
 
แผนก ากับตดิตามการเบิก จ่าย งบประมาณ 

กลุ่มอ านวยการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
  



 

แผนก ากับติดตามการเบกิจ่ายงบประมาณของส านักงานศึกษาธิการจังหวดัเชียงใหม ่
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีและสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติทุกรูปแบบ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
งบประมาณ 

ได้รับ
จัดสรร 

การเบิกจ่าย/รายไตรมาส กลุ่ม
รับผิดชอ

บ 

ไตร
มาส 
1 

ไตรมาส2 ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวมเบกิ คงเหลือ 

1. โครงการสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามรอย 
พระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ  

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

484,292  12086   12086 482206 ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  

และ
กิจการ
นักเรียน 

2. โครงการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯในระดับพ้ืนที่  

1. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานการศึกษา
กลุ่มเป้าหมายร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  
 
 
2.  อัตราของสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ตามแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน “งานสวน
พฤกษศาสตร์ของโรงเรียน” ของแต่ละหน่วยงาน

10,000  4086   4086 5914 ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 



 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
งบประมาณ 

ได้รับ
จัดสรร 

การเบิกจ่าย/รายไตรมาส กลุ่ม
รับผิดชอ

บ 

ไตร
มาส 
1 

ไตรมาส2 ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวมเบกิ คงเหลือ 

การศึกษา เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
3. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนความเป็นพลเมืองของ
เยาวชนในระบบประชาธิปไตย 
เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน 
กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย  

1. นักเรียนและนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
เพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนและนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
แสดงให้เห็นถึงการน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
3. นักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม 

4,500 
(งบส านักงาน) 

 4500    0 ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 

 

4. โครงการป้องกันและแก้ไขยา
เสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือ
ความยั่งยืน กิจกรรมการจัดงาน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 

ด าเนินการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกระดับ
จังหวัด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงโทษภัย
ยาเสพติด มีส่วยร่วมในการแก้ไขปัญหา เฝ้าระวัง 
ป้องกัน บ าบัด และปราบปราม จนสามารถลดและ
ควบคุมสถานการณ์ปัญหายาเสพติดมิให้ส่งผลกระทบ
ต่อสังคมและประชาชน 
 

155,900 
(งบจังหวัด) 

 56255   56255 185745 พัฒนา
การศึกษ

า 

5. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่
ชายแดนระดับจังหวัด 

จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 
(พ.ศ.2560-2564) จังหวัดเชียงใหม่และ
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน
เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานตามภารกิจ 
นโยบายและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

68,400  31935    36470 นโยบาย
และแผน 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก าลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

แผนงาน/โครงการ  เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
การเบิกจ่าย/รายไตรมาส กลุ่ม

รับผิดชอบ ไตรมาส 
1 

ไตรมาส2 ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวมเบกิ คงเหลือ 

1. โครงการส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบ
และการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

1. มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในระดับจังหวัด
เชียงใหม่ 
2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มีร้อยละ
ของผู้เรียนต่อสายอาชีพเพ่ิมข้ึน 

60,000  8750    21450 นิเทศ  
ติดตามและ
ประเมินผล 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ 
 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการศึกษาทุกระดับในภูมิภาค 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา และการเรียนรู้จากสื่อดิจิทัล 
 3. ส่งเสริมการใช้ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
 4. พัฒนาบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดให้มีทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน มีความรอบรู้และสามารถเป็นผู้น าทางการศึกษา 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

การเบิกจ่าย/รายไตรมาส 
กลุ่ม

รับผิดชอบ ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวมเบกิ คงเหลือ 

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

1. จังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา นวัตกรรม และมีการวิจัยทางการศึกษา
ในระดับจังหวัด 1 ศูนย์ 
2. จังหวัดเชียงใหม่มีนวัตกรรมการการศึกษา อย่าง
น้อย 15 รูปแบบ   
3. จังหวัดเชียงใหม่มีงานวิจัยและการเผยแพร่
นวัตกรรมการศึกษา  อย่างน้อย 1 ชิ้น 
4. จังหวัดเชียงใหม่มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อย่างน้อย 1 เครือข่าย 
 
 

147,200  30973    116227 นิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

2. โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับพ้ืนที่  

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

60,000  38113    21887 นิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 



 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

การเบิกจ่าย/รายไตรมาส 
กลุ่ม

รับผิดชอบ ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวมเบกิ คงเหลือ 

ปฐมวยัมีคุณภาพระดับผ่านเกณฑ์ข้ันต้นตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวยัแห่งชาติและสถานศึกษา
ก าหนด 

3. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2564 

 

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

40,000  40000   40000 0 พัฒนา
การศึกษา 

4. โครงการพัฒนาสมรรถนะและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากร  

1. ข้าราชการและบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 80 คน ได้รับการพัฒนา ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  
2. ข้าราชการในส านักงานฯ มีความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาระบบและสมรรถนะของบุคลากรสังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชยีงใหม ่รวมทั้ง มีความ
พึงพอใจในกิจกรรมที่เข้ารับการการพัฒนาไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

400,000 
งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร

จาก สป. 
(48,400) 
งบส านักงาน

กรณีมี
งบประมาณ 

(351,600) 

 95000    305000 บริหารงาน
บุคคล 

5. โครงการยกย่องผู้มีผลงาน
ดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือของกระทรวง 
ศึกษาธิการ  

1. ผู้ที่มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือใน
ระดับจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 3 ประเภทๆ ละ 1 
รางวัล  ได้แก่ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประเภท
ครูผู้สอน และประเภทผู้ให้การสนับสนุน 
2. หนว่ยงาน สถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการ
ลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี  และผูใ้ห้การสนับสนุนกิจการ

5,000      5000 ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 



 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

การเบิกจ่าย/รายไตรมาส 
กลุ่ม

รับผิดชอบ ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวมเบกิ คงเหลือ 

ลูกเสือ ให้ความส าคัญและตระหนักในการด าเนินงาน
กิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการและมีจิตอาสา
ด้วยความเต็มใจ อย่างสม่ าเสมอมากขึ้น 

6. โครงการนิเทศกิจกรรมลูกเสือ
ในสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปรงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ 
เข้าร่วมกิจกรรมฯ ครบทุกหน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 40 คน                       
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถจัดกิจกรรมลูกเสือและบริหารงาน
กองลูกเสือในสถานศึกษาได้ถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้ง
เป็นสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการส่งเสริมพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

10,000  10000   10000 0 ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 

7. โครงการ ศธ. จิตอาสาบ าเพ็ญ
ประโยชน์  

1. ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ยุวกาชาด 
นักศึกษาวิชาทหาร ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยเหล่า 
และบุคลากรทางการศึกษา ทุกหน่วยงาน สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับจังหวัดเชียงใหม่  
จ านวน 600 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ยุวกาชาด 
นักศึกษา วิชาทหาร ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยเหล่า  
และบุคลากรทางการศึกษา ทุกหน่วยงาน สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับหน่วยงานและ

20,000 
 

งบจาก สป. 
10,000 

งบส านักงาน
10,000 

 

 20000   20000 0 ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 



 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

การเบิกจ่าย/รายไตรมาส 
กลุ่ม

รับผิดชอบ ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวมเบกิ คงเหลือ 

สถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  จ านวน  5,000 คน 
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ยุวกาชาด 
นักศึกษาวิชาทหาร ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยเหล่า 
และบุคลากรทางการศึกษา ทุกหน่วยงาน สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ
รวมพลังแสดง ความจงรักภักดี ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และแสดงความสามัคคี ด้วยการจัด
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และบ าเพ็ญ
ประโยชน์ เพ่ือถวายเป็นราชกุศล  อีกท้ัง เป็นการ
สร้างวินัยเด็กและเยาวชน ให้มีความรับผิดชอบ 
ช่วยเหลือ และร่วมท ากิจกรรมจิตอาสา จิต
สาธารณะ มีน้ าใจรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ต่อผู้อื่นและสังคม เป็นพลเมืองดี ที่มีคุณภาพของ
ประเทศชาติโดยพร้อมเพรียงกัน 

8. โครงการส่งเสริมศักยภาพการ
ตรวจ ติดตามความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ศูนย์ 
เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี

1. คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ออกตรวจ เฝ้าระวัง
ปัญหาและความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
ในพ้ืนที่อ าเภอและจังหวัดเชียงใหม่  โดยศูนย์เสมา
รักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ อย่าง

45,000  19200    25800 ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 



 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

การเบิกจ่าย/รายไตรมาส 
กลุ่ม

รับผิดชอบ ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวมเบกิ คงเหลือ 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 น้อย จ านวน 20 ครั้ง/ปี 
2. นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ได้รับการปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริม
ประพฤติ รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อบังคับ  ของสถานศึกษา มีความประพฤติ
เหมาะสมกับสภาพและวัย ตลอดจนดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ  
ภัยธรรมชาติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน การส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ให้เป็นระบบ  
มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษา   

9. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาจังหวัด และศูนย์เสมารักษ์
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

1. คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ 
เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๕๐ คน                       
2. คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมา
รักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีกลไกการขับเคลื่อนงานการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้เป็น

30,000  13962    16038 ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 



 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

การเบิกจ่าย/รายไตรมาส 
กลุ่ม

รับผิดชอบ ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวมเบกิ คงเหลือ 

ระบบมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษา  
ร้อยละ ๘๐ 
 

10. โครงการเปิดโลกทัศน์
เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะ
ยุวกาชาด โล่พระราชทานฯ  

1. ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดใน
สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาดทั้งรัฐและเอกชน
จ านวน  17  แห่ง 
2. ผู้บริหาร ผู้ให้การสนับสนุน ครูผู้สอนกิจกรรม 
ยุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาด ที่ให้การสนับสนุน
ตลอดจนด าเนินกิจการยุวกาชาดมาเป็นอย่างดีและ
ต่อเนื่อง มีขวัญ ก าลังใจ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ  
ผู้ปฏิบัติและผู้ที่ เกี่ยวข้องกับกิจการยุวกาชาดเห็น
ความส าคัญ ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินกิจการ
ยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น ตลอดจนได้ประชาสัมพันธ์กิจการยุว
กาชาดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย      

2,000      2000 ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 

11. โครงการนิเทศการจัด
กิจกรรมยุวกาดชาดใน
สถานศึกษา 

1. สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ยุวกาชาดทั้งรัฐและเอกชน รวมจ านวน 2 แห่ง 
ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในสถานศึกษาพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 40 คน 
2. ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดที่เข้ารับการนิเทศ มีความ
เข้าใจ มีทักษะ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

10,000  10000   10000 0 ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 



 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

การเบิกจ่าย/รายไตรมาส 
กลุ่ม

รับผิดชอบ ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวมเบกิ คงเหลือ 

ยุวกาชาดในสถานศึกษาของตนเองได้อย่างได้ถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้น 

12. โครงการหมู่ยุวกาชาดตน้แบบ 1. สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาดทั้งรัฐและ
เอกชน รวมจ านวน   18  แห่ง 
2. สถานศึกษาที่ด าเนินการตั้งหมู่ยุวกาชาดและ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด ได้ดี
เป็นที่ประจักษ์ ส่งเสริมให้สถานศึกษาอ่ืนมีการจัดตั้ง
หมู่ยุวกาชาดเพ่ิมขึ้น และครูผู้สอนกิจกรรมยุว
กาชาด รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีขวัญ ก าลังใจใน
การพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษาพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องตลอดไป 

7,000      7000 ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 

13. โครงการส่งเสริมการจัดงาน
วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด
ไทย 

1. สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน   
18 แห่ง เข้าร่วมโครงการ 
2. เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิก 
ยุวกาชาดและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงาน
และสถานศึกษาทุกสังกัดพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 6,000 คน เข้าร่วมโครงการ 
3. สมาชิกยุวกาชาดได้ระลึกถึงบุคคลส าคัญผู้ก่อตั้ง
กิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย ตระหนัก 
ในคุณค่าและความส าคัญของการเป็นสมาชิกยุว
กาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น

30,000  30000   30000 0 ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 



 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

การเบิกจ่าย/รายไตรมาส 
กลุ่ม

รับผิดชอบ ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวมเบกิ คงเหลือ 

ผู้น า รู้รัก สามัคคีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แสดงออก
ในทางสร้างสรรค์ รู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
แก่ส่วนรวม มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุว
กาชาดต่อเนื่องและเพ่ิมมากข้ึน 

 

  



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 2. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลไกของ กศจ. 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
การเบิกจ่าย/รายไตรมาส กลุ่ม

รับผิดชอบ ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวมเบกิ คงเหลือ 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาเพ่ือผู้ด้อยโอกาสและ 
ผู้มีความสามารถพิเศษ  

1. นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุน
ทุนการศึกษา 
2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการ
สนับสนุนให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 

9,750 
(งบส านักงาน) 

 3620    6130 พัฒนา 

 

 

 
  



 

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

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
การเบิกจ่าย/รายไตรมาส 

กลุ่ม
รับผิดชอบ ไตร

มาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวมเบกิ คงเหลือ 

1. โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  

1. มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวดัเชียงใหม่  
(พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวนประจ าปี
งบประมาณ 2564 จ านวน 1 แผน 
2. มีแผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 1 แผน 
3. มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
ปีการศึกษา 2564 จ านวน 1 เล่ม 
4. มีรายงานผลการติดตามและการด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการ จ านวน 1 เล่ม 
 

38,900  1200    37700 นโยบาย 
และแผน 

2. โครงการขับเคลื่อนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด

1. ศึกษานิเทศก์ และผู้รับผิดชอบในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 30 คนมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ

100,000  40000    60000 นิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 



 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
การเบิกจ่าย/รายไตรมาส 

กลุ่ม
รับผิดชอบ ไตร

มาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวมเบกิ คงเหลือ 

โดยผ่านกลไกลของ กศจ.  การศึกษา  
2. สถานศึกษา ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่  ร้อยละ 80  ได้รับการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนามาตรฐานเพ่ือการประเมินและ
การประกันคุณภาพภายใน 
3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีข้อมูลผล
การศึกษา เพ่ือใช้วิเคราะห์ แนวทางการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่ ร้อยละ 80 

3. โครงการตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์  

1. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  มี
ความรู้ความเข้าใจ และด าเนินงานตามกรอบ
ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด นโยบาย
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ทุกนโยบาย 
2. จังหวัดเชียงใหม่มีรายงานผลการตรวจติดตาม
นโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 2 
เล่ม   

80,000  27310    52680 นิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

4. โครงการส่งเสริม ก ากับ และ
ติดตามการด าเนินงานโรงเรียน
เอกชน 

1. ในการด าเนินการคัดเลือกและแต่งตั้ง
คณะกรรมการประสานและส่งเสริมสถานศึกษา
เอกชนจังหวัดตามระเบียบและแนวปฏิบัติ ส าเร็จ
ร้อยละ 80  

169,300  71935    97365 ส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 



 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
การเบิกจ่าย/รายไตรมาส 

กลุ่ม
รับผิดชอบ ไตร

มาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวมเบกิ คงเหลือ 

2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่ได้รับการตรวจ
ติดตามมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานเงินอุดหนุน 
3. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่ได้รับการตรวจ
ติดตามได้รับแนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ จากการปฏิบัติงานด้านเงินอุดหนุน 
4. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่
ขอรับบริการ ได้รับข้อเสนอแนะและติดตาม การ
จัดตั้งโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน และการ
เลิกล้มกิจการโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบที่
ก าหนด 
 
5. รอ้ยละ 80 ของโรงเรียนเอกชนในระบบที่
ขอรับบริการ ได้รับข้อเสนอแนะและติดตาม การ
จัดตั้งโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน การ
เปลี่ยนแปลงตราสารและรายละเอียดเกี่ยวกับ
กิจการโรงเรียน และการเลิกล้มกิจการโรงเรียน 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
 
 
 
 



 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
การเบิกจ่าย/รายไตรมาส 

กลุ่ม
รับผิดชอบ ไตร

มาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวมเบกิ คงเหลือ 

5. โครงการประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

จัดประชุมคณะกรรมการ  พิจารณาข้อราชการ
ด้านการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่อย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง 
 

793,600  293460    500140 อ านวยการ 

6. โครงการประชุม
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ 

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

 
687,600 

  
220245 

    

467355 
บริหารงาน

บุคคล 

7. โครงการประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

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

294,750  42648    252102 พัฒนา
การศึกษา 



 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
การเบิกจ่าย/รายไตรมาส 

กลุ่ม
รับผิดชอบ ไตร

มาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวมเบกิ คงเหลือ 

8. โครงการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือช่วยเหลือ และ
กลั่นกรองงานเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่จ านวน 12 ครั้ง/ปี 
2. ความส าเร็จของผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 
3. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และผ่านการรับรองฯ 
ร้อยละ 100 

258,600  42647    215953 นโยบาย
และแผน 

9. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ  
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
 

1. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน
ทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ทุก
หน่วยงาน ทุกสังกัด จ านวนทั้งสิ้น 26 คน 
2. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบข้อมูล
สารสนเทศในการบันทึกข้อมูล ระบบสารสนเทศ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารี 
สามารถบันทึกข้อมูลสารสนเทศ ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี แต่ละประเภท ที่ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน สามารถข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการ

5,000      5000 ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 



 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
การเบิกจ่าย/รายไตรมาส 

กลุ่ม
รับผิดชอบ ไตร

มาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวมเบกิ คงเหลือ 

วางแผนพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือและจัด
กิจกรรมพัฒนาลูกเสือ-เนตรนารี และขยายผลการ
บันทึกข้อมูลสู่สถานศึกษาในสังกัดได้ 
 

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

จังหวัดเชียงใหม่ มีนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในพ้ืนที่ ด้านการบริหารงานวิชาการ 
ด้านการบริหารงานบุคลากร  ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ และด้านการพัฒนาการบริหารงาน
ทั่วไป 

1,370,000  489700    880300 นิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

 
หมายเหตุ  

อ้างอิง ข้อมูล แผนงานโครงการจาก กลุ่มนโยบายและแผน ไตรมาส 1-2 
 
 
 

 
 
 
 



 

ส่วนท่ี 2  

ด าเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอย 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
ที ่

 
รายการใช้จ่าย 

 
งบประมาณ
ได้รับจัดสรร 

การเบิกจ่าย/รายไตรมาส 
 

ไตรมาส 
 
 

1 

ไตรมาส 
 
 

2 

ไตรมาส 
 
 

3 

ไตรมาส 
 
 

4 

 
รวม
เบิก 

 
 

คงเหลือ 

หมายเหตุ 
ข้อเสนอแนะ 

ในการขอจัดตั้ง 
งปม.ในปีต่อไป 
ขอปรับเพ่ิม/ลด 

   งบด าเนินงาน 
1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 1,728,000        
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้

ราชการ 
1,037,280        

 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
3 x11440*12.  

411,840        

 ค่าจ้างพนักงานขับรถ 
3x11440*12 

274,560        

 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 101,60        

 ค่าน้ าดื่ม 1000x12 12,000        

 ค่าใช้จ่ายไปราชการ 10,000        

 ค่าสาธารณูปโภค 354,160        

 ค่าเช่ารถยนต์ 6 เดือน 121,659        

 ค่าเช่าส านักงาน 6 เดือน 
 

300,000        



 

 
 

คณะท างานก ากับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2564 
 

ที่ปรึกษา 
นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม ่
 

คณะท างานด าเนินการ 
นายปรีดา พรหมดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

นางกรศิรื กรองสุดยอด นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
นางดารารตัน์ เกิดผล นักประชาสมัพันธ์ช านาญการ ปฏิบตัิหน้าที่หวัหน้างานการเงิน 

นายภูวิชญ์ ทองคุ้ม นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
นางกาญจนา ยกกรเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางสาวปานมนัส โปธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

นายทศพล ศรีบาล นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 

คณะท างาน งานเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ ์
นางสาวอัญชลี อภัย  เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานธุรการ 

นางนงคราญ สมศรี เจ้าหน้าท่ีปฏบิัติงานเลขานุการ 
นางสาวนฤมล ไชยชนะ เจ้าหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานพัสด ุ

 
 
 
 
 



 

 
 
 


