
 

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 การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีหน้าที ่ในการปฏิบัติภารกิจข อง
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด  การปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย โดยในข้อ 11 (5) ส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื ่อผู ้ด ้อยโอกาสและผู ้มีความสามารถพิเศษ                     
เพื ่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนที ่ด้อยโอกาสในด้านต่าง ๆ ซึ ่งส่งผลต่อการเข้าถึงระบบการศึกษาหรือ                     
มีแนวโน้มที่จะออกจากระบบการศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษาตามความเหมาะสม เป็นการเพิ่มโอกาสใน
การศึกษาต่อในระบบการศึกษา รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนที ่มีความสามารถพิเศษได้มีโอกาส
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 



 

4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา ผู้

ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

1. จัดทำโครงการ/แผนการ
ดำเนินงาน เสนอ กศจ. ทราบ 

 - - - น.ส.สภุัค 
วงค์ใหม ่

2. การประชุมพิจารณาคัดเลือก
เด็ก 

 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. จัดทำเอกสารเกณฑ์การคัดเลือกที่มีความชัดเจน และให้คณะกรรมการศึกษาเกณฑ์อย่างละเอียด
ก่อนการประชุม 



 

 
8. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1.  นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับการ

สนับสนุนทุนการศึกษา 
พิจารณาการได้รับทุนการศึกษา
ของนักเรียน 

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

2.  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรติ 

พิจารณาจากการได้รับรางวัลเชิด
ชูเกียรติของนักเรียน 

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

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
   1. นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการศึกษา 
  2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 
 
 
 


