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สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำไตรมาส 3 
 
โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จำแนกรายยุทธศาสตร์ 

 จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จัดสรร ใช้จ่ายสะสม  

ณ ไตรมาส 3 
คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคง 

6 809,192 154,405 654,787 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขัน 

1 60,000 10,950 49,050 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

13 455,800 322,368 133,432 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 

1 9,750 7,790 1,960 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัด
การศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กร 

11 4,522,542 2,291,210 2,231,332 

รวม 32 5,857,284 2,786,723 3,070,561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนโครงการ 

งบประมาณจัดสรร ใช้จ่ายสะสม ณ ไตรมาส 3 
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โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

  

จำนวนโครงการทั้งหมด สิ้นสุดโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ 

6 2 4 

 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณโครงการ งบประมาณใช้ไป งบประมาณคงเหลือ 
ร้อยละของการใช้

งบประมาณ 

809,192 154,405 654,787 19.08 
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โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม  

เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 

 
จำนวนโครงการทั้งหมด สิ้นสุดโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ 

1 0 1 

 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณโครงการ งบประมาณใช้ไป งบประมาณคงเหลือ 
ร้อยละของการใช้

งบประมาณ 

60,000 10,950 49,050 18.25 
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โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

จำนวนโครงการทั้งหมด สิ้นสุดโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ 

13 5 8 

 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณโครงการ งบประมาณใช้ไป งบประมาณคงเหลือ 
ร้อยละของการใช้

งบประมาณ 

455,800 322,386 133,432 70.73 
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โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 
จำนวนโครงการทั้งหมด สิ้นสุดโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ 

1 1 - 

 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณโครงการ งบประมาณใช้ไป งบประมาณคงเหลือ 
ร้อยละของการใช้

งบประมาณ 

9,750 7,790 1,960 80.00 

 

สิ้นสุดโครงการ 

100% 
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โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

จำนวนโครงการทั้งหมด สิ้นสุดโครงการ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ 

11 0 11 

 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณโครงการ งบประมาณใช้ไป งบประมาณคงเหลือ 
ร้อยละของการใช้

งบประมาณ 

4,522,542 2,291,210 2,231,332 50.66 
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การใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ข้อมูล ณ ไตรมาส 3  

ที ่ โครงการ จัดสรร ใช้ คงเหลือ 
ร้อยละของการ

ใช้จ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
1 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมือง

ดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ 

484,292 12,070 472,222 2.49 

2 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ในระดับพ้ืนที่ 

10,000 4,086 5,914 40.86 

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็น
พลเมืองของเยาวชนในระบบประชาธิปไตย 
เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรม
ยุวชนประชาธิปไตย 

4,500 4,500 0 100.00 

4 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดนระดับจังหวัด 

68,400 68,349 51 99.93 

5 โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษาพ้ืนที่ชายแดน จังหวัด
เชียงใหม่ 

200,000 31,650 168,350 15.83 

6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 

42,000 33,750 8,250 80.36 

  รวมงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1 809,192 154,405 654,787 19.08 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน 
1 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการ

จัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

60,000 10,950 49,050 18.25 

  รวมงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 60,000 10,950 49,050 18.25 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1 โครงการ Innovation For Thai 

Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการศึกษา   

147,200 68,111 79,089 46.27 

2 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 

60,000 37,705 22,295 62.84 
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ที ่ โครงการ จัดสรร ใช้ คงเหลือ 
ร้อยละของการ

ใช้จ่าย
งบประมาณ 

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

4 โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร 

45,000 45,000 0 100.00 

5 โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการ
พัฒนากิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

9,600 9,600 0 100.00 

6 โครงการนิเทศกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปรงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564 

10,000 10,000 0 100.00 

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

8 โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตาม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์
เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

45,000 24,000 21,000 53.33 

9 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาจังหวัด และศูนย์เสมา
รักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

30,000 19,712 10,288 65.71 

10 โครงการเปิดโลกทัศน์เสริมสร้างและพัฒนา
สมรรถนะยุวกาชาด โล่พระราชทานฯ 

2,000 1,800 200 90.00 

11 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาดชาดใน
สถานศึกษา 

10,000 10,000 0 100.00 

12 โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ 7,000 6,440 560 92.00 

13 โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวัน
สถาปนายุวกาชาดไทย 

30,000 30,000 0 100.00 

  รวมงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ที่ 3 455,800 322,368 133,432 70.73 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพ่ือ

ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
9,750 7,790 1,960 79.90 

  รวมงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ที่ 4 9,750 7,790 1,960 79.90  
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ที ่ โครงการ จัดสรร ใช้ คงเหลือ 
ร้อยละของการ

ใช้จ่าย
งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
1 โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา

จังหวัดเชียงใหม่ 
38,900 24,425 14,475 62.79 

2 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา
จังหวัดโดยผ่านกลไกลของ กศจ. 

100,000 40,000 60,000 40.00 

3 โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

80,000 38,425 41,575 48.03 

4 โครงการส่งเสริม กำกับ และติดตามการ
ดำเนินงานโรงเรียนเอกชน 

169,300 113,255 56,045 66.90 

5 โครงการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด 

793,600 441,220 352,380 55.60 

6 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

687,600 326,095 361,505 47.43 

7 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

258,600 97,902 160,698 37.86 

8 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

258,600 42,647 215,953 16.49 

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

5,000 0 5,000 0.00 

10 โครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัด ตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ.2562 

2,080,942 1,134,741 946,201 54.53 

11 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

50,000 32,500 17,500 65.00 

รวมงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5 4,522,542 2,291,210 2,231,332 50.66 

รวมงบประมาณโครงการ 5 ยุทธศาสตร์ 5,857,284 2,786,723 3,070,561 47.58 

 



10 
 

สรุปการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำไตรมาส 3 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีและสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติทุกรูปแบบ 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ 

แผนงาน/
โครงการ 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้สะสม 

ณ ไตรมาส 3 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ  
ณ ไตรมาส 

3 

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 
ในไตรมาส 3 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

แผนการดำเนินกิจกรรม 
ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

1. โครงการสร้าง
และส่งเสรมิ
ความเป็น
พลเมืองดีตาม
รอยพระยคุล
บาทด้าน
การศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ  

ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  

และ
กิจการ
นักเรียน 

484,292 12,070 472,222 2.49 ไม่มีการดำเนินกิจกรรมใน
ไตรมาส 3 

- 1.ประชุมสร้างความ
เข้าใจแนวทางการ
ขับเคลื่อนการน้อมนำ
พระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา สู่การปฏิบัต ิ
2.กิจกรรมสร้างและ
ขยายเครือข่าย
สถานศึกษาสร้างและ
ส่งเสริมพลเมืองดีตาม
รอยพระยคุลบาท 
3.กิจกรรมการเรยีนรู้  
ต้นกล้าพันธุ์ดี ใตร้่ม 
พระบารมีจักรีวงศ์  
“แรงบันดาลใจ ต้นกล้า
พันธุ์ดี”  
3. กิจกรรมนิเทศ กำกับ 
ติดตาม โดยหน่วยงาน
การศึกษา 
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แผนงาน/
โครงการ 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้สะสม 

ณ ไตรมาส 3 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ  
ณ ไตรมาส 

3 

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 
ในไตรมาส 3 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

แผนการดำเนินกิจกรรม 
ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

2. โครงการ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียนใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯใน
ระดับพื้นท่ี  

ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  

และ
กิจการ
นักเรียน 

10,000 4,086 5,914 40.86 ไม่มีการดำเนินกิจกรรมใน
ไตรมาส 3 

- จัดทำคูม่ือการดำเนินงาน
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ 

 

3. โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เป็นพลเมืองของ
เยาวชนในระบบ
ประชาธิปไตย 
เพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตยให้
ยั่งยืน กิจกรรม
ยุวชน
ประชาธิปไตย  

ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  

และ
กิจการ
นักเรียน 

 

4,500 
(งบสำนักงาน) 

4,500 0 100 - - - สิ้นสุดโครงการ
ในไตรมาส 2 

4. โครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ยาเสพตดิจังหวัด

พัฒนา
การศึกษา 

155,900 
(งบจังหวัด) 

0 0 0 - - - จังหวัด
เชียงใหม่
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แผนงาน/
โครงการ 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้สะสม 

ณ ไตรมาส 3 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ  
ณ ไตรมาส 

3 

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 
ในไตรมาส 3 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

แผนการดำเนินกิจกรรม 
ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

เชียงใหม่ เพ่ือ
ความยั่งยืน 
กิจกรรมการจัด
งานวันต่อต้านยา
เสพติดโลก 

ยกเลิกกการจัด
กิจกรรม 

5. โครงการ
จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนท่ี
ชายแดนระดับ
จังหวัด 

นโยบาย
และแผน 

68,400 68,349 51 99.93 จัดทำเอกสารแผนพัฒนา
การศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน
จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 
2560–2564) ฉบับ
ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และแผนปฏิบตัิ
ราชการพัฒนาการศึกษา
พื้นที่ชายแดน ประจำปี พ.ศ. 
2564 เพื่อเผยแพร่ให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับ
ทราบ 

ข้อที่ 3 เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ี
ชายแดนให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัตริาชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน
จังหวัดเชียงใหม ่

ติดตามและรายงานผล
การดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษา
พื้นที่ชายแดนจังหวัด
เชียงใหม่ (พ.ศ. 2560 – 
2564) ฉบับปรับปรุง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และแผนปฏิบตัิ
ราชการพัฒนาการศึกษา
พื้นที่ชายแดน ประจำปี 
พ.ศ. 2564 

 

6. โครงการการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ
ในสถานศึกษา
พื้นที่ชายแดน 
จังหวัดเชียงใหม ่
 

พัฒนา
การศึกษา 

200,000 31,650 168,350 15.83 ประชุมเพื่อจัดทำโครงการ 
รองรับแผนปฏิบัติการ
บริหารจดัการเพื่อการแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิชายแดน
ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนงาน
การป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิในพ้ืนท่ี เพื่อรองรับ
แผนปฏิบัติการบริหารจดัการ
เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดชายแดนภาคเหนือแบบ
เบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 
2565) 

การสนับสนุนการบรูณา
การขับเคลื่อนโครงการ
ของสถานศึกษา และ 
กิจกรรมที่ 3: ศึกษา 
ดูงานการดำเนินงาน
โครงการร้อยใจรักษ์ 
อำเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ 
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แผนงาน/
โครงการ 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณที่
ใช้สะสม 

ณ ไตรมาส 3 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ  
ณ ไตรมาส 

3 

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 
ในไตรมาส 3 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

แผนการดำเนินกิจกรรม 
ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

7. โครงการ 
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดใน
สถานศึกษา 
จังหวัดเชียงใหม ่

พัฒนา
การศึกษา 

42,000 33,750 8,250 80.36 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อยกระดับความเขม้แข็ง
การดำเนินงานโครงการ TO 
BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษา ปี 2564 
2. การจดักิจกรรมรณรงค์
ประชาสมัพันธ์เนื่องในวัน
ต่อต้านยาเสพตดิ (๒๖ 
มิถุนายน) ประจำปี 2564  
 

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา 
ในสถานศึกษาไดร้ับการสรา้ง
ภูมิคุ้มกันในการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู และผู้ปฏิบตัิงานด้านยาเสพ
ติดในหน่วยงานทางการศึกษา 
มีองค์ความรู้ในการดำเนินงาน
การป้องกันและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 

ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์อำนวยการป้องกัน
และ ปราบปรามยาเสพ
ติดในสถานศึกษา จังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด 
ในสถานศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

แผนงาน/
โครงการ 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช้สะสม 
ณ ไตรมาส 

3 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ  
ณ ไตรมาส 

3 

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 
ในไตรมาส 3 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

แผนการดำเนินกิจกรรม 
ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

1. โครงการ
ส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพื่อ
การจัดทำ
รูปแบบและการ
พัฒนาหลักสตูร
ต่อเนื่อง
เชื่อมโยง
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 

นิเทศ  
ติดตาม
และ

ประเมินผล 

60,000 10,950 49,050 18.25 1. วางแผนและจัดทำพิธลีง
นามข้อตกลงร่วมกันด้าน
วิชาการโรงเรยีนคู่พัฒนา 
2. พัฒนาหลักสูตร/การ
จัดการเรียนการสอน
แบบต่อเนื่องเชื่อมโยงการ
จัดการเรียนรู้ในระดบั
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
แลกเปลีย่นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ PLC 

 

เพื่อพัฒนาหลักสตูร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มี
ความเชื่อมโยงการจัดการ
เรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ในระดับ
จังหวัดเชียงใหม ่

 

1. ประชุมปฏิบัติการเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับห้องเรียนอาชีพ/
จับคู่สถาบันเช่ือมโยง 
และจัดเวทีลงนามบันทึก
ข้อตกลงร่วมมือ  (MOU) 
2. นิเทศ กำกับ ติดตาม
และประเมินผล 
3. จัดประชุมนำเสนอ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
4. จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน ส่งสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค และ
สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
5. จัดทำรายงาน
ผลการวิจัย ส่งสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ 
 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการศึกษาทุกระดับในภูมิภาค 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา และการเรียนรู้จากสื่อดิจิทัล 
 3. ส่งเสริมการใช้ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
 4. พัฒนาบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้มีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน มีความรอบรู้และสามารถเป็นผู้นำทางการศึกษา 

แผนงาน/
โครงการ 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช้สะสม 
ณ ไตรมาส 

3 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ  
ณ ไตรมาส 3 

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 
ในไตรมาส 3 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

แผนการดำเนินกิจกรรม 
ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

1. โครงการ 
Innovation For 
Thai Education 
( IFTE)นวัตกรรม
การศึกษา เพื่อ
พัฒนาการศึกษา   

นิเทศ 
ติดตาม
และ

ประเมินผล 

147,200 68,111 79,089 
 

46.27 จัดการประชุมเชิงปฏิบตัิการ
นำรูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
สู่สถานศึกษากลุ่มเปา้หมาย 
ตามโครงการ Innovation 
For Thai Education 
(IFTE) นวัตกรรมการศึกษา
เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม ่

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนา นวัตกรรมการบริหาร
จัดการ การจัดการเรยีนรู้ 
การนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 
2. เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
วิจัย และเผยแพร่นวตักรรม
การบริหารจัดการ การ
จัดการเรียนรู้ การนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล  
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา 

1. จัดสรรใหโ้รงเรียน ทำ
กิจกรรมพัฒนานวตักรรม 
2. นิเทศ โรงเรียน 

 

2. โครงการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัด
การศึกษา

นิเทศ 
ติดตาม
และ

ประเมินผล 

60,000 37,705 22,295 62.84 ไม่มีการดำเนินกิจกรรมใน
ไตรมาส 3 

- 1. กิจกรรมคัดเลือก
รูปแบบ/วิธีปฏบิัติ ท่ีเป็น
เลิศ (Best Practices) 
2. นำเสนอผลงานระดับ
ภาค 
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แผนงาน/
โครงการ 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช้สะสม 
ณ ไตรมาส 

3 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ  
ณ ไตรมาส 3 

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 
ในไตรมาส 3 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

แผนการดำเนินกิจกรรม 
ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

ปฐมวัยในระดบั
พื้นที ่ 

3. รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

3. โครงการ
พัฒนา
สมรรถนะและ
เสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
บุคลากร  

บริหารงาน
บุคคล 

45,400 45,400 0 100 - - - สิ้นสุดโครงการ
แล้วในไตรมาส 

1 

4. โครงการยก
ย่องผู้มีผลงาน
ดีเด่นต่อการ
พัฒนากิจกรรม
ลูกเสือของ
กระทรวง 
ศึกษาธิการ  

ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 

9,600 9,600 0 100 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานพิจารณาคัดเลือกผู้ที่
มีผลงานดีเด่นต่อกิจกรรม
ลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
2. ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติและ
กลั่นกรองผลงานผู้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกผู้มผีลงานดีเด่นต่อ
การพัฒนากิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
3. ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกผู้ที่มผีลงานดีเด่นต่อ
กิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

1. เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู
เกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่
บุคคล บุคลากรทางการ
ลูกเสือ และผูบ้ังคับบัญชา
ลูกเสือท่ีมผีลงานดีเด่นต่อการ
พัฒนากิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการอย่าง
เป็นทีป่ระจักษ์และเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ 
2. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เกี่ยวข้อง
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานเอกชนให้การ
สนับสนุน และขับเคลื่อน
กิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

- สิ้นสุดโครงการ 
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แผนงาน/
โครงการ 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช้สะสม 
ณ ไตรมาส 

3 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ  
ณ ไตรมาส 3 

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 
ในไตรมาส 3 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

แผนการดำเนินกิจกรรม 
ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

3. เพื่อให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนเกิดความ
ภาคภูมิใจ มีเจตคติที่ดตี่อการ
พัฒนากิจกรรมลูกเสือ 

5. โครงการ
นิเทศกิจกรรม
ลูกเสือใน
สถานศึกษา 
จังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 

10,000 0 10,000 0 ไม่มีการดำเนินกิจกรรมใน
ไตรมาส 3 

- - จะเริม่ดำเนิน
โครงการใน 
ไตรมาส 4 

6. โครงการ ศธ. 
จิตอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน์  

ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 

20,000 
งบจาก สป. 

10,000 
งบสำนักงาน

10,000 

20,000 0 100 - - - สิ้นสุดโครงการ
แล้วในไตรมาส 

1 

7. โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพ
การตรวจ 
ติดตามความ
ประพฤติ
นักเรียนและ
นักศึกษา ศูนย์

ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 

45,000 24,000 21,000 53.33 ศูนย์เสมารักษส์ำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
ได้ดำเนินการออกตรวจ เฝา้
ระวังความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา บรเิวณจดุ
เสี่ยงและพื้นท่ีเสีย่งใน
จังหวัดเชียงใหม่ ในไตรมาส 

1. เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิความ
ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ออก
ตรวจ ติดตามความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่
เสี่ยง เฝา้ระวังสถานการณ์

ออกตรวจ ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง         
จัดตั้งเครือข่ายระดับ
อำเภอ ร่วมออกตรวจกับ
เครือข่ายส่งเสริมความ
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แผนงาน/
โครงการ 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช้สะสม 
ณ ไตรมาส 

3 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ  
ณ ไตรมาส 3 

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 
ในไตรมาส 3 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

แผนการดำเนินกิจกรรม 
ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

เสมารักษ์
สำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 

3 รวมทั้งหมด จำนวน 3 
ครั้ง 

ปัญหาความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา 
2. เพื่อปฏิบัติงานส่งเสริม
และคุ้มครองความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาร่วมกับ
หน่วยงานในพ้ืนท่ีเครือข่าย 
องค์กรภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาในแต่ละจดุ ตาม
รายงานจุดเสี่ยงและพื้นท่ี
เสี่ยงท่ีได้รับจาก
หน่วยงานภาคีเครือที่
เกี่ยวข้อง 

8. โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ดำเนินงานของ
คณะกรรมการ
ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน
และนกัศึกษา
จังหวัด และศนูย์
เสมารกัษ์
สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  

ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 

30,000 19,712 10,288 65.71 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำร่างกำหนด  แนวทาง
และแผนการปฏบิัติงานใน
การส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา   
2. ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริม ความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่และ
เจ้าหน้าท่ีศูนย์เสมารักษ์ท่ี
เกี่ยวข้อง จัดประชุม
คณะกรรมการส่งเสรมิความ
ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 
เพื่อพิจารณา/ให้ความ
เห็นชอบแนวทางและ

1.  เพื่อกำหนดนโยบาย  
มาตรการ  แนวทางและแผน
ในการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน และนักศึกษา   
2.  เพื่อให้หน่วยงานศูนย์
เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
สามารถบูรณาการ และ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาได้อย่างเป็นระบบ มี
กลไกและเอกภาพ           
ในการดำเนินการ   
 

จัดการประชุม
คณะกรรมการส่งเสรมิ
ความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่และเจ้าหน้าที่
ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ ทุกปี เพื่อ
ร่วมกันขับเคลื่อนงาน
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษาในพ้ืนท่ี
ต่อไป 
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แผนงาน/
โครงการ 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช้สะสม 
ณ ไตรมาส 

3 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ  
ณ ไตรมาส 3 

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 
ในไตรมาส 3 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

แผนการดำเนินกิจกรรม 
ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

แผนการปฏิบัติงานในการ
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 

9. โครงการเปิด
โลกทัศน์
เสรมิสร้างและ
พัฒนาสมรรถนะ
ยุวกาชาด โล่
พระราชทานฯ  

ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 

2,000 1,800 200 90 1. จัดเตรียมข้อมูล สรุป
ข้อมูลผูส้มัครเข้ารับการ
คัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่
พระราชทานฯ 
2. จดัประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาคดัเลือกผลงานยวุ
กาชาดดเีดน่โล่พระราชทานฯ 
3. สรปุผลการพิจารณา
คัดเลือกผลงานยุวกาชาด
ดีเด่น ฯ รายงานให้
ผู้บังคับบัญชาและ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

 

1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ 
สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บรหิาร 
ผู้ให้การสนับสนุน ครูผูส้อน
กิจกรรม ยุวกาชาดและ
สมาชิกยุวกาชาด ที่ให้การ
สนับสนุน ตลอดจนดำเนิน
กิจการยุวกาชาดมาเป็นอย่าง
ดีและต่อเนื่อง 
2. เพื่อส่งเสริมใหผู้้บรหิาร
สถานศึกษา ผู้ปฏิบัติและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับกิจการยุวกาชาด
ทั้งหลาย ไดเ้ห็นความสำคญั 
ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการ
ดำเนินกิจการยุวกาชาดมาก
ยิ่งข้ึน  
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
กิจการยุวกาชาดให้เปน็ที่รู้จัก
แพร่หลายยิ่งข้ึน 
4. เพื่อให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เกิดความ
ภาคภูมิใจและมีเจตคดีที่ดตี่อ
กิจกรรมยุวกาชาด 

-  
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แผนงาน/
โครงการ 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช้สะสม 
ณ ไตรมาส 

3 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ  
ณ ไตรมาส 3 

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 
ในไตรมาส 3 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

แผนการดำเนินกิจกรรม 
ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

10. โครงการ
นิเทศการจดั
กิจกรรมยุวกาด
ชาดในสถานศึกษา 

ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 

10,000 10,200 0 100 - - - สิ้นสุดโครงการ
ในไตรมาส2 

11. โครงการหมู ่
ยุวกาชาดต้นแบบ 

ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 

7,000 6,440 560 92 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ได้ดำเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการลง
พื้นที่เพ่ือสรรหาและ
พิจารณาคัดเลือกหมู่ยุว
กาชาดในสถานศึกษา 
จำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียน
ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 
โรงเรียนพุทธิโศภน และ
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 
และดำเนินการตรวจ
คุณสมบัติและคดัเลือก
สถานศึกษาท่ีมีความพร้อม
และมีคณุสมบัตติรงตาม
เกณฑ์การพิจารณาคดัเลือก 

1. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ 
ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากร ท่ีจัดกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียนกจิกรรมยุว
กาชาดในสถานศึกษา 
2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ให้กับสถานศึกษาที่มีผลการ
จัดกิจกรรมยุวกาชาดดีเด่น 
เป็นต้นแบบในระดับจังหวัด
เชียงใหม่ และเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้สถานศึกษาไดร้ับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติใน
ระดับประเทศ ต่อไป        
3. เพื่อส่งเสริมพัฒนากิจการ
ยุวกาชาดหน่วยงาน
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1. จัดประชุมสร้างความ
เข้าใจกับหน่วยงาน
การศึกษาและ
สถานศึกษาให้เล็งเห็น
ความสำคัญและประโยชน์
ของการจัดทำผลงานเพื่อ
เสนอเข้ารับการคัดเลือก
หมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ใน
ปีงบประมาณต่อไป 
2. จัดหาผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านยุวกาชาดช่วย
แนะนำ แนวปฏิบัติและ
วิธีในการจัดทำผลงาน
เพื่อเสนอเชา้รับการ
คัดเลือกหมู่ยุวกาชาด
ต้นแบบ 

 

12. โครงการ
ส่งเสริมการจัด
งานวันคล้ายวัน
สถาปนายุว
กาชาดไทย 

ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 

30,000 30,000 0 100 - - - สิ้นสุดโครงการ
ในไตรมาส1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 2. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลไกของ กศจ. 

แผนงาน/
โครงการ 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช้สะสม 
ณ ไตรมาส 

3 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ  
ณ ไตรมาส 3 

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 
ในไตรมาส 3 

สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

แผนการดำเนินกิจกรรม 
ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุน
การศึกษาเพื่อ
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้มีความ 
สามารถพิเศษ  

พัฒนา
การศึกษา 

9,750 
(งบ

สำนักงาน) 

7,790 1,960 79.90 1. การคดัเลือกเด็กเพื่อรับ
ทุนการศึกษาพระราชทาน 
รุ่นที่ 13 โครงการ
ทุนการศึกษาพระราชทานฯ 
ปี 2564 ภายใต ้“มลูนิธิ
ทุนการศึกษาพระราชทาน 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกฎุราชกมุาร (ม.ท.
ศ.)” -- ประชุมช้ีแจง
รับทราบนโยบาย Video 
Conference  
- การสมัภาษณ์นักเรยีนผ่าน
ระบบ Video Conference  
- การประชุมพิจารณา
คัดเลือก ครั้งที่ 2  
- การลงพื้นที่เชิงประจักษ์  
2. การคดัเลือกเด็กดเีดน่ 
เนื่องในโอกาสวันเด็ก
แห่งชาต ิประจำป ี2565  

๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาแก่นักเรยีนที่ด้อย
โอกาส 
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
นักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษ 
 

- สิ้นสุดโครงการ 
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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 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช้สะสม 
ณ ไตรมาส 

3 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ  
ณ ไตรมาส 3 

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 
ในไตรมาส 3 

สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

แผนการดำเนินกิจกรรม 
ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

1. โครงการ
ขับเคลื่อน
แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด
เชียงใหม่  

นโยบาย 
และแผน 

38,900 24,425 14,475 62.79 ประชุมพิจารณา (ร่าง) 
สาระสำคญัของแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม ่

1. เพื่อจัดทำและทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 
2565) ฉบับทบทวน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

1. จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารข้อมลูสารสนเทศ
ด้านการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 
2. ติดตามและรายงานผล
การดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ 

 

2. โครงการ
ขับเคลื่อนการ
ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาและ
ประสิทธิภาพ
การศึกษา
จังหวัดโดย

นิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

100,000 40,000 60,000 40 ไม่มีการดำเนินกิจกรรมใน
ไตรมาส 3 

- ออกแบบ สร้างเครื่องมือ 
การนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบ ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาแตล่ะสังกัด 
อย่างเข้าใจเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
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แผนงาน/
โครงการ 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช้สะสม 
ณ ไตรมาส 

3 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ  
ณ ไตรมาส 3 

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 
ในไตรมาส 3 

สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

แผนการดำเนินกิจกรรม 
ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

ผ่านกลไกล
ของ กศจ.  
3. โครงการ
ตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการ
ดำเนินงานตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์  

นิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

80,000 38,525 41,575 48.03 ๑. ดำเนินการประชุม
ประสานแผนกับส่วนกลาง 
รับทราบกรอบประเด็น
การประเมิน เป้าหมาย/
ตัวช้ีวัดการตรวจราชการ 

๒. ดำเนินการประชุม
ปฏิบัติการจัดทำคู่มือการ
ประเมิน นโยบายสำคัญ
ของกระทรวงศึกษาธิการ  
และประเด็น เป้าหมาย/
ตัวช้ีวัดการตรวจราชการ 

๑. เพื่อช้ีแจงกรอบประเด็น
การประเมิน เป้าหมาย/
ตัวช้ีวัดการตรวจราชการ 
ติดตามและประเมินผลตาม
นโยบายการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ต่อหน่วยงานทางการศึกษา
ในจังหวัดเชียงใหม่  
2. เพื่อจัดทำข้อมลู
สารสนเทศ สนับสนุนการ
ตรวจราชการ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
นโยบายสำคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการตาม
กรอบประเด็นการประเมิน 
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดการตรวจ
ราชการ ติดตามและ
ประเมินผล  
3. เพื่อนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
นโยบายสำคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการตาม
กรอบประเด็นการประเมิน 

1. เก็บข้อมูลตามประเด็น
การตรวจราชการ กับ
หน่วยงานทางการศึกษาใน
สังกัดจังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 2 ครั้ง จัดทำข้อมลู 
สารสนเทศทางการศึกษาใน
ภาพรวมระดับจังหวดั 
สนับสนุนการตรวจราชการ 
2. ประชุมปฏิบัติการ
สังเคราะห์ผลการดำเนินงาน
ตามนโยบาย  จำนวน 2 
ครั้ง 
3. รับการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ 
จำนวน ๒ ครั้ง และรับการ
ตรวจรับการตรวจราชการ
บูรณาการของผู้ตรวจ
ติดตามสำนักนายกรัฐมนตรี 
จำนวน ๒ ครั้ง 
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แผนงาน/
โครงการ 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช้สะสม 
ณ ไตรมาส 

3 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ  
ณ ไตรมาส 3 

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 
ในไตรมาส 3 

สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

แผนการดำเนินกิจกรรม 
ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดการตรวจ
ราชการ ติดตามและ
ประเมินผล 

4. โครงการ
ส่งเสริม กำกับ 
และตดิตามการ
ดำเนินงาน
โรงเรียนเอกชน 

ส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 

169,300 113,255 56,045 66.90 1. ตรวจติดตามการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน
เอกชน โรงเรียนในระบบ 
จำนวน 60 โรง 
2. ตรวจติดตามการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน
เอกชน โดยแจ้งให้
โรงเรียนส่งเอกสารมา
ตรวจท่ีสำนักงาน จำนวน 
11 โรง เนื่องใน
สถานการณ์โควดิ-19 
จังหวัดเชียงใหม่เป็นพ้ืนท่ี
สีแดง ทำงานแบบ Work 
form home 
3. ตรวจพิจารณาความ
พร้อมการขอจัดตั้ง
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
จำนวน 4 โรง 
4. ตรวจพิจารณาความ
พร้อมการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเกี่ยวกับ

1.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
และกำกับดูแล การขอจดัตั้ง
โรงเรียน การจัดการเรียน
การสอนและการเลิกล้ม
กิจการโรงเรียน ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่กำหนด 
2.  เพื่อติดตามการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภท
ของโรงเรียนเอกชน 
3.  เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานของเจ้าหน้าท่ีใน
การปฏิบัตริาชการที่จำเป็น
ต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 

 

1.จัดอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากรของโรงเรียนเรื่อง
หลักฐานการศึกษา ซึ่ง
เหมาะกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน  
2. ตรวจพิจารณาความ
พร้อมการขอจัดตั้งโรงเรียน
เอกชนนอกระบบ 
จำนวน .....7.... โรง 
3. ตรวจพิจารณาความ
พร้อมการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ
ของโรงเรียน จำนวน..10.. 
โรง  
4. ตรวจติดตามโรงเรียน
นอกระบบท่ีไมด่ำเนินการ
จัดการเรียนการสอนแล้ว 
เพื่อดำเนินการเลิก
สถานศึกษาตามระเบียบ 
จำนวน 135 โรง 
5. ดำเนินการประชุม
ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อติดตาม
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แผนงาน/
โครงการ 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช้สะสม 
ณ ไตรมาส 

3 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ  
ณ ไตรมาส 3 

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 
ในไตรมาส 3 

สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

แผนการดำเนินกิจกรรม 
ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

กิจการของโรงเรยีน 
จำนวน 1  โรง  
 

การดำเนินงานของโรงเรียน
เอกชนในระบบ จำนวน 
130 โรงเรียน     
6. ดำเนินการตดิตามการ
จัดตั้ง โรงเรียน การเลิกล้ม
กิจการโรงเรียน การขอ
เปลี่ยนแปลงรายการในตรา
สารจดัตั้ง และการขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
เกี่ยวกับกิจการโรงเรยีน 
จำนวน 24  โรงเรียน 

5. โครงการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ศึกษาธิการ
จังหวัด 

อำนวยการ 793,600 441,220 352,380 55.60 สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุม
คณะกรรมการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 
10 ครั้ง 
 

เพื่อดำเนินการจัดประชุม
กรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ โดยมุ่งหวังที่จะให้
การบริหารจัดการศึกษา
ภายในจังหวัดเชียงใหม่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาจังหวัดเชียงใหม่   
ครั้งท่ี 11/2564 

 

 

6. โครงการ
ประชุมคณะ
อนุกรรม 
การศึกษาธิการ
จังหวัด
เชียงใหม ่

บริหารงาน
บุคคล 

687,600 326,095 361,505 47.43 จัดประชุม
คณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ ไตรมาสที่ 3  
(เมษายน – มิถุนายน 
2564 ) จำนวน 7 ครั้ง 

1. เพื่อดำเนินการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ
ช่วยเหลือและกลั่นกรองงาน
เสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยมุ่งหวังที่จะให้เกีย่วกับ
การบรรจุ การแต่งตั้ง การ

จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
ไตรมาสที่ 4 อย่างน้อย 6 
ครั้ง 
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แผนงาน/
โครงการ 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช้สะสม 
ณ ไตรมาส 

3 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ  
ณ ไตรมาส 3 

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 
ในไตรมาส 3 

สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

แผนการดำเนินกิจกรรม 
ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

โยกย้าย การดำเนินการทาง
วินัย การกำหนดวิทยฐานะ 
หรือการกำหนดสิทธิ
ประโยชน์ตา่ง ๆ  
ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ภายในจังหวัดเชียงใหม่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานภายในจังหวัด
เชียงใหม่ ได้รับบริการตาม
สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ 
ด้วยความโปร่งใส บน
พืน้ฐานความยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค   

7. โครงการ
ประชุม
คณะอนุกรรม
การพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด
เชียงใหม ่

พัฒนา
การศึกษา 

258,600 97,902 160,698 37.86 สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  
ระหว่างเดือน เมษายน 
2564 – มิถุนายน 2564 
จัดประชุมจำนวน 4 ครั้ง 

เพื่อดำเนินการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
เพื่อช่วยเหลือและกลั่นกรอง
งานเสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยมุ่งหวังที่จะให้การ

จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่  ครั้งท่ี 7/2564 
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แผนงาน/
โครงการ 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช้สะสม 
ณ ไตรมาส 

3 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ  
ณ ไตรมาส 3 

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 
ในไตรมาส 3 

สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

แผนการดำเนินกิจกรรม 
ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

บริหารจดัการศึกษาภายใน
จังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

8. โครงการ
ประชุม
คณะอนุกรรม
การบริหาร
ราชการเชิง
ยุทธศาสตร์
การศึกษา
จังหวัด
เชียงใหม ่

นโยบายและ
แผน 

258,600 42,647 215,953 16.49 ไม่มีการดำเนินกิจกรรมใน
ไตรมาส 3 

- จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 
ในไตรมาส 4 อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง   

 

9. โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้าน
ลูกเสือ  
ยุวกาชาด 
และกิจการ
นักเรียน 

ลูกเสือ  
ยุวกาชาด  
และกิจการ
นักเรียน 

5,000 0 0 0 ไม่มีการดำเนินกิจกรรมใน
ไตรมาส 3 

- อบรมให้ความรู้ตามคู่มือ
ฐานข้อมูลด้านลูกเสือ  
ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน จังหวัดเชียงใหม ่

 

10. โครงการ
ขับเคลื่อน
พื้นที่
นวัตกรรม
การศึกษา

นิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 

2,080,942 1,134,741 946,201 54.53 1.ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงานตามมาตรา 
20(4) แห่ง
พระราชบัญญัติพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา 

เพื่อใหค้ณะกรรมการ
ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ (พ.ศ. 2562 -
2568) และแผนปฏิบัติการ
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แผนงาน/
โครงการ 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช้สะสม 
ณ ไตรมาส 

3 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ  
ณ ไตรมาส 3 

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 
ในไตรมาส 3 

สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

แผนการดำเนินกิจกรรม 
ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

จังหวัด ตาม 
พ.ร.บ.พื้นที่
นวัตกรรม
การศึกษา 
พ.ศ. 2562  

พ.ศ.2562 วันท่ี 20 
พ.ค.64 
2. ประชุมคณะทำงานร่าง
แผนยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่              
และจัดทำแผนปฏบิัติการ
ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
วันท่ี 31 พ.ค.64 
3. ประชุมพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร
สถานศึกษานำร่องพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่  
ครั้งท่ี 1  วันท่ี 4  มิ.ย.64 
4. ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
จำนวน 2 ครั้ง  
ครั้งท่ี 1 วันที่ 14 พ.ค.
64 ครั้งท่ี 2 วันที่ 18 
มิถุนายน 64 

จังหวัดเชียงใหม่และ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม ่สามารถขับเคลื่อน
งานตามภารกิจที่มอบหมาย
ให้บรรลผุลตามเจตนารมณ์
และวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาตาม
พระราชบัญญัติพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 
2562 
 

ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 
2. ประชุมคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ 
ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม ่
3. ประชุม อบรมพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษานำ
ร่องและบุคลากรที่เกีย่วข้อง 
4. ลงพื้นที่/นิเทศ ตดิตาม
และประเมินผลสถานศึกษา
นำร่อง 
5. จัดทำระบบสารสนเทศ 
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แผนงาน/
โครงการ 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช้สะสม 
ณ ไตรมาส 

3 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ  
ณ ไตรมาส 3 

กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 
ในไตรมาส 3 

สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

แผนการดำเนินกิจกรรม 
ไตรมาส 4 

หมายเหตุ 

11. โครงการ   
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมใน
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
(ITA)             
ของสำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
เชียงใหม่ 
ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

50,000 32,500 17,500 65 1. จัดทำโครงการเพื่อ
เสนอขออนุมัต ิ
2. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อ
กำหนดผูร้ับผดิชอบในการ
ดำเนินโครงการ 
3. ประชุมคณะทำงาน 
จำนวน 3 ครั้ง เดือน
มีนาคม, พฤษภาคม, 
มิถุนายน 2564 
4. จัดกิจกรรมพิธีประกาศ
เจตจำนงและอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมายให้กับ
ข้าราชการและบุคลากร 
 

1. เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA) ให้กับบุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม ่ 
2. เพื่อยกระดับผลการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน 
(ITA) และเตรยีมความพร้อม
การประเมินผลดา้น
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน (ITA) ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานและ
การบริหารราชการของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ  

1. ประชุมสรุปผลและ
สังเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ด้านการเปดิเผยข้อมลู
สาธารณะ (OIT)  
2. การจดัทำมาตรการ
ป้องกันการทุจริตด้านการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณและ
ด้านการป้องกันการทุจริต 
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1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  (กลุ่มนโยบายและแผน) 
2. ชื่อโครงการ  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่  

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

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

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

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 - 2564) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน ให้มีประสิทธิภาพ 
เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง   
มีคุณภาพ มีทักษะอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมไปถึงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือให้ผู้เรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนไดรับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ มีทักษะอาชีพ มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมไดย่างมี
ความสุข โดยการนำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประเด็นการปฏิรูปการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนา
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การศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ และบูรณาการร่วมกันกับหนวยงาน
ทางการศึกษาและสถานศึกษา 

ดังนั้นเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ของจังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 
(พ.ศ. 2560 – 2564) จังหวัดเชียงใหม่ และเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน
จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 – 2564) จังหวัดเชียงใหม่ และจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่ 
 2. เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 3. เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา
พ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่  
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

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

1. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปี 
พ.ศ. 2563 

2. แจ้งให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ส่งโครงการ/กิจกรรม เพื่อรวบรวมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ 
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3. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่
ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 – 2564) จังหวัด
เชียงใหม่ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปี พ.ศ. 2564  

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

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

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

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

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

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

5. จัดทำเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2560–2564) ฉบับปรับปรุง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปี พ.ศ. 2564        
เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ  
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

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

การทบทวน
แผนพัฒนา
การศึกษา
พ้ืนที่
ชายแดน 
(พ.ศ. 2560 

หน่วยงานทางการ
ศึกษาทุกสังกัดใน
พ้ืนที่ชายแดน
จังหวัดเชียงใหม ่

มีการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ
ทบทวน
แผนพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่
ชายแดน (พ.ศ. 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
ประจำปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2564 จังหวัดเชยีงใหม่ 
 

– 2564) 
จังหวัด
เชียงใหม ่

2560 – 2564) 
จังหวัดเชียงใหม่ 
และจัดทำ
แผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่
ชายแดนจังหวัด
เชียงใหม่ 
ประจำปี พ.ศ. 
2564 เมื่อวันที่ 
23 กุมภาพันธ์ 
2564 ณ 
โรงแรมคุ้มภูคำ
เชียงใหม่ อำเภอ
เมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 

เชิงคุณภาพ      
1. จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 
2560 – 2564) จังหวัดเชียงใหม่
และแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดนเป็นกรอบ
แนวทางในการดำเนินงาน ตาม
ภารกิจ นโยบาย และเป้าหมายที่
กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. หนว่ยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม่ สามารถ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัด
เชียงใหม่ ได้บรรลุตามเป้าหมายที่
กำหนด 

 หน่วยงานทางการ
ศึกษาทุกสังกัดใน
พ้ืนที่ชายแดน
จังหวัดเชียงใหม ่

มีการจัดทำ
เอกสาร
แผนพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่
ชายแดนจังหวัด
เชียงใหม่ (พ.ศ. 
2560–2564) 
ฉบับปรับปรุง
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และ
แผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่
ชายแดน 
ประจำปี พ.ศ. 
2564 เพื่อ
เผยแพร่ให้
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบ 

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

  

       

17. งบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ

ทั้งหมด 
 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

68,400 68,349 0 31,930 36,419 0 
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
       18.1 ปัญหา อุปสรรค 

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ขาดการสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่อง และเกิด
เป็นรูปธรรมจากส่วนกลาง ซึ่งมีงบประมาณดำเนินการในการจัดทำแผนแต่ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
       18.2 แนวทางแก้ไข 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการเพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือให้ครอบคลุมในการดำเนินงานในระดับพื้นที่ 

 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่          
(พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่
ชายแดน ประจำปี พ.ศ. 2564 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

1. จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564) จังหวัดเชียงใหม่และ
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจ นโยบายและ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 
21. ผู้รายงาน นางสาวภัณฑิรา เขื่อนคำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
      โทรศัพท์ 053-218599 ตอ่ 18 โทรสาร 053-218598       E–mail : plancm99@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

-------------------------------------- 
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1. ชื่อหน่วยงาน   กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
2. ชื่อโครงการ    การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาพืน้ที่ชายแดน จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านความมั่นคง) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน) 
4.6 แผนความม่ันคง (การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของ

ประเทศ 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

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

7. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ได้กำหนดแผนปฏิบัติการบริหาร
จัดการเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) โดยมีวัตถุประสงค์ 
ที่จะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย 
ที่ติดต่อกับเมียนมา ใน ๔ จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดพะเยา โดย
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนสำคัญในมาตรการที่ ๔ การป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน โดยการพัฒนา
ระบบการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทด้านชาติพันธุ์  
ของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ มีกิจกรรมเสริมทักษะตามช่วงวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมทางเลือก กิจกรรม
จิตอาสา กิจกรรมเสริมสร้างวินัย เพ่ือให้ เด็กมีพฤติกรรมเชิงบวก และมีเจตคติไม่ยุ่ งเกี่ยวกับยาเสพติด  
ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบให้ความร่วมมือดำเนินงาน 
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  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา พ้ืนที่ชายแดน จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพ้ืนที่ ๕ อำเภอ ๗ ตำบล 
๑๐ หมู่บ้านชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่สนองตอบต่อปัญหาความต้องการของเด็กและเยาวชน ชุมชน และบริบท
สังคม ให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายที่ต้องการ พร้อมทั้งลดการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนในพื้นท่ีเร่งด่วน ต่อไป 

8. วัตถุประสงค์ 
  8.1 เพ่ือดำเนินการขับเคลื่อนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ เพ่ือรองรับแผนปฏิบัติ
การบริหารจัดการเพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) 
  8.2 เพ่ือยกระดับความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่เป้าหมาย ในการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดในเด็กและเยาวชน 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
  สถานศึกษาในพ้ืนที่ 5 อำเภอ 7 ตำบล 10 หมู่บ้านชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ มีการดำเนินการป้องกัน
และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ร้อยละ 100 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
  เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ได้รับความรู้ในการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด และร่วมขับเคลื่อน
งานป้องกันและต่อต้านยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   
  10.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในพ้ืนที่
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 
2565)  
  10.2 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
12. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) จงัหวัดเชียงใหม่ (5 อำเภอ 7 ตำบล 10 หมู่บ้าน) และ
โครงการร้อยใจรักษ์            
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเพ่ือจัดทำโครงการ รองรับแผนปฏิบัติการบริหารจัดการเพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
  สถานศึกษาในพ้ืนที่เป้าหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาและสนองความจำเป็นของประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมาย ภายใต้แผนบูรณาการ
พัฒนาหมู่บ้านตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งสถาบัน
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกับอำเภอ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูล 
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วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำเป็นแผนพัฒนาหมู่บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสาน
พัฒนาพ้ืนที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562  

 15. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
สถานศึกษาในพ้ืนที่ 5 อำเภอ 7 
ตำบล 10 หมู่บ้านชายแดนจังหวัด
เชียงใหม่ มีการดำเนินการป้องกัน
และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน
เด็กและเยาวชน  

   100 

เชิงคุณภาพ      
เด็กและเยาวชนในสถานศกึษา 
ได้รับความรู้ในการป้องกันและ
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด และร่วม
ขับเคลื่อนงานป้องกันและต่อต้าน
ยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 

   100 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม   

-ไม่มี-  

17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

200,000 31,650  31,650 -  
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

- 
      18.2 แนวทางแก้ไข 

- 
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19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  กิจกรรมที่ 2 : การสนับสนุนการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการของสถานศึกษา และ กิจกรรมที่ 3: ศึกษา 
ดูงานการดำเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  จดัทำโครงการ กิจกรรม ที่แก้ไขปัญหาและสนองความจำเป็นของประชาชนในพ้ืนที่   
21. ผู้รายงาน นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
      โทรศัพท ์0 5321 8599 ต่อ 22 โทรสาร 0 5321 8599 ต่อ 11 E–mail : daungmanee85@gmail.com   
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 20  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

-------------------------------------- 
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1. ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
2. ชื่อโครงการ  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านความมั่นคง) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (การปอ้งกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน) 
4.6 แผนความม่ันคง (การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของ

ประเทศ 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบบัปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

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

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

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    แผนปฏิบัตริาชการฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจดัการศึกษาเพือ่ความมั่นคง  

7. หลักการและเหตุผล  
  ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง แผนการ
ปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่ งชาติ  และแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
พ.ศ. 2563 - 2565 เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคม สร้างความมั่นคงปลอดภัย และลด
ความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบดังกล่าวให้กับบุคคล ชุมชน และสังคม ใช้เป็นกรอบในการบริหาร
จัดการ ประสานการปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และกำกับติดตามประเมินผล สำหรับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม
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ยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพติด และยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
มากำหนดมาตรการป้องกันนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง และวัยเสี่ยง ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
อบายมุขและยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของอบายมุขและยาเสพติดทุกชนิด รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติด
และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพ่ือหลีกเลี่ยงการมั่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษาที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้คืนสู่สังคมได้อย่างปกติ 

  เพ่ือให้การขับเคลื่อนมาตรการยุทธศาสตร์ และแผนงานดังกล่าวข้างต้น เกิดการบูรณาการร่วมกันของทุก
หน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัด โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทำหน้าที่ ในการอำนวยการ บริหารจัดการ 
ประสานงาน และกำกับติดตามให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายที่ต้องการ ลดการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดทำโครงการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่” เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาในพ้ืนที่ เกิดการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการตามภารกิจให้เกิดความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 

8. วัตถุประสงค์ 
      8.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 
      8.2 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในหน่วยงานทางการศึกษา มีองค์ความรู้ใน
การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
   9.1.1 มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศกึษา เข้าร่วมการประกวดระดับจังหวัด อย่างน้อย 2 แห่ง 
   9.1.2 สถานศึกษามีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี 2564 ผ่านเกณฑ์
ที่กำหนดครบทุกแห่ง 
     9.2 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ  
  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในหน่วยงาน มีความรู้ความเข้าใจในการ
ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ิมมากขึ้น นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ  
ถึงพิษภัยจากยาเสพติดและอบายมุขเพ่ิมมากข้ึน และมีพฤติกรรมทีไ่ม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   
  10.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และ   
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  10.2  บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษา  
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11. ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
12. สถานที่ดำเนินการ จังหวัดเชียงใหม่ 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
  13.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือยกระดับความเข้มแข็งการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER 
ONE ในสถานศึกษา ปี 2564 
  13.2 การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี 2564  

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
   14.1 ครู/อาจารย์ ในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดกิจกรรมสำคัญเพ่ือขับเคลื่อน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
  14.2 บุคลากรและเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
26 มิถุนายน เพ่ือแสดงเจตนารมณ์และพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านยาเสพติด 
 15. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
มีชมรม TO BE NUMBER ONE 
ในสถานศึกษา เข้าร่วมการ
ประกวดระดับจังหวัด อย่างน้อย  

 2 แห่ง 2 แห่ง 100 

สถานศึกษามีการดำเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาปี 2564 ผ่าน
เกณฑท์ี่กำหนดครบทุกแห่ง 

 577 แห่ง 385 แห่ง  66.72 

เชิงคุณภาพ      
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดใน
หน่วยงาน มีความรู้ความเข้าใจ 
ในการดำเนินงานปอ้งกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ิม
มากขึ้น นักเรียน นักศึกษา มี
ความรู้ความเข้าใจ ถึงพิษภัยจาก
ยาเสพติดและอบายมุขเพ่ิมมากขึ้น 
และมีพฤติกรรมที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด 

   100 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม   

  

  
  
17. งบประมาณ 

 งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

๔๒,๐๐0 33,750 - 9,455 24,295  
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
   - 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
     - 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในสถานศึกษา 
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20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ไม่มีพฤติกรรมที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและ
อบายมุขต่าง ๆ 

21. ผู้รายงาน นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
      โทรศัพท ์0 5321 8599 ต่อ 22 โทรสาร 0 5321 8599 ต่อ 11 E–mail : daungmanee85@gmail.com   
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 20  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

-------------------------------------- 
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1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล) 
2. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง 

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

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้  
๔.๓ แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท แผนย่อยที่ 3.1 การปฏิรูปการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ

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

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
    ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา              ผลผลติที่ 5 ผู้รบับริการการศกึษาตามอธัยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ     ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา            ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ               ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา                                                                         
ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3   แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
           แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ..................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ แผนปฏิบัติราชการประจำปีฯ    
   ของ ศธจ.เชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมความสามารถ 
   ในการแข่งขัน  
7. หลักการและเหตุผล 
  การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ทั้งในด้านความรู้ ความคิด การปฏิบัติ
คุณธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่
ดี มีขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขบน
พ้ืนฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อตามความ
ถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล 
  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนา
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม มี 
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6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส ร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 1) “ต่อยอดอดีต 2) “ปรับปัจจุบัน” และ3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” 
และยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา 
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อด
ออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่
และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  
  ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 
–2580) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
องเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษามีการ
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับ
โรงงาน เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการทำงานร่วมกับ
ผู้อ่ืน เพ่ือให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้ได้จริง สามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจ มีนโยบายในการเพ่ิมสัดส่วน
ผู้เรียนสายอาชีพและสายสามัญ ให้ได้ 50 ต่อ 50 และในปีการศึกษา 2563 สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพจะต้องอยู่ที่ 
60 ขึ้นไป และสายสามัญ 40 แต่ทั้งนี้ต้องปรับหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวะ และการพัฒนาครู เพ่ือทำให้การ
เรียนการสอนในสายอาชีพมีความน่าสนใจมากขึ้น  
  จากรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562 พบว่า ในแผนแม่บท
ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายให้วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ผลการประเมินด้านทักษะ อยู่ที่ 62.30 
คะแนน ต่ำกว่า ปี 2561 ซึ่งผลการประเมินอยู่ที่ 63.00 ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะดังกล่าวจึงมี
ความจำเป็นจะต้องปรับหลักสูตรให้ทันสมัย พัฒนากระบวนการคิด และทักษะที่จำเป็น มีความยืดหยุ่นสอดคล้อง
กับความสามารถและความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน ตลอดทั้งสอดคล้องกับสภาพบริบทของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ มีงานทำ สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข และจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพและสายสามัญ 
ปี 2562 ให้ได้ 50 ต่อ 50 และในปีการศึกษา 2563 สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพจะต้องอยู่ที่ 60 ขึ้นไป และสาย
สามัญ 40 นั้น สภาพเป็นจริงในปัจจุบัน มีผู้เรียนในสายอาชีพเพียงร้อยละ 30 - 36 เท่านั้น 
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  ในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีผลการดำเนินงานด้านการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียน
สายอาชีพและสายสามัญ ปี 2563 โดย มีผู้เรียนในสายอาชีพ  ร้อยละ 30.71  ดังนั้น  สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีความเชื่อมโยงกับ
หลักสูตรในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทำ 
เพ่ือให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาในแต่ละระดับสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตาม
ความถนัดและความสนใจ 

8. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ในระดับจังหวัดเชียงใหม่ 

9. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
    สถานศึกษาเป้าหมายในจังหวัดเชียงใหม่ร้อยละร้อยมีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

เชิงคุณภาพ 
       ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา มีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้นที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและบริบทในพ้ืนที่ 

10. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดเชียงใหม่ 

13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  
 ๑. สังเคราะห์ข้อมูลจากการแบบสำรวจข้อมูล   
 ๒. ประชุมคณะทำงานฯเพ่ือวางแผนและจัดทำพิธีลงนามข้อตกลงร่วมกันด้านวิชาการโรงเรียนคู่พัฒนา 
 ๓. พัฒนาหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนแบบต่อเนื่องเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา แลกเปลี่ยนชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 ๑. ได้ข้อมูลสถาบันคู่พัฒนา   
 ๒.  วางแผนและจัดทำพิธีลงนามข้อตกลงร่วมกันด้านวิชาการโรงเรียนคู่พัฒนา 
 ๓. พัฒนาหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนแบบต่อเนื่องเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา แลกเปลี่ยนชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ใน

ร้อยละ 100 
ของโรงเรียน

กลุ่มเป้าหมาย 

100   
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
ระดับจังหวัดเชียงใหม่ 
เชิงคุณภาพ     
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่มีร้อยละของผู้เรียนต่อ
สายอาชีพเพ่ิมข้ึน 

เพ่ิมขึ้น +   

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

17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

60,000 0 0 ๘,๗๕๐ ๒,๒๐๐  
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
  - 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
  -  
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 1. ประชุมปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องเรียนอาชีพ/จับคูส่ถาบันเชื่อมโยง และจัด
เวทีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ  (MOU)   
 2. นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล 
 3. จัดประชุมนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ส่งสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 5. จัดทำรายงานผลการวิจัย ส่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มีร้อยละของผู้เรียนต่อสายอาชีพเพ่ิมข้ึน 
      2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา   

21. ผู้รายงาน นางสาววนิจชต์า  โชติวิศิษฐ์กุล  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
     โทรศัพท์ 0617965151     โทรสาร  053- 218599 E–mail : wanijta@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล) 
2. ชื่อโครงการ  Innovation For Thai Education ( IFTE ) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 

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

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้  
๔.๓ แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท แผนย่อยที่ 3.1 การปฏิรูปการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ

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

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

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

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

7. หลักการและเหตุผล  
การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในอนาคตนั้ น จะต้องให้

ความสำคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการ
การพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ให้มีการเตรียมความพร้อมรับ การ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ทักษะการเรียนรู้และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคน โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงระบบและโครงสร้างของสังคมไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึน  

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” พัฒนา
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์
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และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่สำคัญในด้านต่าง ๆ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์
บริบทที่เปลี่ยนแปลง  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวัง
ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ ที่
มุ่งหวังให้กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และมีองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ และด้านการ
ตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับ
สภาพบริบทและสภาพพ้ืนที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม 
ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาส
ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการ
ให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและ
บุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่า และมีความคล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ  

จากรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562 พบว่า ในแผนแม่บทด้าน
การพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายให้วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ผลการประเมินด้านทักษะ อยู่ที่ 62.30 
คะแนน ต่ำกว่า ปี 2561 ซึ่งผลการประเมินอยู่ที่ 63.00 และจากรายงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดี
อาร์ไอ) พบว่า ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยสาเหตุหลักส่วนหนึ่ง เกิดจากระบบการศึกษาไทยไม่เอ้ือต่อการสร้าง
ความรับผิดชอบ (Accountability) หลักสูตรและตำราเรียนของไทยไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 การทดสอบยังคงเน้นการจดจำเนื้อหามากกว่าการเรียนเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริง  

กระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร
จัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งจะต้องมีความร้อยรัดสัมพันธ์
กันเป็นอย่างดี โดยต้องอาศัยความร่วมมือกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน การสร้า งเครือข่ายในการ
ทำงานในแต่ละพ้ืนที่  จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการร่วมคิด ร่วมทำร่วม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนากระบวนการทำงาน และสร้างนวัตกรรมในการทำงานให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพบริบทและความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ รองรับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21  

จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดทำโครงการ IFTE 
(Innovation For Thai Education) ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยการนำผลการวิเคราะห์และการวิจัยการ
พัฒนารูปแบบและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการวิเคราะห์และการ
วิจัยแนวทาง การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา จากโครงการ TFE (Teams For 
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Education)  และโครงการ “ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- 2563 มาสรุปหลอมรวมและใช้ในการวางแผนในการพัฒนาการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ในจังหวัด 
เพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในทุกภาคส่วนมาร่วมกันสร้างนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งในด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ
การศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในด้านทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษ ที่ 21 

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

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
 ๑. จังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และมีการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด
อย่างน้อย ๑ ศูนย์ 
 ๒. จังหวัดเชียงใหม่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและ ประเมินผล 
อย่างน้อย ๙ นวัตกรรม 
 ๓. จังหวัดเชียงใหม่มีงานวิจัย และการเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้  การนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล อย่างน้อย ๑ ชิ้น 
 ๔. จังหวัดเชียงใหม่มีเครอืข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อย ๑ เครือข่าย 
     9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และมีการวิจัยทาง
การศึกษาในระดบัจังหวัดทีมีคุณภาพ 

๒. จังหวัดเชียงใหม่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและประเมินผลที่
สามารถใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล 

๓. จังหวัดเชียงใหม่มีงานวิจัยที่มีคุณภาพ และการเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้  
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล แก่สาธารณชน 

๔. จังหวัดเชียงใหม่มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนในสถานศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 
๑๕ โรงเรียน รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

11. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

12. สถานที่ดำเนินการ จังหวัดเชียงใหม่ 
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13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
  1. ร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ IFTE ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  สรา้งเครือข่ายใน
ระดับกระทรวง ภาคและจังหวัด 
 2. วิเคราะห์คะแนน/จัดทำระบบสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
 ๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการนำรูปแบบ/แนวทาง การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา สู่สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
 ๔. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการนวัตกรรมการศึกษาของสถานศกึษากลุ่มเป้าหมาย 
 ๕. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน/คัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี  
 ๖. การสังเคราะห์วิจัยนวัตกรรมของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
 ๗. จัดทำเอกสารรายงานเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
  1. ร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ IFTE ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  สร้างเครือข่ายใน
ระดบักระทรวง ภาคและจังหวัด โดยได้ร่วมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ Innovation For 
Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่าง
วันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
 2. ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ IFTE ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  และวิเคราะห์
คะแนน/จัดทำระบบสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ในวันที่ ๑๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๓. ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนำรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา สู่
สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 3 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม ่
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
๑. จังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และ
มีการวิจัยทางการศึกษาในระดบัจังหวัด  

๑ ศูนย ์ 1 1 100 

๒. จังหวัดเชียงใหม่มีนวัตกรรมการ
การศึกษา  

อย่างน้อย ๑๕ 
รูปแบบ   

15 15 100 

๓. จังหวัดเชียงใหม่มีงานวิจัยและการ
เผยแพร่นวัตกรรมการศึกษา   

อย่างน้อย ๑ 
ช้ิน 

1 (อยู่ระหว่างดำเนนิการ)  

๔. จังหวัดเชียงใหม่มีเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  

อย่างน้อย ๑ 1 (อยู่ระหว่างดำเนนิการ)  
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เครือข่าย 

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

 

 

 
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

๒๘๔,๐๐๐ 77,569 5,856 30,973 40,740  
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค  
  ๑. การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ๒๐๑๙  
  ๒. สถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ต่างสังกัด ทำให้การขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการมี
ความลำบากด้านการประสานงานและอำนาจการสั่งการ 
      18.2 แนวทางแก้ไข  
  ๑. ใช้มาตรการการป้องกันการระบาดอย่างเข้มงวด ใช้การนิเทศออนไลน์  
  ๒. นำโครงการผ่านความเห็นชอบจาก กศจ. เพ่ือกำหนดเป็นนโยบายร่วมกันของทุกหน่วยงาน
การศึกษาในจังหวัด 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 1. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการนวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
 2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน/คัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี  
 3. การสังเคราะห์วิจัยนวัตกรรมของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
 4. จัดทำเอกสารรายงานเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 การบูรณาการด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาระหว่างหน่วยงานในจังหวัดและภาค เพ่ือพัฒนาคนให้
พร้อมเข้าสู่สังคมคุณภาพในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ 
และนโยบายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะของผู้เรียนเพิ่มข้ึน 

21. ผู้รายงาน นายนพดล  โป่งอ้าย ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
     โทรศัพท์ 053 218599 ตอ่ 26 โทรสาร 053 218599 ต่อ 11  E–mail : - 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 
-------------------------------------- 
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1. ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
2. ชื่อโครงการ   ยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ  
                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ข้อที่ ๑1 ศักยภาพคนตลอดชีวิต 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท  
 ข้อที่ 11.1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ  
 ข้อที่ 12 ด้านการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.6 แผนความม่ันคง  
 ข้อที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย         อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก   
 นโยบายที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน  

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

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา    ผลผลติที่ 5 ผูร้ับบรกิารการศกึษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ    ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา               ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ    ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา       
ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ - ) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
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       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
7. หลักการและเหตุผล  
  จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579 ) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพคน พัฒนาตลอดช่วงชีวิต การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมทั่วถึง  การ
ปลูกฝังระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งตรงกับขบวนการลูกเสือเป็นการฝึกอบรม  และ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มี
ระเบียบวินัย รู้จักการช่วยเหลือผู้อ่ืนและมีจิตอาสา ซึ่งเป็นไปตาม คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 10 ข้อ เพ่ือให้
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการลูกเสือ เยาวชนลูกเสือ เนตรนารี และผู้ให้การสนับสนุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ล้วนทำ
หน้าที่ในการขับเคลื่อนขบวนการลูกเสือไปสู่การปฏิบัติและการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ ของการ
พัฒนาให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี โดยน้อมนำพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มา สู่การ
ปฏิบัติ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาชาติ ที่มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและ 
ประเทศชาติ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของบุคคลผู้มีส่วนผลักดันให้กิจกรรมลูกเสือเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง และมีผลงานดีเด่น ในการปฏิบัติงาน
ด้านการลูกเสือด้วยความมานะพยายาม มุ่งพัฒนากิจการลูกเสือสู่เยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ด้วยความเสียสละ จิตอาสา/จิตสาธารณะ จึงได้จัดทำ “โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” เพ่ือเป็นการยกย่องผู้ที่ให้การสนับสนุน
กระทรวงศึกษาธิการมา โดยตลอด ซึ่งจะเป็นการผลักดันให้ผู้ที่มีความสนใจ และใส่ใจในกิจการลูกเสือมุ่งทำความดี 
และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ด้านการลูกเสือเพ่ือพัฒนาให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีต่อไป 
 
8. วัตถุประสงค์ 
              8.1 เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคล บุคลากรทางการลูกเสือ                 
และผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็น           
ที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการพฒันากิจกรรมลูกเสือ 
              8.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนให้การสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
            8.3 เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเกิดความภาคภูมิใจ มีเจตคติที่ดี
ต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ  
 
9.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
       ผู้บริหารทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         
บุคลากรทางการลูกเสือ ผู้บั งคับบัญชาลูกเสือและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของหน่วยงานการศึกษาภายใน            
จั งหวัด เชียงใหม่ทุกสั งกัด  เข้ าร่วมโครงการยกย่องผู้ ที่ มี ผลงานดี เด่นต่อการพัฒ นากิจกรรมลูกเสื อ 
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ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทผู้บริหาร
สถานศึกษา 1 รางวัล ประเภทครูผู้สอน 1 รางวัล และประเภทผู้ให้การสนับสนุน 1 รางวัล 

9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้บริหารทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของหน่วยงาน
การศึกษาภายในจังหวัดเชียงใหม่ทุกสังกัด เข้าร่วมโครงการยกย่องผู้ที่มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้รับรางวัล จำนวน 3 คน ประกอบด้วย  ประเภท
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 รางวัล จำนวน 1 คน ประเภทครูผู้สอน 1 รางวัล จำนวน 1 คน และประเภทผู้ให้การ
สนับสนุน 1 รางวัล จำนวน 1 คน 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
   ผู้บริหารทางการศึกษา ผู้ บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         
บุคลากรทางการลูกเสือ ผู้บั งคับบัญชาลูกเสือและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของหน่วยงานการศึกษาภายใน            
จั งหวัด เชียงใหม่ทุกสั งกัด  เข้ าร่วมโครงการยกย่อ งผู้ ที่ มี ผลงานดี เด่นต่อการพัฒ นากิจกรรมลูกเสื อ                   
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทผู้บริหาร
สถานศึกษา 1 รางวัล ประเภทครูผู้สอน 1 รางวัล และประเภทผู้ให้การสนับสนุน 1 รางวัล 
 
11. ระยะเวลาดำเนินการ   
 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน  -  เดือนมิถุนายน 2564)  
 
12. สถานที่ดำเนินการ  

12.1  ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 12.2  ห้องกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  
  กิจกรรมที่ 1 ขออนุมัติโครงการ 
  กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ แก่หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรมที่ 3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นต่อกิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองผลงานผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้มี
ผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 9 
กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ 
 กิจกรรมที่ 5 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นต่อกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุม 80 พรรษา (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่) 

กิจกรรมที่ 6 ประเมินผล สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ 
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14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)   
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่    ดำเนินการคัดเลือก
ลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ ตามโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 ประเภทๆ ละ 1 คน รวม 3 คน ประกอบด้วย ประเภทผู้บริหาร 1 
คน ประเภทผู้สอน 1 คน และประเภทผู้ให้การสนับสนุน 1 คน เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว นำส่งประกาศผลการ
คัดเลือกไปยังสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 15 
กรกฎาคม 2564 นั้น 

 

  บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้น จึงขอประกาศผลการคัดเลือกลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติตาม
โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ดังนี้ 

 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  
ผู้บริหารทางการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา บุคลากร
ทางการลูกเสือ ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ของหน่วยงานการศึกษาภายใน            
จังหวัดเชียงใหม่ทุกสังกัด      
เข้าร่วมโครงการยกย่องผู้ที่มี
ผลงานดีเด่นต่อการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ                   
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2564 จำนวน 3 
ประเภท ประกอบด้วย 

100 100 100 100 

1.  ผู้บริหาร ว่าที่ รต. นพดล  ใจแช่ม ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนาหวาย 
สพป. เชียงใหม่ เขต 3 

2.  ครูผู้สอน นางสาวจันทร์สว่าง  
สมบูรณ์ 

คร ู
ชำนาญการพิเศษ 

โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 
สพป. เชียงใหม่ เขต 1 

3.  ผู้ให้การสนับสนุน นายสุทธิชัย  เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา    
1 รางวัล ประเภทครูผู้สอน      
1 รางวัล และประเภทผู้ให้   
การสนับสนุน 1 รางวัล 
 
เชิงคุณภาพ  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ มีผู้บริหารทาง
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา บุคลากร
ทางการลูกเสือ ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ของหน่วยงานการศึกษาภายใน
จังหวัดเชียงใหม่ทุกสังกัด      
เข้าร่วมโครงการยกย่องผู้ที่มี
ผลงานดีเด่นต่อการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
ได้รับรางวัล จำนวน 3 คน 
ประกอบด้วย ประเภทผู้บริหาร
สถานศกึษา 1 รางวัล จำนวน 
1 คน ประเภทครูผู้สอน         
1 รางวัล จำนวน 1 คน และ
ประเภทผู้ให้การสนับสนุน       
1 รางวัล จำนวน 1 คน 

ร้อยละ 100 100 100 100 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

9,600 บาท 9,600 บาท - - 9,600 บาท - 
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                        งบประมาณ...สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
  18.1.1  การเสนอผลงานของผู้ที่ประสงค์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามเกณฑ์ 
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      18.1.2  เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จึงทำให้      
การติดต่อสื่อสารและประสานงานไม่สามารถเดินทางมาติดต่อสอบถามข้อมูล ณ สำนักงานศึกษาธิการ         
จังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างปกต ิ
      18.2 แนวทางแก้ไข 

19.2.1  ผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการ สร้างความเข้าใจ และบริการให้
คำแนะนำและแนวทางหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นไปตามรูปแบบที่สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการกำหนดตามประกาศ 
                7.2.2 จัดทำข้อมูลแนวทางการรับสมัครและขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลการนำเสนอ      
หรือเสนอแนะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือสื่อสารประเภทอ่ืนทดแทนการมาติดต่อราชการ                     
ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019          
หรือโรคโควิด 19 และเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุม ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 หรือโรคโควิด 19 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  ดำเนินการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ในสถานศึกษา พัฒนางานเพ่ือขับเคลื่อนงานลูกเสือ
และส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกฯ ตามลำดับต่อไป 
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

 20.๑ สร้างขวัญและกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดี
ทางการลูกเสือเพ่ือสร้างแรงขับเคลื่อนให้การดำเนินงานกิจการลูกเสือไทยเจริญก้าวหน้า  

 20 .2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือของกระทรวง 
ศึกษาธิการอย่างสมำ่เสมอด้วยความเต็มใจและจิตอาสา  

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

E–mail :  scouter.cnx@gmail.com       
22. วันที่รายงาน ณ วันที ่ ๒๐  เดือน   กรกฎาคม พ.ศ.     2564  

mailto:scouter.cnx@gmail.com
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1. ชื่อหน่วยงาน   กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาศูนย์เสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ข้อที่ 1 ด้านความม่ันคง 
 ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ข้อที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสังคม 

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

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก   
 นโยบายที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน  

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

 



70 

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

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา    ผลผลติที่ 5 ผูร้ับบรกิารการศกึษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ    ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา               ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ    ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา       
ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ - ) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร   จัดการองค์กร 
 
7. หลักการและเหตุผล  
  ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ โดยตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค พร้อมทั้งตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด เพ่ือปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและระดับจังหวัด  โดยการ
อำนวยการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ และข้อ 11 ให้มีศึกษาธิการจังหวัด 
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริ หารและจัด
การศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่นโยบาย ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ 
ที่มอบหมาย ประกอบกับมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคใน
การประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 11 เมษายน 2560 กำหนดให้แบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานศึกษาธิการ
ภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายใน
ของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกาศสำนักงานปลัดการทรวงศึกษาธิการ                   
เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกาศ ณ วันที่  11 เมษายน 2560 ข้อ 3 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งกลุ่มหน่วยงานภายใน (7)  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  มีอำนาจ
หน้าที่ตาม ข้อ (3) ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขและคุ้มครองความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา ซึ่งเป็นภารกิจหลัก
ของสำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น อาศัยภารกิจ
อำนาจหน้าที่ใน ข้อ 3) ส่งเสริมการป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ข้อ 4) ส่งเสริม
สนับสนุน และประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของนักเรียน นักศึกษา และประกาศสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษาในจังหวัด รองรับนโยบาย และ
แนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ทั้งระดับกระทรวงและระดับจังหวัด ตลอดจนภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการนักเรียนและ
นักศึกษาที่ต้องดำเนินการและบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ซึ่งศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดต้องขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้เป็นไปตามภารกิจ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะที่มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนงาน
ดังกล่าว  ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ ในการส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤติและคุ้มครองสิทธินักเรียนและ
นักศึกษา  จึงได้จัดทำ“โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์
เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4” ขึ้น เพ่ือสร้างระบบและ
กลไกท่ีชัดเจนถูกต้องและมีความเหมาะสมในการขับเคลื่อนการบริหารงานเครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
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และนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และสามารถบูรณาการและขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาได้อย่างมีระบบ มีกลไกและเอกภาพในการดำเนินการในพ้ืนที่ 

8. วัตถุประสงค์ 
8.1  เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่ งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่เสี่ยง  เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

8.2  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกับสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไขปัญหา 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 

8.3  เพ่ือปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงาน
ในพ้ืนที่เครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

8.4  ลดปัญหาการออกกลางคัน นักเรียนและนักศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
  8.5  เพ่ือประสาน ตรวจสอบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา ที่ประสบเหตุภัยพิบัติ  
ภัยธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 
9.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

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

9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริมประพฤติ 

รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อบังคับของสถานศึกษา มีความ
ประพฤติเหมาะสมกับสภาพและวัย ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ 
และสถานการณ์ฉุกเฉิน การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้ เป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ   
เกิดประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษา   
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  

นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริมประพฤติ 
รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อบังคับของสถานศึกษา มีความ
ประพฤติเหมาะสมกับสภาพและวัย ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ 
และสถานการณ์ฉุกเฉิน การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้ เป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ  
เกิดประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษา   
11. ระยะเวลาดำเนินการ   
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
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12. สถานที่ดำเนินการ  
12.1  ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

 12.2  ห้องกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 12.3  บริเวณจุดเสี่ยง/พ้ืนที่เสี่ยง ในจังหวัดเชียงใหม่ 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  
 กิจกรรมที่ 1  
  1.1 ขออนุมัติโครงการฯ 

1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างกำหนด  แนวทางและแผนการปฏิบัติงานในการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   

1.3. สรุปแนวทางและแผนส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   
 

กิจกรรมที่ 2  
การออกตรวจ เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่อำเภอและ จังหวัดเชียงใหม่ 

อย่างน้อย 20 ครั้ง/ปี ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ 3 

3.1 สรุปการดำเนินงานตามแนวทาง, แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทาง, แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)   
  ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการออกตรวจ เฝ้าระวังความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา บริเวณจุดเสี่ยงและพ้ืนที่เสี่ยงในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - 
มีนาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง ดังนี้ 
  -  เดือนตุลาคม 2563   จำนวน  2  ครั้ง 
  -  เดือนพฤศจิกายน 2563  จำนวน  2  ครั้ง 
  -  เดือนธันวาคม 2563   จำนวน  0  ครั้ง 
  -  เดือนมกราคม 2564   จำนวน  3  ครั้ง 
  -  เดือนกุมภาพันธ์ 2564  จำนวน  3  ครั้ง 
  -  เดือนมีนาคม 2564   จำนวน  1  ครั้ง 
  -  เดือนเมษายน ๒๕๖๔   จำนวน  ๐  ครั้ง 
  -  เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔  จำนวน  ๑  ครั้ง 
  -  เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔   จำนวน  ๒  ครั้ง 

ตรวจพบนักเรียน นักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมตามกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563) จำนวนทั้งสิ้น 39 ราย ประพฤติไม่
เหมาะสม ดังนี้ 
  -  ข้อ ๑ หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงเวลาเรียน จำนวน 17 ราย 
  -  ข้อ 4 ซื้อ จำหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือยา
เสพติด จำนวน 8 ราย 
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-  ข้อ ๕ ลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ข่มขู่ หรือบังคับขืนใจ เพ่ือเอาทรัพย์บุคคลอ่ืน จำนวน 3 ราย 
-  ข้อ 6 ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อ่ืนเตรียมการหรือกระทำการใดๆ  อันน่าจะ

ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพ่ือกระทำการ
ดังกล่าว จำนวน 11 ราย 

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมออกตรวจในพ้ืนที่ แต่ละ
อำเภอ 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 382 คน โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน โดยมีศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าศูนย์
เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าทีมดำเนินงานในครั้งนี้ ซึ่งนักเรียน นักศึกษาที่ตรวจพบ
เครือข่าย ได้แนะนำ ตักเตือน และให้กลับสถานศึกษา และขอความร่วมมือสถานประกอบการ สอดส่อง และแจ้ง
เหตุกรณีนักเรียนและนักศึกษา เข้าใช้บริการในช่วงเวลาเรียน และขอความร่วมมือหากมีเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขได้ 
ให้โทรกลับมายังศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 – 218599 ต่อ 23 หรือ 
สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 1579 ได้ทันท ี

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

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

อย่างน้อย
จำนวน  

20 ครั้ง/ปี 

20 1๔ ๗๐ 

เชิงคุณภาพ  
นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่ 
จังหวัดเชียงใหม่  
ได้รับการปกป้อง แก้ไข คุ้มครอง
และส่งเสริมประพฤติ  
รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ร้อยละ 80 80 ๗๐ ๘๗.50 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อบังคับของสถานศึกษา  
มีความประพฤติเหมาะสมกับ
สภาพและวัย ตลอดจนดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา 
ที่ประสบภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ  
และสถานการณ์ฉุกเฉิน  
การส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาให้เป็น
ระบบมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผลและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 
และนักศึกษา   

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

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

45,000 บาท ๒๔,๐00 บาท 9,600 บาท 9,600 บาท ๔,๘๐๐ บาท - 
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                        งบประมาณ...สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

18.1.1 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ไม่ม่ันใจในการใช้ถ้อยคำ
ถามหรือพูดคุยกันนักเรียนและนักศึกษา จดจำระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ 

18.1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามกำหนด 

      18.2 แนวทางแก้ไข 
18.2.1  จัดทำเป็นหนังสือแจ้งล่วงหน้าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา ไดเ้ตรียมตัวและศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 
  18.2.2  จัดทำมาตรการในการดำเนินการคัดเลือกให้รัดกุม โดยปฏิบัติตามประกาศของ        
ศูนย์ปฏิบัติการโควิดจังหวัดเชียงใหม่ และกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  ออกตรวจ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้ง
เครือข่ายระดับอำเภอ ร่วมออกตรวจกับเครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในแต่ละจุด ตาม
รายงานจุดเสี่ยงและพ้ืนที่เสี่ยงที่ได้รับจากหน่วยงานภาคีเครือท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

20.1 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ ติดตาม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่เสี่ยง เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
  20.2 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกับสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไขปัญหา 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 

20.3 ปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ 
เครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

E–mail :  scouter.cnx@gmail.com       
22. วันที่รายงาน ณ วันที่  ๒๐  เดือน   กรกฎาคม พ.ศ.     2564  
 

mailto:scouter.cnx@gmail.com
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1. ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
2. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ 
                    นักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
                    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ข้อที่ 1 ด้านความม่ันคง 
 ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ข้อที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสังคม 

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

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก   
 นโยบายที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน  

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

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

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา    ผลผลติที่ 5 ผูร้ับบรกิารการศกึษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ    ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา               ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ    ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา       
ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ...................................................... ..........................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ - ) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
       ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน 
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       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
 
7. หลักการและเหตุผล  
  ตามที่ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.  ๒๕๔๖ มาตรา  ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  โดยให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎหมาย
กระทรวง  หรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ  ได้แก่ 
หมวด ๗ การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (มาตรา ๖๓ - ๖๗) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ออกกฎหมาย  ระเบียบและประกาศ  รวมทั้งมีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตั้งแต่  พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นต้นมา  ประกอบกับ  ขณะนี้  ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ ๓ 
เมษายน ๒๕๖๐ สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ๑๓๓/
๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
และมีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การจัดตั้ง    ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
แต่ปัจจุบันยังขาดระบบและกลไกที่ชัดเจนถูกต้องและเหมาะสม ในการขับเคลื่อนการบริหารงานเครือข่ายและการ
จัดการระบบงาน  
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ในฐานะหน่วยงานประสานการดำเนินการในส่วน          
ของศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ได้เห็นความสำคัญ จึงได้จัด “โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และ
ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”  ขึ้น เพ่ือสร้างระบบ
และกลไกที่ชัดเจน ถูกต้องและมีความเหมาะสม ในการขับเคลื่อนการบริหารงานเครือข่ายการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่   
8. วัตถุประสงค์ 

8.1  เพ่ือกำหนดนโยบาย  มาตรการ  แนวทางและแผนในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา   
 8.2  เพ่ือให้หน่วยงานศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  สามารถบูรณาการ และ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่างเป็นระบบ มีกลไกและเอกภาพ  ในการ
ดำเนินการ   
9.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
                 คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  และบุคลากร         
ที่เก่ียวข้อง  จำนวน 50 คน   
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9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
       คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  มีกลไกการขับเคลื่อนงานการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้เป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลและ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน
และนักศึกษา   
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
                 คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
จำนวน 50 คน   
11. ระยะเวลาดำเนินการ   
 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
12. สถานที่ดำเนินการ  

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

1.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างกำหนด  แนวทางและแผนการปฏิบัติงานในการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   

1.3. สรุปแนวทางและแผนส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   
กิจกรรมที่ 2  
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม   ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ศูนย์

เสมารักษ์ที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือ
พิจารณา/ให้ความเห็นชอบแนวทางและแผนการปฏิบัติงานในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษ า 
(จำนวน 2 ครั้ง) 

กิจกรรมที่ 3 
3.1 สรุปการดำเนินงานตามแนวทาง, แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทาง, แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)   
 ๑4.1  คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกัน        
กำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติงานในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   
 ๑4.2  ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริม        
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตามแนวทางตามที่คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ กำหนด   
 ๑4.๓  นักเรียนและนักศึกษา มีพฤติกรรมที่เหมาะสมมากขึ้น  และได้รับการส่งเสริมความประพฤติ        
จากเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ตามแนวทางที่คณะกรรมการส่งเสริม         
ความประพฤตนิักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  
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15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

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

50 50 48 96 

เชิงคุณภาพ  
คณะกรรมการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่         
ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
และบุคลากรที่เก่ียวข้อง           
มีกลไกการขับเคลื่อนงาน     
การส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาให้เป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพ           
เกิดประสิทธิผลและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและ
นักศึกษา   

ร้อยละ 80 80 80 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

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

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

30,000 บาท 19,712 บาท - 13,962 บาท 5,750 บาท - 
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                        งบประมาณ...สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

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

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และ
เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ทุกปี เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนงานส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน นักศึกษาในพ้ืนที่ต่อไป 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

นักเรียนและนักศึกษา มีพฤติกรรมที่เหมาะสมมากขึ้น  และได้รับการส่งเสริมความประพฤติจาก
เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  

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

E–mail :  scouter.cnx@gmail.com       
22. วันที่รายงาน ณ วันที่  20  เดือน   กรกฎาคม พ.ศ.     2564  

mailto:scouter.cnx@gmail.com
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1. ชื่อหน่วยงาน   กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
2. ชื่อโครงการ    คัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ฯ  จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓    ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ            สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  

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

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก   
 นโยบายที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน  

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

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา    ผลผลติที่ 5 ผูร้ับบรกิารการศกึษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ    ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา               ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ    ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา       
ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร   จัดการองค์กร 
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7. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
กำหนดการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖4  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสร้าง
ขวัญ กำลังใจและเกียรติประวัติแก่ยุวกาชาดที่กระทำความดี เสียสละบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม  
มีระเบียบวินัย อุทิศตนเพื่อกิจการกาชาดและยุวกาชาด มีศรัทธามุ่งม่ันสนับสนุนกิจการยุวกาชาดให้เจริญก้าวหน้า 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ตระหนักและเห็นความสำคัญยุวกาชาดดีเด่น ซึ่งเป็นผู้อุทิศตน 
ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ทั่วไป มีศรัทธา เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เชียงใหม่ ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารยุวกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน 
ประจำปี ๒๕๖4 เพ่ือสนับสนุนและสนองต่อกิจกรรมยุวกาชาดของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป 

 

8. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ บริหาร ผู้ให้การสนับสนุน ครูผู้สอนกิจกรรม  
ยุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ที่ให้การสนับสนุน ตลอดจนดำเนินกิจการยุวกาชาดมาเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง 
   2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการยุวกาชาดทั้งหลาย ได้เห็น
ความสำคัญ ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินกิจการยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น  
   2.3 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น 
 2.4 เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคดีที่ดีต่อกิจกรรมยุวกาชาด 
 
9.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
                 ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด ในสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาดทั้งรัฐและ
เอกชน ที่มีวุฒิทางยุวกาชาด จำนวน 100 คน 

9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
               ผู้บริหาร ผู้ให้การสนับสนุน ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาด ที่ให้การสนับสนุน
ตลอดจนดำเนินกิจการยุวกาชาดมาเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง มีขวัญ กำลังใจ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ปฏิบัติและผู้
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการยุวกาชาดเห็นความสำคัญ ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินกิจการยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น 
ตลอดจนได้ประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย      

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
                 ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด ในสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาดทั้งรัฐและ
เอกชน ที่มีวุฒิทางยุวกาชาด จำนวน 100 คน 

11. ระยะเวลาดำเนินการ   
เดอืน  มกราคม  -  กันยายน  2564 
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12. สถานที่ดำเนินการ  
  สถานศึกษาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 17 แห่ง และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  
 กิจกรรมที่ 1  จัดทำโครงการฯ,ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
   1.1 ศกึษา วิเคราะห ์ความจำเป็นของโครงการ 
   1.2 จัดทำและขออนุมัติโครงการ 
   1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ 

1.4 แจ้งสถานศึกษาประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 2  จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 

   2.1 จัดเตรียมข้อมูล สรุปข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ 
   2.2 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ 
   3.3 สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานยุวกาชาดดีเด่น ฯ รายงานให้ผู้บังคับบัญชาและ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
 

           กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง 
   3.1 จัดส่งโครงการไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือเสนอขอรับโล่รางวัลในระดับประเทศ 

3.2 รายงานผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)   
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและ
คัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ประจำปี 2564 มีผู้สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกฯ ทั้งสิ้น จำนวน 1 คน ประเภทผู้บริหารการศึกษา กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
คือ นางสาวเสาวลักษณ์  กรโกวิท ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับคะแนนร้อยละ 96  

 

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  
สถานศึกษา และ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ที่มี
วุฒิทางยุวกาชาดให้ความ
สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน
ประจำปี 2564 
 

 
สถานศึกษา

จำนวน  
17 แห่ง 

 
ผู้บังคับบัญชายุว

กาชาด 
จำนวน 100 คน 

 
17 
 
 
 

100 

 
1 
 
 
 
1 

 
1 
 
 
 
1 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ  
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
ยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน 
ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ 
การประเมิน ประจำปี 2564 

 
ผู้บังคับบญัชายุว

กาชาด 
จำนวน 100คน 

 
ผู้บังคับบัญชา 

ยุวกาชาด 
จำนวน 100 คน 

 
ผู้บังคับบัญชา 

ยุวกาชาด 
จำนวน 1 คน 

 
1  

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

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

2,000 บาท 1,800 บาท -  1,800 บาท 200 
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                        งบประมาณ...สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

18.1.1 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ทำให้สถานศึกษาบางแห่ง
ไม่ได้เปิดการเรียนการสอนแบบ on site ครูผู้สอนยุวกาชาดบางท่านส่วนมากได้รับผิดชอบการสอนในวิชาอ่ืนๆ 
หลายวิชา จำเป็นต้องใช้เวลาในการเตรียมการเรียนการสอนแบบ ในวิชาอ่ืนๆ ให้กับนักเรียนซึ่งการเรียนการสอน
แบบ on line ค่อนข้างมีความยุ่งยากและต้องใช้เวลาจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการสอนตามรายวิชาต่าง ๆ 
จึงไม่มีเวลาจัดทำผลงาน 
  18.1.2 เกณฑ์การประเมินผลงานของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ มีความ
ละเอียดมากเกินไปและค่อนข้างยุ่งยาก เกิดความยากลำบากในการจัดทำผลงานของบุคลากรทางการยุวกาชาด  
  18.1.3 บุคลากรทางการยุวกาชาด ไม่ให้ความสำคัญและไม่ให้ความสนใจการสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเพื่อรับรางวัลยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ เนื่องจากรางวัลแต่ละประเภทมีจำนวนไม่มาก โอกาส
ที่จะได้รับรางวัลเป็นไดค้่อนข้างยาก 
      18.2 แนวทางแก้ไข 

แจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์การรับสมัครไปยังหน่วยงานการศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
และประสานงานกับทางสถานศึกษาโดยตรงอีกทางหนึ่ง 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  19.1 จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาให้เล็งเห็นความสำคัญ
และประโยชน์ของการจัดทำผลงานเพ่ือเสนอเข้ารับการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯในปีต่อไป 
  19.2  จัดหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านยุวกาชาดช่วยแนะนำ แนวปฏิบัติและวิธีในการจัดทำผลงานเพ่ือ
เสนอเช้ารับการคัดเลือกยวุกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
         20.1 ผู้บริหาร ผู้ให้การสนับสนุน ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ที่ให้การ
สนับสนุนตลอดจนดำเนินกิจการยุวกาชาดมาเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง มีขวัญ กำลังใจ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ 
            20.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการยุวกาชาด เห็นความสำคัญและให้
การสนับสนุน ส่งเสริม การดำเนินกิจการยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น  
            20.3 ได้ประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 

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

E–mail :  scouter.cnx@gmail.com       

22. วันที่รายงาน ณ วันที่     20           เดือน     กรกฎาคม พ.ศ.   2564 

mailto:scouter.cnx@gmail.com
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1. ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
2. ชื่อโครงการ   การคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 
3. ห้วงเวลารายงาน 
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓    ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ            สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  

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

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก   
 นโยบายที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน  

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

 



92 

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

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา    ผลผลติที่ 5 ผูร้ับบรกิารการศกึษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ    ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา               ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ    ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา       
ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร จัดการองค์กร 
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7. หลักการและเหตุผล  
       สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกชาดและกิจการนักเรีย น
กำหนดการคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดที่จัด
กิจกรรมยุวกาชาดอย่างต่อเนื่องและมี่ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ
สถานศึกษาที่เป็นหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ และเป็นการส่งเสริมให้ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รวมทั้งบุคลากร 
ที่เก่ียวข้อง มีขวัญ กำลังใจในการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดไป  
 
 

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของโครงการหมู่ยุวกาชาด
ต้นแบบซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาที่ได้ดำเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอนยุวกาชาด และจัดตั้ง
หมู่ยุวกาชาดในสถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป จึงได้จัดทำโครงการ
หมู่ยุวกาชาดต้นแบบจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2564 ขึ้น 

8. วัตถุประสงค์ 
        2.1 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ผู ้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ที่จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 

          2.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับสถานศึกษาที่มีผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาดดีเด่น เป็นต้นแบบ
ในระดับจังหวัดเชียงใหม่ และเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับประเทศ 
ต่อไป                    

          2.3 เพ่ือส่งเสริมพัฒนากิจการยุวกาชาดหน่วยงานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 

9.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
                9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
                  สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดทั้งรัฐและเอกชนพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
รวมทั้งสิ้น  จำนวน 17 แห่ง  
 

          9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
         9.2.1 การมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิทางกิจการยุวกาชาดในการดำเนินกิจการ

ยุวกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ 
                  9.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมยุวกาชาด  มี
ความตระหนักในการส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินกิจกรรม และพัฒนากิจการยุวกาชาด ของหน่วยงานการศึกษาอย่าง
เป็นกระบวนการและต่อเนื่อง 

           9.2.3 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติ มีขวัญกำลังใจที่ดีต่อกิจกรรมยุวกาชาด 
           9.2.4 กิจกรรมยุวกาชาด เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ให้ เกิดแก่

นักเรียน และส่งผลต่อหน่วยงาน ชุมชน สังคม ท้องถิ่น  
 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
                  สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดทั้งรัฐและเอกชนพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
รวมทั้งสิ้น  จำนวน 17 แห่ง  
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11. ระยะเวลาดำเนินการ   
เดือน  มกราคม  -  กันยายน  2564 

12. สถานที่ดำเนินการ  
  โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง , โรงเรียนพุทธิโศภน , โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม และสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  
 กิจกรรมที่ 1  จัดทำโครงการฯ  
     

กิจกรรมที่ 2  จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
        2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
        2.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
        2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่เพ่ือสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาท่ีดำเนินการจัดตั้งหมู่

ยุวกาชาดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนของการดำเนินกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
        2.4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเอกสารการประเมิน 

       
           กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง 
             3.1 คณะกรรมการลงพ้ืนที่เพ่ือสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาที่ดำเนินการจัดตั้งหมู่ 
ยุวกาชาดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนของการดำเนินกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
          3.2 จัดประชุมคณะเพ่ือสรุปผล การคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และ
เหมาะสมเป็นหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี 2564 
          3.3 จัดส่งผลงานที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการฯ ไปยังสำนักการลูกเสือ  
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
 กิจกรรมที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)   
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการลงพ้ืนที่เพ่ือสรรหาและ
พิจารณาคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดในสถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โรงเรียนพุทธิ
โศภน และโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม และดำเนินการตรวจคุณสมบัติและคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความพร้อมและ
มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ซึ่งเรียงลำดับได้ ดังนี้ 
  ลำดับที่ 1 โรงเรียนพุทธิโศภน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

ลำดับที่ 2 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม  
การศึกษาเอกชน  
  สำหรับโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ทางคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าสถานศึกษายังไม่มีความ
พร้อมและยังไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ ซึ่งทางคณะกรรมการประเมินฯ ได้ให้ข้อชี้แนะ 
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15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  
สถานศึกษา และ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด เข้า
รับฟังการประเมินหมู่ยุวกชาด
ต้นแบบ  
 

 
สถานศึกษา

จำนวน  
3 แห่ง 

 
ผู้บังคับบัญชายุว

กาชาด 
จำนวน 100 คน 

 
 

3 
 
 
 

100 

 
 
3 
 
 
 

80 

 
 

100 
 
 
 

80 

เชิงคุณภาพ 
1 การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิทาง
กิจการยุวกาชาดในการ
ดำเนินกิจการยุวกาชาด
จังหวัดเชียงใหม่ 
2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรผู้รับผิดชอบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน กิจกรรมยุวกาชาด  
มีความตระหนักในการส่งเสริม 
สนับสนุน ดำเนินกิจกรรม 
และพัฒนากิจการยุวกาชาด 
ของหน่วยงานการศึกษาอย่าง
เป็นกระบวนการและต่อเนื่อง 
3 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับ
ปฏิบัติ มีขวัญกำลังใจที่ดีต่อ
กิจกรรมยุวกาชาด 
4 กิจกรรมยุวกาชาด เป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม ให้เกิด
แก่นักเรียน และส่งผลต่อ
หน่วยงาน ชุมชน สังคม 
ท้องถิ่น  
 

 
 

ผู้บังคับบัญชายุว
กาชาด 

จำนวน 100คน 
 

 
 

ผู้บังคับบัญชา 
ยุวกาชาด 

จำนวน 80 คน 
 

 
 

ผู้บังคับบัญชา 
ยุวกาชาด 

จำนวน 80 คน 
  

 
 
1  
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 6 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

7,000 บาท 6,440 บาท -   6,440 บาท  
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                        งบประมาณ  สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

18.1.1 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ทำให้สถานศึกษาบางแห่ง
ไม่ได้เปิดการเรียนการสอนแบบ on site ครูผู้สอนยุวกาชาดบางท่านส่วนมากได้รับผิดชอบการสอนในวิชาอ่ืนๆ 
หลายวิชา จำเป็นต้องใช้เวลาในการเตรียมการเรียนการสอนแบบ ในวิชาอ่ืนๆ ให้กับนักเรียนซึ่งการเรียนการสอน
แบบ on line ค่อนข้างมีความยุ่งยากและต้องใช้เวลาจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการสอนตามรายวิชาต่าง ๆ 
จึงไม่มคีวามพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเอกสารในการจัดทำผลงาน 
  18.1.2 สถานศึกษาท่ีดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดยังไม่ได้ดำเนินการตั้งหมู่
ยุวกาชาดสถานศึกษาครบทุกโรง 
  18.1.3 บุคลากรทางการยุวกาชาด ไม่ให้ความสำคัญและไม่ให้ความสนใจการสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ เนื่องจากรางวัลแต่ละประเภทมีจำนวนไม่มาก   
      18.2 แนวทางแก้ไข 

18.2.1 แจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์การรับสมัครไปยังหน่วยงานการศึกษาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
และประสานงานกับทางสถานศึกษาโดยตรงอีกทางหนึ่ง  
         18.2.2 ประสานขอความร่วมมือสถานศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาที่
มีผลงานเชิงประจักษ์ และมีความพร้อมที่จะรับการประเมินจากคณะกรรมการ ฯ 
  18.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาที่ดำเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์การคัดเลือกและ แนะนำแนวทางการจัดทำ
ผลงานให้กับสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  19.1 จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาให้เล็งเห็นความสำคัญ
และประโยชน์ของการจัดทำผลงานเพ่ือเสนอเข้ารับการคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ในปีงบประมาณต่อไป 
  19.3  จัดหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านยุวกาชาดช่วยแนะนำ แนวปฏิบัติและวิธีในการจัดทำผลงานเพ่ือ
เสนอเช้ารับการคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ 
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20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
        20.1 สร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ผู ้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร ที ่จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 

       20.2 เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับสถานศึกษาที่มีผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาดดีเด่น เป็น
ต้นแบบในระดับจังหวัดเชียงใหม่ และเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติใน
ระดับประเทศ ต่อไป                    

       20.3 ได้ส่งเสริมพัฒนากิจการยุวกาชาดหน่วยงานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

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

E–mail :  scouter.cnx@gmail.com       

22. วันที่รายงาน ณ วันที่     18            เดือน     กรกฎาคม  พ.ศ.  2564 

 
 
 

mailto:scouter.cnx@gmail.com
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1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  (กลุ่มพัฒนาการศึกษา) 
2. ชื่อโครงการ   ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ  
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน..................................................... ..............................................................) 

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

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้าน.................................................................................................) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ  

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

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

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

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

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

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

     9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1. เพ่ิมโอกาสด้านการศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาส 
2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แสดงออกถึงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

และเกิดความรู้สึกอยากพัฒนาความสามารถของตนเองให้ดีมากข้ึนต่อไป 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 
11. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564  
12. สถานที่ดำเนินการ จังหวัดเชียงใหม่ 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  

13.1 การคัดเลือกเด็กเพ่ือรับทุนการศึกษาพระราชทาน รุ่นที่ 13 โครงการทุนการศึกษา
พระราชทานฯ ปี 2564 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” 

จะดำเนินการคัดเลือกเด็ก จำนวน 5 คน เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกในระดับภาค (ดำเนินการโดย ศธภ.15) โดย ศธจ. จะดำเนินการต่อเนื่องจากกิจกรรมในไตรมาสที่ 2 ดังนี้ 

- การสัมภาษณ์นักเรียนผ่านระบบ Video Conference 
 - การประชุมพิจารณาคัดเลือก ครั้งท่ี 2  
 - การลงพ้ืนที่เชิงประจักษ์ 
 13.2 การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 
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14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
  14.1 การคัดเลือกเด็กเพ่ือรับทุนการศึกษาพระราชทาน รุ่นที่ 13 โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ 
ปี 2564 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุ มาร (ม.ท.ศ.)” 
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยใช้งบประมาณแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
                       - ประชุมชี้แจงรับทราบนโยบาย Video Conference จำนวน 560 บาท  

- การสัมภาษณ์นักเรียนผ่านระบบ Video Conference จำนวน 1,150 บาท 
 - การประชุมพิจารณาคัดเลือก ครั้งท่ี 2 จำนวน 3,200 บาท (2,570 + 630) 
 - การลงพ้ืนที่เชิงประจักษ์ จำนวน 2,880 บาท 

รวมเงินทั้งสิ้น  7,790  บาท  

 14.2 การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565  ดำเนินการแล้ว 
ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1. นักเรียนที่ด้อยโอกาส ได้รับ
การสนับสนุนทุนการศึกษา  

อย่างน้อย 2 ทุน 2 ทุน 2 ทุน 100 

2. นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ ได้รับการสนับสนุนให้
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  

อย่างน้อย 2 รางวัล 2 รางวัล 2 รางวัล 100 

เชิงคุณภาพ      
1. เพ่ิมโอกาสด้านการศึกษา
ให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาส 

นร.ได้ทุนการศึกษา        
เพ่ือศึกษาต่อ 

 นร.ได้ทุนการศึกษา        
เพ่ือศึกษาต่อ 

 

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

นร. ได้แสดงออกถึง
ความสามารถของ
ตนเอง จนได้รับ
รางวัลที่ภาคภูมิใจ 

 นร. ได้แสดงออกถึง
ความสามารถของ

ตนเอง จนได้รับรางวัล
ที่ภาคภูมิใจ 

 

 

 

 



103 

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

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

9,750 3,620 0 3,620 7,790  
แหล่งงบประมาณ งบสำนักงาน 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
      18.2 แนวทางแก้ไข 
  ดำเนินการภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  - 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนได้ศึกษาต่อ รวมถึงการเชิดชูเกียรติและความสามารถ
ของนักเรียนให้เกิดความภาคภูมิใจ นอกจากจะเกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนเองแล้ว ยังส่งผลต่อครอบครัวของ
นักเรียน รวมถึงสังคมที่จะมีประชากรที่ได้รับการศึกษาที่ดีและมีความรู้เข้าสู่ ระบบการทำงาน เพ่ือขับเคลื่อนกลไก
ต่าง ๆ ของประเทศให้มีคุณภาพมากข้ึนต่อไป 

21. ผู้รายงาน นางสาวปิ่นปินันท์ ร่มโพธิ์  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
  นางวสิตา ท้าวคำมา  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
     โทรศัพท์ 080-2954244 ,053-218599 ตอ่ 22  โทรสาร 053-218599 ตอ่ 0  

E–mail : cmedu.development@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่  14   เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.   2564 

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

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล  

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

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

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

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการฯ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

7. หลักการและเหตุผล  
  ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้ เกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ (1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใดส่วนราชการต้อง
จัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมี
รายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของ
ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ และ มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผน 4 ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน และในวรรค 2 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญ
เกี่ยวกบันโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานนั้น 
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 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมี
อำนาจหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจของแต่ละกลุ่มงานเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 
ประสานและส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานจัดการศึกษาในพ้ืนที่ความรับผิ ดชอบให้ เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การสร้างความร่วมมือขององค์คณะ
บุคคล การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานทางการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการ
ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา และทบทวนให้เป็นปัจจุบันทุกปี กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือ
เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป 

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

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 1. มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 2564 
 2. มีแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 3. มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 
 4. มีรายงานผลการติดตามและการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ 
     9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 1. จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจ นโยบาย และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการตามบริบทพ้ืนที่ และมีการปรับปรุงแผนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
 2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มีแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นกรอบในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
การศึกษา 2564 
 4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มีรายงานผลการติดตามและการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ 
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11. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
12. สถานที่ดำเนินการ จังหวัดเชียงใหม่ 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
 1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  (พ.ศ. 2563 
-2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 2564 
 2. จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 3. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 4. จัดประชุมคณะทำงานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม ่
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
 14.1 ดำเนนิการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรงุตามที่
ได้รับจัดสรร) ประกอบด้วยขัน้ตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
  14.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 34/2564 ลงวันที่ 
8 มกราคม 2564 ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้แทน
จากกลุ่มทุกกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นคณะกรรมการ 
  14.1.2 จัดประชุมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ (SWOT ANALYSIS) โดยมีคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ที่  34/2564 
ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงในการประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประกอบด้วย จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และนำผลการ
วิเคราะห์มากำหนดกลยุทธ์โดยใช้เทคนิค TOWS  Matrix เพ่ือกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  14.1.3 จัดประชุมพิจารณา (ร่าง) สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม
ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 
34/2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เข้าร่วมการประชุม ซึ่งในการประชุมร่วมกันวิพากษ์ ปรับปรุง (ร่าง) 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
และเสนอศึกษาธิการจังหวัดอนุมัติแผนฯ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนำไปใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 14.2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563  
– 2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกอบดว้ยข้ันตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
  14.2.1 ดำเนินการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติการด้าน
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีคณะกรรมการ 
ประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด และหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และมีคณะทำงาน
ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวะ เอกชน และหน่วยงาน
ราชการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  14.2.2 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 
2563 – 2565 ) และจัดทำแผนปฏิบัติ การด้ านการศึกษาจั งหวัด เชี ยงใหม่  ประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 โดยมีคณะกรรมการและคณะทำงานตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 -2565) ฉบับทบทวน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมร่วมกันพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563-2565) ให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ แผนอ่ืนที่เกี่ยวข้องและสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
เพ่ือให้เกิดบูรณาการการจัดการศึกษาทุกระดับให้มีแนวทางการพัฒนาการศึกษาไปในทิศทางเดียวกันและสามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

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

1 1 1 100 

2. มีแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

1 1 1 100 

3. มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 

ฐานข้อมูลปี 
2564 

มี (อยู่ระหว่างดำเนนิการ)  

4. มีรายงานผลการติดตามและการ
ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ 

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

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

38,900 21,625 - 1,200 20,425 - 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้เกดิความล่าช้าในการดำเนินการทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษา เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นได้ 
      18.2 แนวทางแก้ไข  
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งให้คณะทำงานพิจารณา
สาระสำคญัของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 - 2565) เพ่ือรวบรวมประเด็นก่อนจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 19.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 19.2 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 20.1 จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจ นโยบาย และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการตามบริบทพ้ืนที่ และมีการปรับปรุงแผนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
 20.2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มีแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 20.3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี
การศึกษา 2564 เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาการศึกษา 
 20.4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มีรายงานผลการติดตามและการดำเนินงานตามแผนงาน
โครงการไปใช้ประกอบในการวางแผนการจัดการศึกษาในปีต่อไป 

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

22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 
-------------------------------------- 

 



112 

1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล) 
2. ชื่อโครงการ    สนับสนุนการตรวจราชการติดตามและประเมินผลตามกรอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๖ ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

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

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

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

  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม   ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการ         
                                                                                                                                          อุดหนุน 

  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ             ผลผลิตที่ 8 ผูอ้ำนวยการ ครู และบุคลากรทางการ 
                                                                                                                    ศึกษาได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ................................................ .............................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
    แผนปฏิบัติราชการฯ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
7. หลักการและเหตุผล  

การตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งในการ
บริหารราชการแผ่นดินที่จะทำให้การปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐบรรลุเป้าหมาย
สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินและนโยบายของรัฐบาล สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๐ บัญญัติให้
กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวง เพ่ือทำหน้าที่ในการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล
ระดับนโยบาย การนิ เทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการเป็นประธานประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ข้อ ๕ (๔) ให้สำนักงานศึกษาธิการภาคมีอำนาจหน้าที่สนับสนุนการ 

ตรวจราชการและติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่
รับผิดชอบและประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการ
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ภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ ๒.๕ และข้อ ๔.๕ กำหนด
กรอบหน้าที่ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้ทำหน้าที่สนับสนุนการ
ตรวจราชการ  ตามกรอบกระบวนงาน คือ 1) งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 2) งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนรองรับ
การตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ 
ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 3) สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ 4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ฉะนั้น เพ่ือให้การดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล จึงได้จัดทำโครงการตรวจราชการติดตามประเมินผลตามกรอบนโยบายการ
ตรวจราชการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
8. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือชี้แจงกรอบประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตาม
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  
 2. เพ่ือจัดทำข้อมูลสารสนเทศ สนับสนุนการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานนโยบาย
สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการตามกรอบประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ติดตามและ
ประเมินผล  
 3. เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการตามกรอบ
ประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล 
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

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

 2. รายงานผลการตรวจติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 2 เล่ม   
9.2 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ. 

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

๒. ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการตรวจติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ   
 
 



115 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
          1. หัวหน้าหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 

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

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

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน รอ้ยละ 
เชิงปริมาณ  
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบประเด็นการ
ประเมิน เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด นโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔ ครบทุกประเด็นที่เกีย่วข้อง   

ร้อยละ 100 100 (อยู่ระหว่างดำเนนิการ)  

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

ร้อยละ 100 100 (อยู่ระหว่างดำเนนิการ)  

๒. ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการ ร้อยละ 100 100 (อยู่ระหว่างดำเนนิการ)  
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน รอ้ยละ 
ดำเนินงาน เกี่ยวกับตามกรอบประเด็นการ
ประเมิน เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด นโยบายการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔ ครบทุกประเด็นที่เกีย่วข้อง   

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

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

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

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 1. เก็บข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการ กับหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 2 
ครั้ง จัดทำข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษาในภาพรวมระดับจังหวัด สนับสนุนการตรวจราชการ 
 2. ประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบาย  จำนวน 2 ครั้ง 
 3. รับการตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๒ ครั้ง และรับการตรวจรับการตรวจ
ราชการบูรณาการของผู้ตรวจติดตามสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๒ ครั้ง 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
          ๑. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการตรวจ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายสำคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทุกหน่วยงาน 
  ๒. รายงานผลศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเด็นปัญหาในการตรวจราชการ จำนวน ๖  เรื่อง 

๓. รายงานผลการตรวจราชการของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ๖ นโยบาย 

21. ผู้รายงาน  นางบุษบง  พุฒพรหม  ตำแหน่ง. ศึกษานิเทศก์ 
     โทรศัพท์๐๘๙ – ๘๔๘๓๙๘๔ โทรสาร................................E–mail : busabong 4994 @ gmail.com 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
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1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน) 
2. ชื่อโครงการ ส่งเสริม กำกับ และติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเอกชน 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔       ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ               สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

           ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
           ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

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

           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม        ผลผลติที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับ 
                                                                                                                                         การอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ                   ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากร 
                                                                                                                                   ทางการศึกษาได้รับการสงเคราะห์ตาม  
                                                                                                         กฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    แผนปฏิบัติราชการฯ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
7. หลักการและเหตุผล  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ วรรคสาม กำหนดให้รัฐต้อง
ดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐ
มีหน้าที่ดำเนินการกำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล 
แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับ 
ดูแล สถานศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๑๑ ของ
คำสั่ งหั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ที่  ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิ รูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ และประกาศ 
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 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๖๐กำหนดให้ มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน ดำเนินการ
เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึ กษาธิการ รวมทั้ง 
ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมายและภารกิจเกี่ยวกับราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในจังหวัด 
 ดังนั้นแล้ว เพ่ือให้การดำเนินงานของสำนักงานฯ ได้แก่ การส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการการประกัน
คุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเอกชน การจัดสรรและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
การศึกษาเอกชน การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน การกำกับดูแลโรงเรียนให้จัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนการบูรณาการส่งเสริมการศึกษาเอกชนใน
ภูมิภาค สามารถบรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
จึงมีความจำเป็นต้องจัดให้มีโครงการส่งเสริม กำกับ ดูแลและติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนเอกชน เพ่ือให้
โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานอันเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุน
การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ 
8. วัตถุประสงค์ 

 8.1  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแล การขอจัดตั้งโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนและการเลิก
ล้มกิจการโรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 
 8.๒  เพ่ือติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน 
  8.๓  เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติราชการที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
9.1.1 จำนวนผู้บริหารโรงเรียนในระบบและนอกระบบที่เข้าร่วมการประชุมเพ่ือสรรหาคณะกรรมการ

ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด จำนวน 318 คน 
9.1.2 จำนวนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ที่ได้รับการตรวจติดตามกำกับดูแล เรื่องการขอจัดตั้งโรงเรียน 

การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด จำนวน 180 
โรง 

9.1.3 จำนวนโรงเรียนเอกชนในระบบที่ได้รับการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน จำนวน 60 โรง 
9.1.4 จำนวนโรงเรียนเอกชนในระบบที่ได้รับการติดตามสถานะการขอจัดตั้งการจัดการเรียนการสอน 

การเปลี่ยนแปลงตราสารและรายละเอียดเกี่ยวกับ จำนวน 15 โรง กิจการโรงเรียน และการเลิกล้ม
กิจการของโรงเรียน 

9.1.5 จำนวนโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ได้รับการตรวจสอบและติดตามการรับครูชาวต่างประเทศและ
นักเรียนชาวต่างประเทศ 
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9.2  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
9.2.1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริม

สถานศึกษาเอกชนจังหวัด ตามระเบียบและแนวปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
9.2.2 ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการตรวจติดตามมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานเงินอุดหนุน ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 
9.2.3 ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการตรวจติดตามได้รับแนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ จากการปฏิบัติงานด้านเงินอุดหนุน 
9.2.4 ร้อยละของโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ขอรับบริการ ได้รับข้อเสนอแนะและติดตาม การจัดตั้ง

โรงเรียน การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 
9.2.5 ร้อยละของโรงเรียนเอกชนในระบบที่ขอรับบริการ ได้รับข้อเสนอแนะและติดตาม การจัดตั้ง

โรงเรียน การจัดการเรียนการสอน การเปลี่ยนแปลงตราสารและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน 
และการเลิกล้มกิจการโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมผู้บริหารและผู้แทนโรงเรียนในระบบและนอกระบบ 

- ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓30 คน 
กิจกรรมที่ ๒ การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

- ตรวจติดตามเงินอุดหนุนในโรงเรียน จำนวน 60 โรง  
กิจกรรมที่ ๓ การติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการของโรงเรียน
เอกชนนอกระบบ จำนวน ๑๘๐ โรง 
กิจกรรมที่ ๔ การติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอนการ เปลี่ยนแปลงตราสารและ
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน และการเลิกล้มกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน ๑๕ โรง 
กิจกรรมที่ 5 การตรวจสอบและติดตามการรับครูชาวต่างประเทศและนักเรียนชาวต่างประเทศในโรงเรียน
เอกชนนอกระบบที่มีครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษา/นักเรียนชาวต่างประเทศ จำนวน ๑๕ โรง 

11. ระยะเวลาดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔ 

12. สถานที่ดำเนินการ สำนกังานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนเอกชนในระบบ , โรงเรียนเอกชนนอก
ระบบ และสถานที่ที่ขอจัดตั้งโรงเรียนในระบบและนอกระบบ 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  

กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมผู้บริหารและผู้แทนโรงเรียนในระบบและนอกระบบ (ดำเนินการเสร็จแล้ว) 
- ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓30 คน 

กิจกรรมที่ ๒ การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
- โรงเรียนในระบบที่รับเงินอุดหนุน จำนวน 60 โรง      (ดำเนินการเสร็จแล้ว) 

กิจกรรมที่ ๓ การติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการของโรงเรียน
เอกชนนอกระบบ จำนวน ๑๘๐ โรง (ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ) 
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กิจกรรมที่ ๔ การติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอนการเปลี่ยนแปลงตราสารและ
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน และการเลิกล้มกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน ๑๕ โรง 
(ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ) 
กิจกรรมที่ 5 การตรวจสอบและติดตามการรับครูชาวต่างประเทศและนักเรียนชาวต่างประเทศในโรงเรียน
เอกชนนอกระบบที่มีครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษา/นักเรียนชาวต่างประเทศ จำนวน ๑๕ โรง (ดำเนินการยัง
ไม่แล้วเสร็จ) 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
1. ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน โรงเรียนในระบบ จำนวน 60 โรง 
2. ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน โดยแจ้งให้โรงเรียนส่งเอกสารมาตรวจที่สำนักงาน จำนวน 
11 โรง เนื่องในสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นท่ีสีแดง ทำงานแบบ Work form home 
3. ตรวจพิจารณาความพร้อมการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน .....4.... โรง 
4. ตรวจพิจารณาความพร้อมการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน จำนวน ......1...... โรง  
5. ตรวจติดตามโรงเรียนนอกระบบที่ไม่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแล้ว เพื่อดำเนินการเลิกสถานศึกษาตาม
ระเบียบ จำนวน.........-........โรง 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1.จำนวนผู้บริหารโรงเรียนใน
ระบบและนอกระบบที่เข้าร่วม
การประชุมและคณะกรรมการ
เพ่ือสรรหาคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
สถานศึกษาเอกชนจังหวัด  
 
2.จำนวนโรงเรียนเอกชนนอก
ระบบ ที่ได้รับการตรวจติดตาม
กำกับดูแล เรื่องการขอจัดตั้ง
โรงเรียน การจัดการเรียนการ
สอน และการเลิกล้มกิจการ
โรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบที่
กำหนด         
 
3.จำนวนโรงเรียนเอกชนใน
ระบบที่ได้รับการตรวจติดตาม

80 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 

318 คน 
 
 
 
 
 
 

180 โรง 
 
 
 
 
 
 
 

60 โรง 
 

250 คน 
 
 
 
 
 

 
           28 โรง 
 
 
 
 
 
 
 

60 โรง 
 

78.61 
 
 
 
 
 
 

35.00 
 
 
 
 
 
 
 

100 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
การใช้จ่ายเงินอุดหนุน  
 
4.จำนวนโรงเรียนเอกชนใน
ระบบที่ได้รับการติดตาม
สถานะการขอจัดตั้งการจัดการ
เรียนการสอน การเปลี่ยนแปลง
ตราสารและรายละเอียด
เกี่ยวกับ กิจการโรงเรียน และ
การเลิกล้มกิจการของโรงเรียน 
5.จำนวนโรงเรียนเอกชนนอก
ระบบที่ได้รับการตรวจสอบและ
ติดตามการรับครูชาว
ต่างประเทศและนักเรียนชาว
ต่างประเทศ 

 
 

80 
 
 
 
 
 
 

80 

 
 

8 โรง 
 
 
 
 
 
 

15 โรง 

 
 

8 โรง 
 
 
 
 
 
 
จะดำเนินการใน
เดือนสิงหาคม 

 
 

100 
 
 
 
 
 
 

0.00 

เชิงคุณภาพ      
1.ร้อยละความสำเร็จในการ
ดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้ง
คณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
จังหวัด ตามระเบียบและแนว
ปฏิบัติ  
 
 
2.ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับ
การตรวจติดตามมีความมั่นใจใน
การปฏิบัติงานเงินอุดหนุน  
 
 
 
 
3.ร้อยละของโรงเรียนเอกชน
นอกระบบที่ขอรับบริการ ได้รับ
ข้อเสนอแนะและติดตาม การ
จัดตั้งโรงเรียน การจัดการเรียน

80.00 
 
 
 
 
 
 
 

80.00 
 
 
 
 
 
 

80.00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
 
 

ดำเนินการสรรหา
คณะกรรมการฯ 
เป็นไปอย่างถูกต้อง 
เป็นธรรม โปร่งใส  
 
 

 
 

โรงเรียนที่ได้รับการ
ตรวจติดตาม
สามารถจัดทำ
เอกสารเกี่ยวกับเงิน
อุดหนุนได้ถูกต้อง
ทุกประเภท 
 
โรงเรียนนอกระบบ
ที่ขอรับบริการมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับขั้นตอน/

100 
 
 
 
 
 
 
 

90.00 
 
 
 
 
 
 

90.00 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
การสอน และการเลิกล้มกิจการ
โรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบที่
กำหนด 
 
 
4.ร้อยละของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบที่ขอรับบริการ ได้รับ
ข้อเสนอแนะและติดตาม การ
จัดตั้งโรงเรียน การจัดการเรียน
การสอน การเปลี่ยนแปลงตรา
สารและรายละเอียดเกี่ยวกับ
กิจการโรงเรียน และการเลิกล้ม
กิจการโรงเรียนให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่กำหนด 

 
 
 
 
 

80.00 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและ
สามารถจัดทำ
เอกสารได้ถูกต้อง 
 
โรงเรียนที่ขอรับ
บริการมีความรู้
ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับขั้นตอน/
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและ
สามารถจัดทำ
เอกสารได้ถูกต้อง 

 
 
 
 
 

100.00 

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

.  
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

169,300 113,255 14,000 58,635 40,620 56,045 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
              18.1.1 จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการ
ตรวจติดตาม ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
              18.2.1 ปรับเปลีย่นรูปแบบการตรวจ โดยเรียกเอกสารจากโรงเรียนมาตรวจสอบ 
             18.2.2 เลื่อนการตรวจติดตาม 
 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

1. จากการจัดทำแบบสอบถามความต้องการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงเรียน พบว่าโรงเรียนมีความ
ต้องการอบรม เรียงตามลำดับ ดังนี้ ลำดับที่ 1.การจัดทำระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน (SAM),ลำดับที่ 2 
การจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน, ลำดับที่ 3. การอบรมการจัดทำแบบรายงานผลการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา (Self-Assessment Report:SAR),  ลำดับที่ 4. การจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน, 
และลำดับที่ 5 การจัดทำหลักฐานการศึกษา  โดยคณะกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ได้
นำผลจากแบบสอบถามความต้องการอบรมดังกล่าวมาพิจารณาร่วมกัน เห็นว่า ในลำดับที่ 1 เป็นการจัด
อบรมที่ต้องใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการจัดอบรม และลำดับที่ 2-4 ทางกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงและไปให้ความรู้กับโรงเรียนตามความรับผิดชอบอยู่แล้ว ดังนั้น 
จึงพิจารณาให้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงเรียน ในลำดับที่ 5 เรื่องหลักฐานการศึกษา ซึ่ ง
เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจาก ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มี
ระบบงานทะเบียนโรงเรียนเอกชน (REGIS) เพ่ือให้โรงเรียนสะดวกในการจัดทำหลักฐานการศึกษา โดยใช้
งบประมาณของ ปส.กช. จำนวน 10,000 บาท อบรมในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 

2. ตรวจพิจารณาความพร้อมการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน .....7.... โรง 
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3. ตรวจพิจารณาความพร้อมการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน จำนวน..10.. โรง  
4. ตรวจติดตามโรงเรียนนอกระบบที่ไม่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแล้ว เพื่อดำเนินการเลิกสถานศึกษา

ตามระเบียบ จำนวน.........135......โรง 
5. ดำเนินการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 130 

โรงเรียน     
6. ดำเนินการติดตามการจัดตั้ง โรงเรียน การเลิกล้มกิจการโรงเรียน การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสาร

จัดตั้ง และการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน จำนวน 24 โ่รงเรียน 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
       1. ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง   
        2.ประชาชนผู้ปกครองนักเรียน สามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
21. ผู้รายงาน. นางวิไลลักษณ์  สุขุม     ตำแหน่ง.นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
     โทรศัพท์ 08-9876-8343   โทรสาร...............................E–mail : wilailuk.sukum@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 23  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
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1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มอำนวยการ) 
2. ชื่อโครงการ ประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓      ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุขอ้ความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 

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

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

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

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษา        
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ข้อ 7 ในแต่ละจังหวัด ให้มี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.”ประกอบด้วย (1) – (6) ข้อ 8 ให้ กศจ.มีอำนาจหน้าที่ใน
เขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ (1) – (10) ข้อ 9 ให้ กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 10  การเบิกจ่ายเบี้ย
ประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการอ่ืนๆที่จำเป็น ให้เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และข้อ 11 ให้มีการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัด
การศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดและให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด เพ่ือพัฒนาด้านการจัดการศึกษาของประเทศ
ในส่วนภูมิภาคส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ   
กลุ่มอำนวยการ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น 
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8. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือดำเนินการจัดประชุมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังที่จะให้การ

บริหารจัดการศึกษาภายในจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2  เพื่อกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ

สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของประเทศ 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

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

     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
                     กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับทุก
ประเภท พิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอความเห็นในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาใน
จังหวัดหวัดเชียงใหมเ่ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   คณะกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่   

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

1.  กิจกรรมที่ 1 ขั้นตอนวางแผนงานร่วมกันประชุมวางแผนกำหนดวันประชุมตลอดปีงบประมาณ 2564 
2.  กิจกรรมที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินงาน  

2.1  ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการเพ่ือกำหนด 
2.2 จัดเตรียมค่าใช้จ่ายในการประชุม  เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
2.3  จัดเตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการและสถานที่ในการประชุม 

3. กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตามระเบียบวาระท่ีกำหนด 
3.1  จัดประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง/เดือน   
3.2  รายงานการประชุมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่     
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14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)     
      14.1  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีคณะกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่เป็นกรรมการและเลขานุการ  และได้มอบหมายให้รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่กลุ่ม
อำนวยการ จำนวน 2 ราย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
      14.2  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังที่จะ
ให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีเอกภาพ  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำนโยบายไปสู่
ภาคปฏิบัติและร่วมกันส่งเสริม ประสาน และสนับสนุน การจัดการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

      15.1 เชิงปริมาณ 
              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 11 ครั้ง 
     15.2 เชิงคุณภาพ 
              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีรายงานผลการประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ 

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

           
 

 

 
จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ คร้ังที่ 10/2564 

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 3 สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดเชียงใหม่ 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณทีไ่ด้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

793,600 441,220 184,815 108,645 147,760  
แหล่งงบประมาณ 1. จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                       2. สำหรับค่าบริหารจัดการอ่ืนฯ ของศึกษาธิการจังหวัดเช่น ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร
กลางวัน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดยตรง 
18. ปัญหา อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

- การกำหนดวันเวลาดำเนินการประชุมคลาดเคลื่อนจากแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากคณะกรรมการติด
ภารกิจทำให้ไม่ครบองค์ประชุม จึงไม่สามารถจัดประชุมได้ 

      18.2 แนวทางแก้ไข 
- ยอมรับและปรับเปลี่ยนวันและเวลาให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ คร้ังที่ 7/2564 
วันศุกร์ที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
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19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
                จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที ่11/2564 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
9.1 การปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สามารถบริหารจัด

การศึกษาและยกระดับคุณภาพในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีการบริหารจัดการด้านการศึกษา และมีการกำกับ 

เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

21. ผู้รายงาน.....นายทศพล   ศรีบาล ...   ตำแหน่ง.......นกัจัดการงานทั่วไปชำนาญการ..... 
     โทรศัพท์ 08-2893-3546 โทรสาร  0-5321-8599 ต่อ 11  E–mail : tosesapol8@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ....30.. เดือน   ...มิถุนายน....   พ.ศ. 2564 
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1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (กลุม่บริหารงานบุคคล) 
2. ชื่อโครงการ  ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดอืน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

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

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา    ผลผลติที่ 5 ผูร้ับบรกิารการศกึษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ    ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
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      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา               ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ    ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยุทธศาตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
7. หลักการและเหตุผล  
                 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560      ข้อ 9 
ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาใน
ภูมิภาค แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือช่วยเหลือกลั่นกรองงานให้แก่คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนด
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
       เพ่ือดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ มีความตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการ งานด้านธุรการ
ของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจ
และหน้าที่ของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และตามที่คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่มอบหมาย จึงได้กำหนดโครงการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ขึ้น  
8. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือช่วยเหลือและ
กลั่นกรองงานเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังที่จะให้เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การ
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โยกย้ าย  การดำ เนิ น การทางวิ นั ย  การกำหน ดวิท ยฐานะ  ห รือการก ำหนดสิ ท ธิป ระโยชน์ ต่ าง  ๆ  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
                    2.2  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานภายในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับบริการตามสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ ด้วยความโปร่งใส บนพ้ืนฐานความ
ยุติธรรมอย่างเสมอภาค   

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ 

1. จัดประชุมคณอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2564 เดือนละ 2 ครั้ง  
จำนวนรวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง  

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

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

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

    รวมจำนวนทั้งสิ้น 288 เลม่/ป ี
     9.2 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ 

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีประสิทธิภาพ เป็นฐานความมั่นคงขวัญ
และกำลังใจในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดเชียงใหม่ มีความสุข ปราศจากความขัดแย้ง มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เสริมสร้าง
ศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษา สังคม และประเทศชาติ 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
                                     -   ข้าราชการครู         จำนวน 12,504 คน 
                                     -   คณะกรรมการ          จำนวน        9  คน  

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

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

1) วางแผนกำหนดวันประชุม 
2) ประสานงานคณะอนุกรรมการ แจ้งกำหนดการประชุม 

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

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

        กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการตามระเบียบวาระท่ีกำหนด 
1) จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาสที่ 3  (เมษายน – 

มิถุนายน 2564 ) จำนวน 7 ครั้ง 
ครั้งที่ 8  วันที่ 5 เมษายน 2564 
ครัง้ที่ 9  วันที่ 20 เมษายน 2564 
ครั้งที่ 10 วันที่ 23 เมษายน 2564 
ครั้งที่ 11 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 
ครั้งที่ 12 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 
ครั้งที ่13 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 
ครั้งที่ 14 วันที่ 21 มิถุนายน 2564 

                        2) สรุปรายงานการประชุมมติคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
                       การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จ
ในการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการ ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ ในรูปแบบการจัด
ประชุม เอกสารประกอบการประชุม และประสิทธิผลของการประชุม   
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15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

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

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

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

697,600 326,095 122,255 97,990 105,850  
แหล่งงบประมาณ  1. จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

   2. สำหรับค่าบริหารจัดการอ่ืนฯ เช่น ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง  

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
               :  จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ รับผิดชอบเขตพ้ืนที่การศึกษาจำนวน 7 เขต มีข้อราชการที่
เขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอเพ่ือพิจารณาเป็นจำนวนมาก มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ในการดำเนินงานและข้อจำกัดด้าน
ระยะเวลาที่กำหนด  
      18.2 แนวทางแก้ไข 
              : จัดการประชุม มากกว่า 2 ครั้ง ต่อเดือน 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
               ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ มีประสิทธิภาพ เพ่ิมประสิทธิผลมากขึ้นกว่าเดิม 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
              ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด
เชียงใหม่ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษา สังคม และประเทศชาติ 
21. ผู้รายงาน. นางสุพัตา  ศรีสุภมาตุ..     ตำแหน่ง.นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
     โทรศัพท์.....0869112091.....โทรสาร....-...........E–mail : ...supatta1963@gmail.com. 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 20 เดือน .กรกฎาคม.....พ.ศ. .2564  
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1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
2. ชื่อโครงการ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
    ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 

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

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

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ข้อ 8 (9) ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. และข้อ 11 ให้มีการ
จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด  ประกอบกับมีมติ
คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ
ช่วยเหลือและกลั่นกรองงานเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังที่จะให้การบริหารจัด
การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีเอกภาพ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติและร่วมกัน
ส่งเสริม ประสาน และสนับสนุนการจัดการศึกษา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ  และหน่วยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการประชุมคณะอนุกรรมการการ
พัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
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8. วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือช่วยเหลือ

และกลั่นกรองงานเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังที่จะให้การบริหารจัดการศึกษา
ภายในจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2)  เพ่ือกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

3) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เดือนละ 1 ครั้ง 
4) คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  จำนวน 20 คน  

     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
             ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ          

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  หน่วยงานการศึกษา  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ 

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

4.  กิจกรรมที่ 1 ขั้นตอนวางแผนงานร่วมกันประชุมวางแผนกำหนดวันประชุมตลอดปีงบประมาณ 2564 
5.  กิจกรรมที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินงาน  

5.1  ติดต่อประสานงานกับคณะอนุกรรมการเพ่ือกำหนด 
5.2 จัดเตรียมค่าใช้จ่ายในการประชุม  เช่น  ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ  ค่าอาหารว่าง และ

เครื่องดื่ม 
5.3  จัดเตรียมวาระการประชุมคณะอนุกรรมการและสถานที่ในการประชุม 

6. กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการตามระเบียบวาระท่ีกำหนด 
6.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการ 1 ครั้ง/เดือน   
6.2 สรุปรายงานการประชุมและมติคณะอนุกรรมการ      

 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)     
      14.1  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มีคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  และได้มอบหมายให้กลุ่ม พัฒนาการศึกษาเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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      14.1  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
เพ่ือช่วยเหลือและกลั่นกรองงานข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่เชื่อมโยงนโยบายเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  โดยมุ่งหวังที่จะให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีเอกภาพ  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติและร่วมกันส่งเสริม ประสาน และสนับสนุน 
การจัดการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

      15.1 เชิงปริมาณ 
              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  
ระหว่างเดือน เมษายน 2564 – มิถุนายน 2564 จัดประชุมจำนวน 4 ครั้ง 
     15.2 เชิงคุณภาพ 
            1.) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกำกับ เร่งรัด ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
            2.) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการ พัฒนาการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ 

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

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 /2564  (Video Conference) 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น.  

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เจต 1 
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จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2564 
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม อาคาร A ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
 

จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที ่5/2564  (Video Conference)  
เมื่อวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น. 

  ณ ห้องประชุม อาคาร A ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

258,600 97,902 27,080                                                          
 

20,850 49,972  

แหล่งงบประมาณ 1. จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                       2. สำหรับค่าบริหารจัดการอ่ืนฯ ของศึกษาธิการจังหวัดเช่น ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร
กลางวัน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดยตรง 

18. ปัญหา อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

- การกำหนดวันเวลาดำเนินการประชุมคลาดเคลื่อนจากแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากคณะอนุกรรมการ
ติดภารกิจทำให้ไม่ครบองค์ประชุมจึงไม่สามารถจัดประชุมได้ 

      18.2 แนวทางแก้ไข 
- ยอมรับและปรับเปลี่ยนวันและเวลาให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
      จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที ่7/2564 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

9.1 การปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สามารถ
บริหารจัดการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และมีการกำกับ 
เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
21. ผู้รายงาน.....นางวสิตา  ท้าวคำมา.......ตำแหน่ง.......นกัวิชาการศึกษาปฏิบัติการ..... 
     โทรศัพท์.....0866586939...โทรสาร.. 0-5321-8599 ต่อ 22. E–mail : vasita5555@hotmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ......20........ เดือน ..สิงหาคม..พ.ศ. ...2564.... 

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

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

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

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

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย โดยที่การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตาม
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามท่ีได้บัญญัติไว้ใน มาตรา
ที่ 54 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พ.ศ. 2560 จากข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ดังกล่าวข้างต้น มีคำว่า 
"เด็กทุกคน" และคำว่า "อย่างมีคุณภาพ" การดำเนินการให้บรรลุผลตามท่ีกำหนดไว้ จึงต้องดำเนินการให้ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ ทุกขนาดของโรงเรียน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น และชุมชน เพ่ือมุ่ง
ให้เด็กทุกพ้ืนที่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่มีมาตรฐานเสมอกัน จะต้องมีการดำเนินการเพ่ือลดหรือขจัด
ความเหลื่อมล้ำ ด้านโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม หัวข้อการลด
ความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ในส่วนของการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
และการศึกษาโดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้กำหนดให้ด้านการศึกษาเน้นการสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจน 
และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การ
สนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมของคนทุกกลุ่ม รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุน
และประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพของประชาชน (ยุทธศาสตร์ชาติ, 2561) 

             รัฐมีความตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอันเป็นรากฐานสำคัญของ
การพัฒนาคนไทย ให้มีคุณภาพ มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถอยู่และ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายได้ มีความรู้ เท่าทันโลก และมีทักษะในการประกอบอาชีพตาม
ความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน และให้รัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกัน
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างแท้จริง จึงกำหนดให้
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มีพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ (1) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งเพ่ือดำเนินการให้มีการขยายผล
ไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ่ืน (2) ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา (3) กระจายอำนาจและให้อิสระแก่
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหาร
และการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ (4) สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษา
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
โดยกำหนดให้มีพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่งเป็นพ้ืนที่ปฏิรูปการบริหารและการจัดการการศึกษาขึ้นเพ่ือสนับสนุน
การสร้างนวัตกรรมการศึกษาอันเป็นการนำร่องในการกระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งมีการขยายผล
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและวิธีการ ปฏิบัติที่ดีไปใช้ในสถาน ศึกษาอ่ืน ตามวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัตินี้ 

              จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่ถูกประกาศให้เป็นจังหวัดนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ให้ดำเนินการในลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมระดับชาติ (Nation Participation Action Research) เนื่องจากการดำเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ทัง้ 4 ข้อ นั้น จะต้องมีการดำเนินการโดยภาคีเครือข่าย
ร่วมกันทั้งระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น ระดับหน่วยงานภายในจังหวัด และระดับชาติ สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณโครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในไตรมาสที่ 1 จำนวน 1,370,000 บาท  (หนึ่งล้านสามแสน
เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 และดำเนินการใน
กิจกรรมสำคัญเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
              จากหลักการ ข้อกฎหมาย และการจัดสรรงบประมาณข้างต้น กอปรกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ. 2562  มาตรา 24 กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ทำหน้าที่
รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อน และให้มีหน้าที่และอำนาจในการ (1) จัดให้มีระบบข้อมูลตาม
มาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษานำ
ร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา (2) จัดให้มีการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา (3) จัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด โดยให้แจ้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาทราบด้วย  และ (4) 
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายหรือคณะกรรมการขับเคลื่อนมอบหมาย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ จึงจัดทำโครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.
2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
8. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สามารถขับเคลื่อน
งานตามภารกิจที่มอบหมายให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
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 2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษานำร่องและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการศึกษารองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ      
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนไม่น้อยกว่า 
5 ครั้ง และจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  จำนวนรวมไม่น้อย
กว่า 5 ครั้ง 

2. บุคลากรของสถานศึกษานำร่องและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ  
จำนวนไม่น้อยกว่า  200 คน 
 3. มีแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

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

คณะอนุกรรมการฯ คณะทำงาน สถานศกึษานำร่องภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไป 
     9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
           จังหวัดเชียงใหม่ สามารถขบัเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา บุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
11. ระยะเวลาดำเนินการ   
 มีนาคม   –   กันยายน 2564 
12. สถานที่ดำเนินการ  
 จังหวัดเชียงใหม ่
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2562 -2568) 
และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 
 2. ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 3. ประชุม อบรมพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษานำร่องและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 4. ลงพื้นที่/นิเทศ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษานำร่อง 
 5. จัดทำระบบสารสนเทศ 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)   
 ไตรมาส 2 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยกระบวนการห้องปฏิบัติการ
ทางสังคม (Social Lab) “สร้างความเข้าใจ ร่วมสร้างกรอบหลักสูตรจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมกำหนดทิศทางการ
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ทำงาน” โครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตามพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
พ.ศ. 2562 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2564ณ โรงแรมคุ้มภูคําเชียงใหม่ 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวขอ้ง เข้าร่วม ซึ่งในการอบรมประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
 - การบรรยายความเชื่อมโยง :  “พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 : ความอิสระ ความท้าทาย 
บทพิสูจน์ และแบบอย่างของการจัดการศึกษาและการแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยใช้พ้ืนที่และโรงเรียนเป็นฐาน” และ
แนวทาง/วิธีการในการพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมในโรงเรียน โดย ดร.พิทักษ์ โสตถยาคม ผู้อำนวยการสำนักงาน
บริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ. 
 - การบรรยายความก้าวหน้า: การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่และระดับนโยบายของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
และทิศทางการศึกษาใหม่สู่ “หลักสูตรฐานสมรรถนะ”โดย รศ.ประภาภัทร นิยม ประธานอนุกรรมการด้านส่งเสริม
การบริหารบุคคล อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ 
 - กิจกรรมกลุ่มแบ่งปันประสบการณ์จากพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เกี่ยวกับการขับเคลื่อนบทบาทหน้าที่ 
และกำหนดแผนการดำเนินงานพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ ์
 - กิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้ หัวข้อ บทบาทตัวเองต่อจากนี้เป็นอย่างไร มองอนาคตของโรงเรียนเป็น
อย่างไร และมองอนาคตเด็กเชียงใหม่เป็นอย่างไร โดย รศ.ประภาภัทร นิยม และวิทยากรจากสถาบันอาศรมศิลป์ 
 - การบรรยายอนาคตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา โดย ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 - กิจกรรม Check-in “อนาคตการศึกษาเชียงใหม่” นำกระบวนการโดย อ.วรนิษฐ์ วรพรธัญพัฒน์    
วิทยากรจากสถาบันอาศรมศลิป์ 
 - กิจกรรมกลุ่ม 2 หัวข้อ : หัวข้อที่ 1 กลุ่มสถานศึกษานำร่อง: “เชื่องโยง DOE ชาติ สู่ หลักสูตรจังหวัด  
สู่การมี School Concept ของตนเอง”  หัวข้อที่ 2 กลุ่มขับเคลื่อน : “ร่วมกำหนดบทบาท/หน้าที่ และแผนการ
ดำเนินงานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม”่ 
 ไตรมาส 3 
 สำนักงานศกึษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานตามมาตรา 20(4) แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
พ.ศ.2562 วันที่ 20 พ.ค.64 

2. ประชุมคณะทำงานร่างแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่              
และจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พ.ค.64 

3. ประชุมพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  
ครั้งที่ 1  วันที่ 4  มิ.ย.64 

4. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม ่จำนวน 2 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 วันที่ 14 พ.ค.64 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน 64 
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15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

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

100  (อยู่ระหว่างดำเนนิการ)  

2.ร้อยละ 80 ของบุคลากรของ
สถานศึกษานำร่องและบุคลากร
ที่เก่ียวข้อง ได้รับการพัฒนาให้
มีศักยภาพ 

80 200 220 110 

3. มีแผนยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
(พ.ศ. 2562 -2568) และ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
2564 

1  (อยู่ระหว่างดำเนนิการ)  

3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
ในโครงการพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ได้รับ
การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

100  (อยู่ระหว่างดำเนนิการ)  

4. มีระบบสารสนเทศที่จำเป็น
ต่อการขับเคลื่อนพื้นที่
นวตักรรมการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่  

1  (อยู่ระหว่างดำเนนิการ)  

เชงิคุณภาพ      
จังหวัดเชียงใหม่ สามารถ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาตามเจตนารมณ์และ
วัตถปุระสงค์ของการจัดตั้งพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาตาม
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ. 2562 

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

การประชุมวางแผนการดำเนินงานตามมาตรา 20(4) แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
พ.ศ.2562 วันที่ 20 พ.ค.64 

  
 

การประชุมคณะทำงานร่างแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
และจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พ.ค.64 
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การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

   
 

 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่1 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

1,370,000 1,134,741 - 489,700 645,041 - 

แหลง่งบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

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

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2562 -2568) 
และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนพืน้ที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 
 2. ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 3. ลงพื้นที่/นิเทศ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษานำร่อง 
 4. จัดทำระบบสารสนเทศ 
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20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 จังหวัดเชียงใหม่ สามารถดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งด้านคุณภาพนักเรียน ศักยภาพของ
บุคลากร และประสิทธิผลของหน่วยงานทางการศึกษาได้สูงขึ้นและเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอ่ืน 
 
๒๑. ผู้รายงาน นางปภาวรินท์ เรืองประจวบกุล  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
     โทรศัพท์ 081-993-1411  โทรสาร -  E-mail : katai5822@hotmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 
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1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (หน่วยตรวจสอบภายใน) 
2. ชื่อโครงการ   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  
                     ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ๑๑.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      ๖. การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
4.6 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  ๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบและกระบวนการยุติธรรม

 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

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

7. หลักการและเหตุผล  
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นกลยุทธ์สำคัญในการป้องกั น   
การทุจริตเชิงรุก และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ  
ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 และให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยใช้แนวทางและเครื่องมือตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด 
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  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานเครือข่ายต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นกลไกสำคัญที่จะช่วยทำให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการลดน้อยลง จึงได้
ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจกรประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
8. วัตถุประสงค์ 

8.1 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ให้กับบุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  

8.2 เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) และเตรียมความ
พร้อมการประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

8.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและการบริหารราชการของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ  
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

(1) ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 80 คน มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

(2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีระบบการให้บริการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (เว็บไซด์)  
  9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

(1) ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เกิดความตระหนักและให้
ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

     (2) ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ อย่างโปร่งใส และมีคุณธรรมในการดำเนินงาน  
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 

 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  

เดือนมีนาคม 2564 – กันยายน 2564  
12. สถานที่ดำเนินการ  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่/โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ 
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13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
13.1 จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 
13.2 แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ 
13.3 ประชุมคณะทำงาน จำนวน 3 ครั้ง เดือนมีนาคม, พฤษภาคม, มิถุนายน 2564 
13.4 จัดกิจกรรมพิธีประกาศเจตจำนงและอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับข้าราชการและบุคลากร 
13.5 สรุปผลการประเมินและสรุปผลโครงการ  

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
14.1 จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
14.2 แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ 
14.3 ประชุมคณะทำงาน จำนวน 3 ครั้ง เดือนมีนาคม, พฤษภาคม, มิถุนายน 2564 
13.4 จัดกิจกรรมพิธีประกาศเจตจำนงและอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับข้าราชการและบุคลากร 

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  
จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ 
 

80 80 75 93.75 

เชิงปริมาณ  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ มีระบบการให้บริการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)  
(เว็บไซด์) 

    

เชิงคุณภาพ  
ข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษาสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ เกิดความ
ตระหนักและให้ความสำคัญใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 
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16. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

   

  
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

50,000 
 

32,500   32,500  

หมายเหตุ ได้รับจัดสรร 50,000 งบประมาณมาจริง 65% จำนวนเงิน 32,500 บาท 
แหล่งงบประมาณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ  
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18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

   -บุคลากรยังขาดคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
   -เงินงบประมาณไม่รับไม่ครบ 100% กิจกรรมขาดความต่อเนื่อง 

      18.2 แนวทางแก้ไข 
-จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
19.1 ประชุมสรุปผลและสังเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
19.2 การจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและด้านการป้องกันการทุจริต 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
20.1 เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) และเตรียมความ

พร้อมการประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

20.2 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและการบริหารราชการของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ  
21. ผู้รายงาน นางสาวเอ้ือมพร  ตรีภาพนาถ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ. 
     โทรศัพท์ 053218599 ต่อ 17 โทรสาร 053218599 ต่อ 11 E–mail : 
uampoyn.tree@gmail.com 22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564  
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



คณะผู้จัดทำ 

 

ที่ปรึกษา 
1. นางยุพิน  บัวคอม   ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
2. นายคงกระพัน  เวฬุสาโรจน์  รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
 
บรรณาธิการกิจ 
1. นายปรีดา  พรหมดี  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
2. นางสาวปานมนัส  โปธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
3. นางสาวพัฒนาพร  พวงสายใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
4. นางสาวชัชฎาภรณ์  ชัยพรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
5. นางสาวกาญจนา  ยกกรเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
6. นางสาวภัณฑิรา  เขื่อนคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 
จัดทำรูปเล่ม 
นางสาวปานมนัส โปธา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  



สํา นักงานศึกษา ธิการ จังหวัดเ ชียงใหม่สํา นักงานศึกษา ธิการ จังหวัดเ ชียงใหม่   
เลขที�  ๑๕๖ ห มู่ ที�  ๓ ตําบลแม่สา อํา เภอแม่ ริม จังหวัดเ ชียงใหม่  ๕๐๑๘๐เลขที�  ๑๕๖ ห มู่ ที�  ๓ ตําบลแม่สา อํา เภอแม่ ริม จังหวัดเ ชียงใหม่  ๕๐๑๘๐

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๑ ๘๕๙๙ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๘๕๙๙ ต่อ ๐,๑๑โทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๑ ๘๕๙๙ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๘๕๙๙ ต่อ ๐,๑๑


