบประมาณ                   
9.1 จำนวนงบประมาณที่ได้รับ  

           กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมผู้บริหารและผู้แทนโรงเรียนในระบบและนอกระบบ เพ่ือสรรหา
คณะกรรมการประสานและส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด  

- งบประมาณโครงการส่งเสริม กำกับ และติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเอกชน จาก สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวนเงิน 23,๑0๐ บาท (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 กิจกรรมที่ ๒ การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ 
๒๕64 
 - งบประมาณโครงการส่งเสริม กำกับ และติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเอกชน จากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวนเงิน 77,20๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
  กิจกรรมที่ ๓ การติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการ
ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน ๑๘๐ โรง 

- งบประมาณโครงการส่งเสริม กำกับ และติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเอกชน จากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวนเงิน 44,60๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) 
  กิจกรรมที่ ๔ การติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอนการเปลี่ยนแปลงตราสาร
และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน และการเลิกล้มกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ 

- งบประมาณโครงการส่งเสริม กำกับ และติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเอกชนจากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวนเงิน ๑4,0๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
  กิจกรรมที่ 5 การตรวจสอบและติดตามการรับครูชาวต่างประเทศและนักเรียนชาวต่างประเทศ
ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน ๑๕ โรงเรียน 
 - งบประมาณโครงการส่งเสริม กำกับ และติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเอกชน จากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวนเงิน 10,4๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม ๑๖9,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)            
(ขอถวัจ่ายทุกรายการ ทุกกิจกรรม) 
 
 
 
 
 



196 

 9.2 แหล่งงบประมาณ 
   งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอ่ืน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

       9.3 แผนการใช้งบประมาณ (ระบุรายละเอียดรายการงบประมาณและรายละเอียดตัวคูณ) 
   
กจิกรรม/รายละเอียดงบประมาณ 

จำนวน
งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ช่วงเวลาการ
ใช้
งบประมาณ 
(ระบุไตร
มาส) 

ต อ บ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมผู้บริหารและผู้แทน
โรงเรียน 
เพื่อสรรหาคณะกรรมการประสานและส่งเสริม
สถานศึกษาเอกชนจังหวัด 
1.1 จัดประชุมผู้บริหารและผู้แทนโรงเรียน 
ใน ร ะ บ บ แ ล ะ น อ ก ร ะ บ บ  เ พ่ื อ ส ร ร ห า
คณะกรรมการ 
ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด 
ผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๓๓๐ คน 
ประกอบด้วย ผู้แทนโรงเรียนเอกชนในระบบ
และนอกระบบ จำนวน ๓๑๘ คน ข้าราชการ 
จำนวน ๑๒ คน 
- ค่าอาหารว่าง (ช่วงเช้า) ๓๓๐ คน คนละ  
  ๓๕ บาท/คน/มื้อ 
- ค่าอาหารว่าง (ช่วงบ่าย) 330 คน คนละ  
  ๓๕  บาท/คน/มื้อ 

23,100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 23,100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,550 
 
 

11,550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กิจกรรมที่ ๒ การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงิน 
อุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ตรวจ ตดิตามการใช้
จ่ายเงินอุดหนุน จำนวน 60 โรง 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 9 คน 35 วัน ๆ ละ ๑๒๐ บาท 
- ค่าพาหนะ 9 คน 16 วัน ๆ ละ 300 บาท 
- ค่าน้ำมัน  

77,200 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

37,800 
35,100 

4,300 

  

กิจกรรมที่ ๓ การติดตามสถานะการขอจัดตั้ง 
การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้ม
กิจการของ โรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 
๑8๐ โรง 
- ค่าพาหนะ 9 คน ๓ วัน ๆ ละ 300 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๙ คน 30 วัน ๆ ละ ๑๒๐ บาท 
- ค่าน้ำมัน 
- ค่าวัสดุ 
 

44,600  42,500 
 
 
 

8,100 
32,400 

2,000 
 

2,100 
 
 
 
 
 
 
2,100 
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กจิกรรม/รายละเอียดงบประมาณ 

จำนวน
งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ช่วงเวลาการ
ใช้
งบประมาณ 
(ระบุไตร
มาส) 

ต อ บ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๔ การติดตามสถานะการขอจัดตั้ง 
การจัดการเรียนการสอน การเปลี่ยนแปลงตรา
สารและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน 
และการเลิกล้มกิจการของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบ ประเภทสามัญศึกษาและนานาชาติ 
จำนวน ๑๕ โรงเรียน 
- ค่าพาหนะ ๕ คน ๓ วัน ๆ ละ ๓๐๐ บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๕ คน ๑๐ วัน ๆ ละ ๑๒๐ บาท 
- ค่าท่ีพัก 5 คน 1 วันๆ ละ 500 บาท/คน 
- ค่าน้ำมัน 

14,000    14,000 
 
 
 
 

4,500 
6,000 
2,500 
1,000 

  

กิจกรรมที่ 5 การตรวจสอบและติดตามการรับ
ครูชาวต่างประเทศและนักเรียนชาว
ต่างประเทศในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
จำนวน ๑๕ โรงเรียน 
- ค่าพาหนะ ๔ คน ๓ วัน ๆ ละ 300 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๔ คน ๑๐ วัน ๆ ละ ๑๒๐ บาท 
- ค่าน้ำมัน 
- ค่าวัสดุ 

10,400  10,400 
 
 
 

3,600 
4,800 
1,000 

 

 
 
 
 
 
 
 

1,000 

 

รวมทั้งสิ้น 169,300  169,300   
หมายเหตุ  (1) ขอถัวจ่ายทุกรายการ ทุกกิจกรรมตามท่ีจ่ายจริง 

10. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
                    ระยะเวลาและจำนวนโรงเรียนที่ดำเนินการตรวจติดตาม อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
เนื่องจากมีเวลาในการดำเนินการน้อย และคณะทำงานมีภาระงานประจำและภารกิจเร่งด่วนเป็นจำนวนมาก 
 
11. แนวทางบริหารความเสี่ยง 
  - มีการชี้แจงและประสานโรงเรียนก่อนออกตรวจติดตาม 
  - มีการวางแผนการตรวจ ติดตาม โดยกำหนดพื้นท่ีเป้าหมายการตรวจติดตามให้ชัดเจน 
12. ผู้รับผดิชอบหลัก  
      กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมผู้บริหารและผู้แทนโรงเรียนในระบบและนอกระบบ เพ่ือสรรหาคณะกรรมการ 

ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางญาณิกา ปานทอง 
E-mail : private@chiangmaiareao.go.th 
โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๑๘-๕๕๕๓ ต่อ ๑๓-๑๔ 
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กิจกรรมที่ ๒ การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางวรภา กัณหา 
E-mail : wanpenm@hotmail.com 
โทรศัพท์ (มือถือ) ๐๕๗ ๔๙๘๘๒๗๑) 
 
กิจกรรมที่ ๓ การติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการของ
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางกนกวรรณ สุริโยปการ 
E-mail: private@chiangmaiareas.go.th 
โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๓๘๕๔๓ ตอ่ ๑๓-๓๔ 

 
กิจกรรมที่ ๔ การติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน การเปลี่ยนแปลงตราสารและ 
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน และการเลิกล้มกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางกนกวรรณ สุริโยปการ 
E-mail : private@chiangmaiareao.go.th 
โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๑๔-๕๔๓ ต่อ ๑๓-๑๔ 

 
กิจกรรมที่ 5 การตรวจสอบและติดตามการรับครูชาวต่างประเทศและนักเรียนชาวต่างประเทศ      
ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : นางสาวิตรี แอ่นปัญญา 
E-mail : private@chiangmaiareag.go.th 
โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๑๘-๕๔๓ ต่อ ๑๓-๑๔ 

         
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑3.๑ การบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนมีความถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย
นโยบาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ๑3.๒ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนเรียนเอกชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงาน
เกี่ยวกับกิจการโรงเรียน สามารถแก้ปัญหา และได้รับการแนะนำแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

 ๑3.๓ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการบริหารงาน
และให้บริการ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
                                                             การบรหิารจัดการองค์กร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางกรศิริ  กรองสุดยอด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และ นายทศพล  ศรีบาล 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ 
งบประมาณ  793,600  (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 
1. 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 เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 10  
การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอ่ืนๆที่จำเป็น ให้เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยเบิกจ่ายจาก
งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และข้อ 11 ให้มีการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการบริหาร และการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดและให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  
เพ่ือพัฒนาด้านการจัดการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน
ให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ กลุ่มอำนวยการ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ขึน้ 

2. วัตถุประสงค์  
2.1  เพ่ือดำเนินการจัดประชุมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังที่จะให้การ

บริหารจัดการศึกษาภายในจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
2.2  เพ่ือกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน

และสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของประเทศ 

3. เป้าหมายขอตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  เชิงปริมาณ  

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

                เชิงคุณภาพ  
 กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ

ทุกประเภท พิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอความเห็นในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในจังหวัดหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. แผนงานดำเนนิการ/ระยะเวลาดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา 
ผู้ควบคุม  ไตรมาส 1 

(งบประมาณ) 
ไตรมาส 2 

(งบประมาณ) 
ไตรมาส 3 

(งบประมาณ) 
ไตรมาส 4 

(งบประมาณ) 
1. กิจกรรมที่ 1 ขั้นตอนวางแผนงาน 

1.1 ร่วมกันประชุมวางแผน
กำหนดวันประชุมตลอด  
ปีงบประมาณ 

- - - - ผู้อำนวย 
การกลุ่ม

อำนวยการ 

2. กิจกรรมที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 ติดต่อประสานงานกับ

คณะกรรมการ  
เพื่อกำหนดนัดหมาย  

           2.2  จัดเตรยีมค่าใช้จ่ายใน     
                 การประชุม เช่น   
                 ค่าตอบแทน          
                 คณะกรรมการ     
                 ค่าอาหารว่าง  
                 และเครื่องดื่ม 

2.3 จัดเตรียมวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ
และสถานท่ีในการ
ประชุม 

- - - - ผู้อำนวย 
การกลุ่ม

อำนวยการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้ควบคุม 
 ไตรมาส 1 

(งบประมาณ) 
ไตรมาส 2 

(งบประมาณ) 
ไตรมาส 3 

(งบประมาณ) 
ไตรมาส 4 

(งบประมาณ) 
 

3. กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการตามระเบียบวาระที่
กำหนด 

3.1 จัดประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด อย่าง
น้อย 1 ครั้ง/เดือน 

3.2 สรุปรายงานการประชุม
และมติคณะกรรมการ 

198,400 198,400 198,400 198,400 ผู้อำนวย 
การกลุ่ม

อำนวยการ 

5. พื้นที่เป้าหมาย  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
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6. งบประมาณ  เงินงบประมาณจากแผนงาน 793,600 (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ระบุรายละเอียดงบประมาณ รายละเอียดตัวคูณ) 

   
กิจกรรม/รายละเอียด 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คน  
   คนละ 1 มื้อ  มื้อละ 80 บาท  
( 20 คน x 1 มื้อ x 80 บาท) ครั้งละ 1,600 x10 ครั้ง 

 
16,000 

  
16,000 

 

2. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน  
    คนละ 2 มื้อ  มื้อละ 35 บาท  
(20 คน x2 มื้อ x 35บาท) ครั้งละ 1,400 บาทx15 ครั้ง 

21,000  21,000  

3. ค่าตอบแทน (เบ้ียประชุม) 18 คน ครั้งละ 29,400 
บาท 15 ครั้ง 

441,000 441,000   

4. ค่าพาหนะ 8 คน ครั้งละ 12,000 บาท x 15 ครั้ง 180,000  180,000  
5. ค่าเช่าท่ีพัก และค่าเบี้ยเลี้ยง 1 คน ครั้งละ 1,040 
บาท x 15 ครั้ง  

15,600  15,600  

5. ค่าเอกสารการประชุม (ระเบียบวาระการประชุม และ
รายงานการประชุม/เอกสารประกอบระเบียบวาระการ
ประชุม) จำนวน 20 ชุด ครั้งละ 8,000 บาท x 15 ครั้ง 

120,000  120,000  

รวมงบประมาณ 793,600 441,000 352,600  
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
แหล่งงบประมาณ 1. จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

              2. สำหรับค่าบริหารจัดการอ่ืนฯ ของศึกษาธิการจังหวัดเช่น ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร
กลางวัน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดยตรง  

7. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง : การกำหนดวันเวลาดำเนินการประชุมคลาดเคลื่อนจากแผนที่กำหนดไว้
เนื่องจากคณะกรรมการติดภารกิจทำให้ไม่ครบองค์ประชุม จึงไม่สามารถจัดประชุมได้ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง  : ยอมรับและปรับเปลี่ยนวันและเวลาให้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

8. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
พิจารณาข้อราชการด้านการศึกษา
ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

พิจารณาจากการจัดประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่  

ระเบียบวาระการประชุม/ 
รายงานการประชุม 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 การปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สามารถ

บริหารจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีการบริหารจัดการด้านการศึกษา และมีการ

กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
                                                             การบรหิารจัดการองค์กร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และ นางสุพัตา ศรีสุภมาตุ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ 
งบประมาณ  687,600 บาท (หกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 
1. 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  
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1  เพ่ือดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือช่วยเหลือและ
กลั่นกรองงานเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังที่จะให้เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง 
การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย  การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
                    2.2  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานภายในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับบริการตามสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ ด้วยความโปร่งใส      
บนพื้นฐานความยุติธรรมอย่างเสมอภาค   
 
3. เป้าหมายของตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สั งกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้บุคคลที่ปฏิบัติงาน   
มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน บุคลากรมีความสุข มีความเข้าใจที่ดีต่อกัน ไม่มีความขัดแย้ ง การจัดการ
ศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น เสริมสร้างความมั่นคงแก่ตนเอง นักเรียน สถานศึกษา สังคม และ
ประเทศชาติ  
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 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
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 
  

4. แผนงานดำเนนิการ/ระยะเวลาดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา  

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

4. กิจกรรมที่ 1 ขั้นตอน
วางแผนงาน 

4.1 ร่วมกันประชุม
วางแผนกำหนดวันประชุม
ตลอด ปีงบประมาณ 

- - - - ผู้อำนวยการ 
กลุ่ม

บริหารงาน
บุคคล 

5. กิจกรรมที่ 2 ขั้นตอน
การดำเนินงาน 

5.1 ติดต่อประสานงาน
กับคณะอนุกรรมการ เพ่ือ 
 กำหนดนัดหมาย  
    2.2 จัดเตรียมค่าใช้จ่ายใน
การประชุม เช่น ค่าตอบแทน       
คณะอนุกรรมการ  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 

2.4 จัดเตรียมวาระการ
ประชุมคณะอนุกรรมการ
และสถานที่ในการประชุม 

- - - - ผู้อำนวยการ 
กลุ่ม

บริหารงาน
บุคคล 
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กิจกรรม 

ระยะเวลา  
ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 

(งบประมาณ) 
ไตรมาส 2 

(งบประมาณ) 
ไตรมาส 3 

(งบประมาณ) 
ไตรมาส 4 

(งบประมาณ) 
6. 3. กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการ

จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ตามระเบียบวาระที่กำหนด 

6.1 จัดประชุม
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ  
จังหวัดเชียงใหม่ อย่างน้อย 2 
ครั้ง/เดือน 

6.2 สรุปรายงานการ
ประชุมมตคิณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

171,900.- 171,900.- 171,900.- 171,900.- ผู้อำนวยการ 
กลุ่ม

บริหารงาน
บุคคล 

 
5. พื้นที่เป้าหมาย  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
 
6. งบประมาณ    เงินงบประมาณจากแผนงาน 687,600 บาท (หกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 

  รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้  

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ 
1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 คน  
   คนละ 1 มื้อ  มื้อละ 80 บาท  
(40 คน x 1 มื้อ x 80 บาท) ครั้งละ 3,200 x 24 ครั้ง 

 
 
 

76,800 

  
 
 

76,800 

 

2. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน  
    คนละ 2 มื้อ  มื้อละ 35 บาท  
(40 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) ครั้งละ 2,800 x 24 ครั้ง 

 
 

 

67,200 

  
 

67,200 

 

3. ค่าตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุม) จำนวน 11 
คน ครั้งละ 11,250 บาท x 24 ครั้ง 

 
270,000 

 
270,000 

  

4. ค่ายานพาหนะกรรมการ จำนวน 8 คน  
    ครั้งละ 2,400 บาท x 24 ครั้ง 

 
57,600 

  
57,600 

 

5. ค่าเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 20 ชุด ชุด
ละ450 บาท (20 ชุด x 450 บาท) ครั้งละ 9,000 
บาท x 24 ครั้ง 

 
 

216,000 

  
 

216,000 

 

รวมงบประมาณ 687,600 270,000 417,600  
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หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
แหล่งงบประมาณ  1. จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

   2. สำหรับค่าบริหารจัดการอื่นฯ เช่น ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง  
 
7. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
           7.1 ปัจจัยความเสี่ยง : การกำหนดวันเวลาดำเนินการประชุมคลาดเคลื่อนจากแผนที่กำหนดไว้
เนื่องจากคณะอนุกรรมการติดภารกิจทำให้ไม่ครบองค์ประชุมจึงไม่สามารถจัดประชุมได้ 
     แนวทางการบริหารความเสี่ยง : ยอมรับและปรับเปลี่ยนวันและเวลาให้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ 
           7.2    ปัจจัยความเสี่ยง :  จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ รับผิดชอบเขตพ้ืนที่การศึกษา
จำนวน 7 เขต มีการเสนอข้อราชการเพ่ือพิจารณาจำนวนมาก  
                    แนวทางการบริหารความเสี่ยง : จัดการประชุม เดือนละ 2 ครั้ง  
 
8. . การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
สามารถดำเนินการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 
2564 เพื่อช่วยเหลือ และ
กลั่นกรองงานตามภารกิจ เสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เดือนละ 2 ครั้งรวม
ทั้งสิ้น 24 ครั้ง 

พิจารณาจากการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่  

1. หนังสือ 
2. เอกสารวาระการประชุม 
3. เอกสารรายงานการประชุม 
4. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 การปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับ
การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในจังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับคุณภาพในทุกด้าน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

9.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และมีการ
กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 



207 

โครงการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
                                                             การบรหิารจัดการองค์กร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และ นางวสิตา  ท้าวคำมา 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ 
งบประมาณ  294,750 (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 
1. 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 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการประชุม
คณะอนุกรรมการการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  

2. วัตถุประสงค์  
2.1  เพ่ือดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือ

ช่วยเหลือและกลั่นกรองงานเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังที่จะให้การบริหารจัด
การศึกษาภายในจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2  เพ่ือกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 

3. เป้าหมายขอตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  3.1 เชิงปริมาณ  

  1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เดือนละ 1 ครั้ง 
  2. คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  จำนวน 20 คน  
                3.2 เชิงคุณภาพ  

 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. แผนงานดำเนนิการ/ระยะเวลาดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้
ควบคุม  ไตรมาส 1 

(งบประมาณ) 
ไตรมาส 2 

(งบประมาณ) 
ไตรมาส 3 

(งบประมาณ) 
ไตรมาส 4 

(งบประมาณ) 
กิจกรรมที่ 1 ขั้นตอนวางแผนงาน 
- ร่วมกันประชุมวางแผนกำหนดวัน
ประชุมตลอด ปีงบประมาณ 

- - - - ผู้อำนวย 
การกลุ่ม
พัฒนา

การศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 ขั้นตอนการดำเนนิงาน 
2.1 ติดต่อประสานงานกบั
คณะอนุกรรมการ เพ่ือกำหนดนัดหมาย  
2.2 จดัเตรียมค่าใช้จ่ายใน     
การประชุม เช่น ค่าตอบแทน          
คณะอนุกรรมการ ค่าอาหารว่าง  
และเครื่องดื่ม 
2.3 จัดเตรียมวาระการประชุม
คณะอนุกรรมการและสถานที่ในการ
ประชุม 

- - - - ผู้อำนวย 
การกลุ่ม
พัฒนา

การศึกษา 

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการตามระเบียบ
วาระท่ีกำหนด 
3.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
การศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน 
3.2 สรุปรายงานการประชุมและ
มติคณะอนุกรรมการ 

73,687.50 73,687.50 73,687.50 73,687.50 ผู้อำนวย 
การกลุ่ม
พัฒนา

การศึกษา 

5. พื้นที่เป้าหมาย  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

6. งบประมาณ    เงินงบประมาณจากแผนงาน 294,750 (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ระบุรายละเอียดงบประมาณ รายละเอียดตัวคูณ) 

   
กิจกรรม/รายละเอียด 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม ่
1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คน  
   คนละ 1 มื้อ  มื้อละ 80 บาท  
( 20 คน x 1 มื้อ x 80 บาท) ครั้งละ 1,600 x15 ครั้ง 

 
24,000 

  
24,000 

 

2. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน  
    คนละ 2 มื้อ  มื้อละ 35 บาท  
(20 คน x2 มื้อ x 35บาท) ครั้งละ 1,400 บาท x 15 ครั้ง 

21,000  21,000  
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กิจกรรม/รายละเอียด 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

3. ค่าตอบแทน (เบ้ียประชุม) 11 คน ครั้งละ 11,250 
บาท x15 ครั้ง 

168,750 168,750   

4. ค่ายานพาหนะ 8 คน ครั้งละ 2,400 บาท x 15 ครั้ง 36,000  36,000  
5. ค่าเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 20 ชุด 
(20 ชุด x 150 บาท) ครั้งละ 3,000 บาท x 15 ครั้ง 

45,000  45,000  

รวมงบประมาณ 294,750 168,750 126,000  
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
แหล่งงบประมาณ 1. จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

       2. สำหรับค่าบริหารจัดการอ่ืนฯ ของศึกษาธิการจังหวัดเช่น ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร
กลางวัน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง  

7. แนวทางกการบริหารความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง : การกำหนดวันเวลาดำเนินการประชุมคลาดเคลื่อนจากแผนที่กำหนด 
ไว้เนื่องจากคณะอนุกรรมการติดภารกิจทำให้ไม่ครบองค์ประชุมจึงไม่สามารถจัดประชุมได้ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง : ยอมรับและปรับเปลี่ยนวันและเวลาให้เหมาะสม 
ตามสถานการณ์ 

8. . การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธิการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
พิจารณาข้อราชการด้านการศึกษา
ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

พิจารณาจากการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่  

หนังสือ/เอกสารวาระการประชุม/
เอกสารรายงานการประชุม 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 การปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวั ด

เชียงใหม่  สามารถบริหารจัดการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และมีการ

กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
                                                             การบรหิารจัดการองค์กร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  และ นางสาวพัฒนาพร  พวงสาย 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ 
งบประมาณ  258,600 บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 
1. หลักการและเหตุผล(ZYX) 

โครงการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่                
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  และมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  โดยการ
ปรับปรุงระบบราชการวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การบริหารจัดการ
ภาครัฐแบบใหม่  การตอบสนองความต้องการของประชาชน  และมีระบบบูรณาการในการทำงาน    

การดำเนินการโครงการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 เรื่อง
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ข้อ 11 ให้มี
การจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด  ประกอบกับมีมติ
คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 
มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  และได้มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและแผนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพ่ือ
ช่วยเหลือและกลั่นกรองงานข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่เชื่อมโยงนโยบายเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  โดยมุ่งหวังที่จะให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีเอกภาพ  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติและร่วมกันส่ งเสริม 
ประสาน และสนับสนุน การจัดการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่  กลุ่มนโยบายและแผนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่   

เพ่ือช่วยเหลือและกลั่นกรองงานเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังที่จะให้การ
บริหารจัดการศึกษาภายในจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 
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3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
                      1.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ เดือนละ 1 ครั้ง 
   2.) คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน  
 เชิงคุณภาพ 

1.) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

กิจกรรมที่ 1 ขั้นตอนวางแผนงาน 
ร่วมกันประชุมวางแผนกำหนดวัน
ประชุมตลอดปีงบประมาณ 2564 

- - - - ผู้อำนวยการ
กลุ่มโนบาย
และแผน 

กิจกรรมที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 ติดต่อประสานงานกบั
คณะอนุกรรมการเพ่ือกำหนดนัดหมาย  
จัดเตรียมค่าใช้จ่ายในการประชุม  เช่น 
ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ  
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
2.2 จัดเตรียมวาระการประชุม
คณะอนุกรรมการและสถานที่ในการ
ประชุม 

- - - - ผู้อำนวยการ
กลุ่มโนบาย
และแผน 

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการตามระเบียบวาระท่ี
กำหนด 
3.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการ  
1 ครั้ง/เดือน 
3.2 สรุปรายงานการประชุมและมติ
คณะอนุกรรมการ 

64,650 64,650 64,650 64,650 ผู้อำนวยการ
กลุ่มโนบาย
และแผน 

 

5. พื้นที่เป้าหมาย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
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6. งบประมาณ 258,600  บาท (สองแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)   
 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คน  
   คนละ 1 มื้อ  มื้อละ 80 บาท  
   ( 20 คน x 1 มื้อ x 80 บาท)  
   ครั้งละ 1,600 x 12 ครั้ง 

19,200 - 19,200 - 

2. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน  
    คนละ 2 มื้อ  มื้อละ 35 บาท  
    (20 คน x2 มื้อ x 35บาท)  
    ครั้งละ 1,400 บาท x 12 ครั้ง 

16,800 - 16,800 - 

7. ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) 11 คน  
    ครั้งละ 11,250 บาท x 12 ครั้ง 

135,000 135,000 - - 

5. ค่ายานพาหนะ 8 คน  
    ครั้งละ 3,300 บาท x 12 ครั้ง 

39,600 - 39,600 - 

6. ค่าเอกสารประกอบการประชุม  
   จำนวน 20 ชุด (20 ชุด x 200 บาท)  
   ครั้งละ 4,000 บาท x 12 ครั้ง 

48,000 - 48,000 - 

รวมงบประมาณ 258,600 135,000 123,600 - 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
แหล่งงบประมาณ 1. จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                       2. สำหรับค่าบริหารจัดการอ่ืนฯ ของศึกษาธิการจังหวัดเช่น ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าอาหารกลางวัน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการโดยตรง 
 
7.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ปัจจัยความเสี่ยง 

- การกำหนดวัน เวลาดำเนิ นการประชุมคลาดเคลื่ อนจากแผนที่ กำหนดไว้ เนื่ องจาก
คณะอนุกรรมการติดภารกิจทำให้ไม่ครบองค์ประชุมจึงไม่สามารถจัดประชุมได้ 

             แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
-  ยอมรับและปรับเปลี่ยนวันและเวลาให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
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8. การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

พิจารณาข้อราชการด้านการศึกษาของ
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

พิจารณาจากการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  

หนังสือ/เอกสารวาระ
การประชุม/
เอกสารรายงานการ
ประชุม 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

9.1 การปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ สามารถบริหารจัดการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และมีการกำกับ 
เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
          จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนปฏิรูปประเทศ 2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
                                                             การบรหิารจัดการองค์กร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  และ นางสาวพัฒนาพร  พวงสาย 
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ 
งบประมาณ  5,000  บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 
1. หลักการและเหตุผล  

กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายในการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผ่านการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนา
เยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยผู้ที่มีบทบาท
สำคัญในการดำเนินงานจัดกิจกรรมตามแผนการสอนลูกเสือ เนตรนารี  คือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งเป็นผู้ทำ
หน้าที่ฝึกอบรมให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด และปัจจุบันยังไม่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน               
การเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่ง วุฒิทางลูกเสือ ประเภทลูกเสือ และอ่ืน ๆ ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำคู่มือการใช้งานสารสนเทศลูกเสือ มอบให้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือดำเนินการเก็บข้อมูลฯ ดังกล่าวไว้ในระบบสารสนเทศ  สำนักงานศึกษาธิการ              
จังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดทำ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและ           
กิจการนักเรียน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4” นี้ขึ้น  เพ่ือเป็นฐานข้อมูลด้านลูกเสือ     
ยุวกาชาดในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นปัจจุบันและใช้ข้อมูลดังกล่าว เพ่ือพัฒนากิจการลูกเสือ ยุวกาชาด         
ในพ้ืนที่ ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์  
2.1..เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศในการบันทึก

ข้อมูลระบบสารสนเทศผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารี 
  2.๒..เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี แต่ละประเภท            
ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
  2.๓..เพ่ือให้นำสามารถข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ
และจัดกิจกรรมพัฒนาลูกเสือ-เนตรนารี 
  2.๔..เพ่ือให้หน่วยงานแต่ละสังกัดขยายผลการบันทึกข้อมูลสู่สถานศึกษาในสังกัดได้ 
 
3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 

3.๑ เชิงปริมาณ 
  -  บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่           
ทุกหน่วยงาน ทุกสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 26 คน 
            -  บุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวนทั้งสิ้น 4 คน 
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3.๒  เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศในการ

บันทึกข้อมูล ระบบสารสนเทศผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารี สามารถบันทึกข้อมูลสารสนเทศ 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี แต่ละประเภท ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถข้อมูลสารสนเทศไปใช้      
ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือและจัดกิจกรรมพัฒนาลูกเสือ-เนตรนารี และขยายผลการบันทึก
ข้อมลูสู่สถานศึกษาในสังกัดได้ 
 

4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

กิจกรรมที่ 1 จัดทำโครงการฯ 
1.1 ขออนุมัติโครงการฯ 
1.2 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ,เตรียม
สถานที่ 
1.3 แจ้งหน่วยงานส่งบุคลากรเข้ารับ 
การอบรม 
๑.๔ แต่งตั้งคณะวิทยากร 
๑.๕ จัดสถานที่อบรม , เตรียมสื่อที่ต้อง
ใช้ 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

นาย
เอกลักษณ์  

มีชัย 
กลุ่มลูกเสอื 

ยุวกาชาดและ
กิจการ
นักเรียน 

กิจกรรมที่ ๒   
อบรมให้ความรู้ตามคู่มือฯ 
2.๑ แจ้งหน่วยงานส่งบุคลากรเข้าอบรม 
2.2 ให้ความรู้ตามคู่มือฯ 

- - 5,000.00 -  

กิจกรรมที่ ๓  
ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 

- - - - 

 
 

5.  พื้นที่เป้าหมาย 
  ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 
6.  งบประมาณ 
  6.๑ จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  5,000- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
  6.๒ แหล่งงบประมาณ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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           6.๓ แผนการใช้งบประมาณ (ระบุรายละเอียดรายการงบประมาณและรายละเอียดตัวคูณ) 

กิจกรรม/รายละเอียด
งบประมาณ 

จำนวน
งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ช่วงเวลาการ
ใช้งบประมาณ  
(ระบุไตรมาส) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 
รายการงบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ไตรมาสที่ 2 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ ๑ - - - - 

กิจกรรมที่ 2  
รายการงบประมาณ 
(๑) อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (30 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
(๒) อาหารกลางวัน 
     (30 คน x 1 มื้อ x 80 บาท) 
(3) ค่าวัสดุสำนักงาน 
(4) ค่าถ่ายเอกสาร/เข้ารูปเล่ม 

 
 
 

2,100.00 
 

2,400.00 
500.00 
500.00 

 
 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
 

 
2,100.00 

 
2,400.00 

- 
- 

 
 
 
- 
 
- 

500.00 
500.00 

 

 
 

ไตรมาสที่ 3 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 5,000.00 - 4,500.00 1,000.00 

กิจกรรมที ่3 
รายการงบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

ไตรมาสที่ 4 รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3  - - - - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,000.00 - 4,500.00 1,000.00 

 
หมายเหตุ  (1) ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
              (2) ระบุไตรมาส ดังนี้  ไตรมาส 1  ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563 
  ไตรมาส 2  มกราคม 2564 – มีนาคม 2564 
   ไตรมาส 3  เมษายน 2564 – มิถุนายน 2564 
  ไตรมาส 4  กรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564 
 

 
7. แนวทางการริหารความเสี่ยง 
 7.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
  7.1.1 หนว่ยงาน/สถานศึกษาแต่ละแห่งที่แจ้งชื่อเข้าอบรมอาจไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ 
  7.1.2 เนื่องจากอยู่ ในช่วงของการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019         
(COVID - 19) ทำให้บุคลากรผู้รับผิดชอบในแต่ละสังกัดปฏิเสธเข้าร่วมอบรมฯ ดังกล่าว 
 7.2  แนวทางบริหารความเสี่ยง 

7.2.1 แจ้งเป็นหนังสือราชการและโทรศัพท์นัดหมายผู้ประสานงาน 
  7.2.2 กระชับการเข้าร่วมกิจกรรม โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตนตามมาตรการกระทรวง
สาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 
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8. การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

8.๑ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ ทุกหน่วยงาน ทุกสังกัด จำนวน
ทั้งสิ้น 26 คน และบุคลากรกลุ่มลูกเสือ     
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น    
4 คน 

- สอบถาม 
- แบประเมินความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
- การใช้งานระบบสารสนเทศของ
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน 

- แบประเมิน 
ความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจใน 
การเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
- ภาพถ่าย 
- การใช้งานระบบ
สารสนเทศของสำนักการ
ลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน 

8.๒ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ในการบันทึ กข้อมูล  ระบบสารสน เทศ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ-เนตรนารี 
ส า ม า ร ถ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ส า ร ส น เท ศ  
ผู้บั งคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ -เนตรนารี     
แต่ละประเภท ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และ
ส า ม า ร ถ ข้ อ มู ล ส า ร ส น เท ศ ไป ใช้ ใน            
การวางแผนพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ
และจัดกิจกรรมพัฒนาลูกเสือ-เนตรนารี 

- สอบถาม 
- แบประเมินความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
- การใช้งานระบบสารสนเทศของ
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน 

- แบประเมิน 
ความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจใน 
การเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
- ภาพถ่าย 
- การใช้งานระบบ
สารสนเทศของสำนักการ
ลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน 

 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้ผ่านเข้ารับการอบรมร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบข้อมูล
สารสนเทศ ในการบันทึกข้อมูล ระบบสารสนเทศผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารี สามารถบันทึก
ข้อมูลสารสนเทศ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารีแต่ละประเภทที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถขยายผล
การบันทึกข้อมูลสู่สถานศึกษาในสังกัดได้และสามารถข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร
ทางการลูกเสือและจัดกิจกรรมพัฒนาลูกเสือ-เนตรนารี 
 
 
 
 



ส่วนที่ 5 
การติดตามประเมินผลแผนปฏิบตัิราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
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ส่วนที่ 5  
การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

  การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดให้ดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 
  1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าของแผน/งาน/
โครงการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดในแผน/งาน/โครงการ  
 ซึ่งกำหนดให้มีการรายงาน 2 รูปแบบ ได้แก่ 
   1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.
301, 302 ซึ่งจะเน้นการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้ว ัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
       1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนฯ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
โดยให้มีการรายงานตามแผนงานโครงการที่มีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นรายไตรมาส  
และให้รายงานตามกำหนดเวลา ดังนี้ 
 การรายงานทั้ง 2 รูปแบบกำหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี ดังนี้ 
 ไตรมาสที่ 1 ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 
    ไตรมาสที่ 2 ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน 2561 
    ไตรมาสที่ 3 ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 
    ไตรมาสที่ 4  ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561  รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 

  2. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประเมินผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนดในโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
   2.1 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
   2.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
             - เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดทำขึ้น เพื่อเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 
             - รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส 
   2.3 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  

****************************** 
1. ชื่อกลุ่ม 
2. ชื่อโครงการ  
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   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ  
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ..................................................................................................................)  
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน  
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ   
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
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    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3   แผนงานบูรณาการ 
5. หลักการและเหตุผล  
6. วัตถุประสงค์ 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
    7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
9. ระยะเวลาดำเนินการ  
10. สถานที่ดำเนินการ  
11. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  
12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (ระบุรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมที่มีการดำเนินการ) 
13. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 7)  
      13.1 เชิงปริมาณ   
      13.2 เชิงคุณภาพ  
๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ  
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
15. งบประมาณ 

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

      
แหล่งงบประมาณ : 

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      16.1 ปัญหา อุปสรรค    
      16.2 แนวทางแก้ไข      

17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
๑9. ผู้รายงาน      ตำแหน่ง  
      โทรศัพท์      โทรสาร   E–mail :  

20. วันที่รายงาน ณ วันที่        เดือน                 พ.ศ. 
  



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 







คณะผู้จัดทำ 

 

ที่ปรึกษา 
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2. นายคงกระพัน  เวฬุสาโรจน์  รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
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4. นางสาวชัชฎาภรณ์  ชัยพรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
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จัดทำรูปเล่ม 
นางสาวปานมนัส โปธา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
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