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คำนำ 

  ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับปรังปรุงตามงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร)  
ซึ่งตามแผนปฏิบัติราชการฯกำหนดให้มีการกำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการทุกไตรมาส 
ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนดให้มีการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ขึ้น เพ่ือรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในห้วง
ระยะเวลา 6 เดือนแรก (ไตรมาส 1-2) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ผู้บังคับบัญชา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
และสาธารณะชนได้รับทราบ 

  ในการนี้ ขอขอบพระคุณผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์
ข้อมูลและให้ความร่วมมือในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1 -2) ในครั้งนี ้
  



สารบัญ 

เรื่อง           หน้า 
คำนำ ก 
สารบัญ ข 
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดความเชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์ 1-7 
  เชิงตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ ) 
- โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  8-13 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- โครงการสนับสนุนการตรวจราชการติดตามและประเมินผลตามกรอบนโยบาย 14-19 
  กระทรวงศึกษาธิการ 
- โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่   20-25 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- โครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 26-30 
- โครงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 31-36 
- โครงการส่งเสริม กำกับ และติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2565 37-44 
- โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2564 45-50 
- โครงการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 51-56 
- โครงการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 57-63 
  ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- โครงการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 64-69 
- โครงการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 70-75 
 
 



สรุปการใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สะสม ณ ไตรมาส 2 

โครงการ งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณใช้ไป งบประมาณคงเหลือ กลุ่มรับผิดชอบ 
สะสม 

ณ ไตรมาส 2 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

คงเหลือ คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดความ
เชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์เชิงตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship : XYZ ) 

30,300 17,315 57.15 12,985 42.85 นโยบายและ
แผน 

2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

40,000 39,740 99.35 260 0.65 บริหารงาน
บุคคล 

3. โครงการสนับสนุนการตรวจราชการติดตามและประเมินผลตามกรอบนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 

60,000 7,800 13.00 52,200 87.00 นิเทศฯ 

4. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัด
เชียงใหม่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

36,400 22,284 61.22 14,116 38.78 นโยบายและ
แผน 

5 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา
จังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. 

68150 0 0.00 68,150 100.00 นิเทศฯ 

6. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด 200,000 0 0.00 200,000 100.00 พัฒนา
การศึกษา 

7. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

72,000 600 0.83 71,400 99.17 นิเทศฯ 

8. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ 
    พัฒนาการศึกษา 

52,800 0 0.00 52,800 100.00 นิเทศฯ 

9. โครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรม 
     การศึกษา พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

360,306 213,370 59.22 146,936 40.78 นิเทศฯ 

10. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 31,200 0 0.00 31,200 100.00 นิเทศฯ 



โครงการ งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณใช้ไป งบประมาณคงเหลือ กลุ่มรับผิดชอบ 
สะสม 

ณ ไตรมาส 2 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

คงเหลือ คิดเป็น 
ร้อยละ 

11. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 
      ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

152,950 0 0.00 152,950 100.00 ลูกเสือฯ 

12. โครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพ้ืนที่เพ่ือ  
      สนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน   
      ด้านการศึกษา SDG 4 

16,000 0 0.00 16,000 100.00 นโยบายและ
แผน 

13. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 15,000 0 0.00 15,000 100.00 ลูกเสือฯ 
14. โครงการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียน 
      และนักศึกษา 

16,883 16,300 96.55 583 3.45 ลูกเสือฯ 

15. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้างพ้ืนฐานแก่ผู้เรียน 
      ด้านการศึกษา 4 ด้าน ในระดับจังหวัด 

110,500 40,000 36.20 70,500 63.80 ลูกเสือฯ 

16. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 40,000 40,000 100.00 0 0.00 พัฒนา กศ. 
17. โครงการชุมนุมยุวกาชาดและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด 
      เฉลิมพระเกียรติ 

14,000 9,920 70.86 4,080 29.14 ลูกเสือฯ 

18. โครงการการพัฒนาความประพฤตินักเรียนนักศึกษาตามหลักคุณธรรม  
      จริยธรรม 

18,500 0 0.00 18,500 100.00 ลูกเสือฯ 

19. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน 20,000 0 0.00 20,000 100.00 เอกชน 

20. โครงการส่งเสริม กำกับ และติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเอกชน  
      ประจำปีงบประมาณ 2565 

168,200 124,506 74.02 43,694 25.98 เอกชน 

21. โครงการศธ. จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ 23,500 0 0.00 23,500 100.00 ลูกเสือฯ 
25. โครงการคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ จังหวัดเชียงใหม่ 2565 7,000 0 0.00 7,000 100.00 ลูกเสือฯ 
26. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 44,200 0 0.00 44,200 100.00 นิเทศฯ 
27. โครงการติดตามเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ  44,000 0 0.00 44,000 100.00 เอกชน 



 



1 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
****************************** 

1. ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
2. ชื่อโครงการ  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดความเชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์ 
                   เชิงตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ ) 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับ
โครงการ) 
    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. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์

...................................................................................................................................) 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดา้นการศึกษา  ผลผลติที่ 5 ผูรั้บบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลติที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม  ผลผลติที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 

  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตรพั์ฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบนุโยบายขอ้.................................................................... ...............................................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัตริาชการประจำปี  
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
           ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

           ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

           ยุทธศาสตร์ที่ 4 สรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  

           ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

7. หลักการและเหตุผล  
 สืบเนื่อง (1) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษา 
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือ
ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมาย โดยอำนาจหน้าที่
ข้อหนึ่งที่มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในข้อ 11(2) การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัดและแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด (2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 1)  มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
รัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังนี้ (1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามข้อ (1) ต้องมีรายละเอียดของ
ขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมาย  ผลสัมฤทธิ์ของ
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ภารกิจ และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562)  มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
นั้นๆ โดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ่งสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง และมาตา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการ
ทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจำเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการ
ดำเนินการต่อไปหรือไม่  โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลและแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ (3) กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 หมวด 
5 มาตรา 54 หน้าที่ด้านการศึกษา รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแ ต่
ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับ
การดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่งเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจวินัยอารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาให้สมกับวัยโดยส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมใน
การดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษาทุกระดับและ โดยรัฐมีหน้าที่เนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติและการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติด้วย  การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ
เชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ   
 ดังนั้น จากข้อกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในฐานะ
ตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคระดับพ้ืนที่  จึงต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยะ
ห้าปี ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดช่วงระยะเวลาการขับเคลื่อนที่ชัด  และมีความเชื่อมโยงแผน
ทุกระดับตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)และสอดคล้องกับระบบการติดตามประเมินผลระดับชาติ 
(eMENSCR) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นท่ีให้ตอบสนองตาม
ข้อกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับจังหวัด และเพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาของจังหวัดเป็นแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้าน
การศึกษา ร่วมเสนอแนวทางการจัดการและพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและมีการขับเคลื่อนแผนระดับต่างๆลง
สู่การปฏิบัติตามภารกิจอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแผนที่มีประสิทธิภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
จึงได้จัดทำ โครงการ “จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดความเชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์
เชิงพ้ืนที่ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ ) ” ขึ้น 
 
8. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 3565) ฉบับทบทวนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565ให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงและสถานการณ์ด้านการศึกษาของจังหวัด และเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจการวางแผนในปีต่อ ๆไป 
 2. เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ.2566-2570  ที่มีความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลและแผนอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง   
 3. เพ่ือจัดทำขอ้มูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
  1) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 3565) ฉบับทบทวนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
  2) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2566-2570  
  3) ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 
     9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

 1) จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 3565)  
ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติลงสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ ใน
ระยะปีงบประมาณ 2565  
  2) จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 เป็นกรอบแนวทางใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ในระดับพ้ืนที่ 
       3) จังหวัดเชียงใหม่ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
2565 
 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
11. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
12. สถานที่ดำเนินการ จังหวัดเชียงใหม่ 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 
 2. ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566 - 2570) เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565  ณ โรงแรมคุ้มภูคำ 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 – 2565) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และระดมความคิดเห็นต่อ ร่าง แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  
(พ.ศ. 2566 - 2570) โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดบูรณาการ การจัดการศึกษาทุก
ระดับให้มีแนวทางการพัฒนาการศึกษาไปในทิศทางเดียวกันและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม การประชุมมีระยะเวลา 1 วัน มีหน่วยงานทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวะ เอกชน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 40 
คน เข้าร่วมประชุม 
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15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1. มีแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2563 
– 3565) ฉบับทบทวน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 และแผนปฏิบัติการด้าน
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

1 1 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 

2. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่  พ.ศ. 2566-2570  

1 1 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 

3. มีข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

1 1 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 

เชงิคุณภาพ      
จังหวัดเชียงใหม่มแีผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
กรอบแนวทางในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติลงสู่การปฏิบัติ
ในระดับพ้ืนที่ ในระยะ
ปีงบประมาณ 2565 

    

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

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

30,300 17,315 - 17,315 - - 
แหลง่งบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
  ไม่มีงบประมาณในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม การดำเนินการส่วนใหญ่จึงเป็นการดำเนินงานตามภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน ทำให้ไม่เกิดการบูร
ณาการในการพัฒนาการศึกษาภาพรวมของจังหวัด 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 1) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2566-2570  
 2) จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 
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20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 1) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติลงสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
 2) จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 เป็นกรอบแนวทางในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ในระดับพ้ืนที่ 
 
21. ผู้รายงาน นางสาวปานมนัส  โปธา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     โทรศัพท์  091-7740039  โทรสาร................................e–mail : panmanas008@gmail.com 
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 



8 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
1. ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
2. ชื่อโครงการ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
                   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับ
โครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที ่3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที ่11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท แผนย่อยที่ 3.4การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน  
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๗  : การปฏิรูปการศึกษา   

          และการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      - 
4.6 แผนความม่ันคง - 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  - 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน - 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
     - 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดา้นการศึกษา  ผลผลติที่ 5 ผูรั้บบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบรหิารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลติที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม  ผลผลติที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
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  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ    ผลผลติที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

 ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตรพั์ฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    - 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัตริาชการประจำปี  
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
           ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

           ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

           ยุทธศาสตร์ที่ 4 สรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  

           ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
 

7. หลักการและเหตุผล  
 ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่งและ ยั่งยืนใน
ระยะยาวตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ  20 
ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ
แนวคิดประเทศไทย 4.0 : โมเดลขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้มีการกล่าวถึงการนำ เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้นวัตกรรม การปฏิรูป
กระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การค้า และการบริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน
และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบในหลักการ แนวทางการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามที่
สำนักงาน ก.พ. เสนอ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ภาครัฐมีกำลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมที่จะเป็นกลไก
ขับเคลื่อนที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล และเพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและ
พฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลและสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดได ้
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 ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากร เป็นหัวใจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลากรจึงจำเป็นที่จะต้อง
ได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นการ
นำศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ รวมทั้ง กฎหมาย และ 
ระเบียบต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพ่ือให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ 
สร้างให้แต่ละบุคคล เกิดทัศนคติที่ต่อการปฏิบัติงานและองค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของ
ตนเองและเพ่ือนร่วมงาน อย่างไรก็ตามการพัฒนาองค์กร ต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ประการ คือ การ
พัฒนาระบบในการทำงาน ซึ่งเมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการปฏิบัติงานไปตามระบบโดย
เริ่มตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสม ให้กับยุคสมัยที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆ ของบุคลากร
เป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบั ติงานได้
อย่างดีแล้ว ยังจำเป็นจะต้องมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดขวัญกำลังในการทำงาน ที่นับว่า
เป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กร  
 
8. วัตถุประสงค์ 
 8.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้มีแรงจูงใจและเจตคติ
ที่ดีต่อการพัฒนาตนเองและองค์กร 
 8.2 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสามารถนำความรู้ ประสบการณ์และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนามาใช้ใน  
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           8.3 เพ่ือให้บุคลากรสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความพร้อมที่จะ
ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลและสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
     1) บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกคน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์  
           2) บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกคน ได้รับการพัฒนาด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการภาครัฐ 
     9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
           1) บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
และพร้อมที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ส่งผลประโยชน์ต่อผู้รับบริการ        

 2) บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรมีทักษะด้านดิจิทัล และสามารถนำมาปฏิบัติงานเพ่ือ
รองรับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564   
12. สถานที่ดำเนินการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้าน 
      ดิจิทัล สำหรับข้าราชการภาครัฐ  
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
          1) บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจำนวน 62 คน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์  
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       2) บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจำนวน 62 คน ได้รับการพัฒนาด้านดิจิทัลสำหรับ
ข้าราชการภาครัฐ 
 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน รอ้ยละ 
เชิงปริมาณ      
1. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รบั        
การพัฒนาตามหลักสูตรนำความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

77 77 62                                      80 

เชิงคุณภาพ      
2. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รบั
การพัฒนา มีทักษะในการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

90 90 90 100 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

40,000 บาท 40,000 บาท 40,000 บาท - - - 

แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จากแผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
     1) ความพร้อมของบุคลากร เป็นบุคลากรมาจากหลากหลายองค์กร มีความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน   

     2) การบริหารจัดการในองค์กรอย่างมีระบบและต่อเนื่อง ยังขาดความพร้อม   
     3) การติดตามประเมินผล การทบทวนและปรับปรุงไม่สม่ำเสมอ 

      18.2 แนวทางแก้ไข 
      1) ความพร้อมขององค์กรในการบริหารจัดการ จำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือ
การออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้   

     2) การบริหารจัดการในองค์กร ต้องเป็นระบบและมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน เพ่ือให้บุคลากร
สามารถประสานความเชื่อมโยงได้อย่างเป็นระบบ   

     3) ให้มีการติดตาม และประเมินผลการทำงาน ทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานยุค New Normal (วิถีชีวิตใหม่) 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพตามบริบทสถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบัน โดยให้มีความเหมาะสม ประหยัด และง่าย 
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งการปฏิบัติงานที่สามารถนำเทคโนโลยีมาปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
       1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีบุคลากรที่มีศักยภาพสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างผลงานที่มีความโดดเด่นส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นที่ยอมรับของประชาชน                         
 2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม และเป็นกำลังคนที่จะ
เป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามนโยบาย Thailand 4.0  
21. ผู้รายงาน  ส.ต.ต.หญิงสโรชิน  ปิดความลับ ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
     โทรศัพท์..086-1863895....โทรสาร....053-218599 .E–mail : tonliw4480@hotmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 31  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 

mailto:tonliw4480@hotmail.com
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
****************************** 

1. ชื่อหน่วยงาน   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนการตรวจราชการติดตามและประเมินผลตามกรอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับ
โครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (แผนย่อยที่ 3.4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ   
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ  12. ด้านการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.6 แผนความม่ันคง - 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  - 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน - 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดา้นการศึกษา  ผลผลติที่ 5 ผูรั้บบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลติที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม  ผลผลติที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 

  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
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    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตรพั์ฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบนุโยบายขอ้.................................................................... ...............................................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัตริาชการประจำปี  
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
           ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

           ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

           ยุทธศาสตร์ที่ 4 สรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  

           ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

7. หลักการและเหตุผล  
การตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งใน

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

ตรวจราชการและติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการใน
พ้ืนที่รับผิดชอบและประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงาน
ศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ ๒.๕ และข้อ 
๔.๕ กำหนดกรอบหน้าที่ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้ทำหน้าที่
สนับสนุนการตรวจราชการ  ตามกรอบกระบวนงาน คือ 1) งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2) งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ 
จัดทำแผนรองรับการตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงใน
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การตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 3) สั่งการ 
กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ 4) 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ฉะนั้น เพ่ือให้การดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดย
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล จึงได้จัดทำโครงการตรวจราชการติดตามประเมินผลตามกรอบนโยบายการตรวจ
ราชการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

8. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือชี้แจงกรอบประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ติดตามและ

ประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม ่  

2. เพ่ือจัดทำข้อมูลสารสนเทศ สนับสนุนการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการตามกรอบประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ 
ติดตามและประเมินผล  

3. เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการตาม
กรอบประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
 9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

 1. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  มีความรู้ความเข้าใจ และดำเนินงานตาม
กรอบประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วั ด นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุกนโยบาย 

 2. รายงานผลการตรวจติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 2 เล่ม  
9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 ๑. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  มีความรู้ความเข้าใจ และดำเนินงานตาม

กรอบประเด็นการประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุกนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒. ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการตรวจติดตามนโยบายสำคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ   

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
          1. หัวหน้าหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 

2. สถานศกึษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  
 3. ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

11. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖4 - กันยายน ๒๕๖5 
12. สถานที่ดำเนินการ.  พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
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13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนการดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ กิจกรรมที่ ๑ ประชุมประสานแผนกับ

ส่วนกลาง รับทราบกรอบประเด็นการ
ประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจ
ราชการ 

ธันวาคม 2564 -มกราคม 
2565 

นางบุษบง  พุฒพรหม   
นางมยุรา  วิไล  
 

๒ กิจกรรมที่ ๒ ประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือ
การประเมิน นโยบายสำคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ และประเด็น 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการตรวจราชการ 

ธันวาคม 2564-มกราคม 
2565 

นางบุษบง  พุฒพรหม    
นางมยุรา  วิไล 
 

3 กิจกรรมที่ 3 เก็บข้อมูลตามประเด็นการ
ตรวจราชการ กับหน่วยงานทางการศึกษาใน
สังกัดจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 2 ครั้ง จัดทำ
ข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษาในภาพรวม
ระดับจังหวัด สนับสนุนการตรวจราชการ 

กุมภาพันธ์ 2565 – 
กันยายน 2565 

นางบุษบง  พุฒพรหม   
นางมยุรา  วิไล 
 

๔ กิจกรรมที่ 4 ประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์
ผลการดำเนินงานตามนโยบาย  จำนวน 2 
ครัง้  

กุมภาพันธ์ 2565 – 
กันยายน 2565 

นางบุษบง  พุฒพรหม    
นางมยุรา  วิไล 
   

๕ กิจกรรมที่ 5 รับการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๒ ครั้ง 
และรับการตรวจรับการตรวจราชการบูรณา
การของผู้ตรวจติดตามสำนักนายกรัฐมนตรี 
จำนวน ๒ ครั้ง 

กุมภาพันธ์ 2565 – 
กันยายน 2565 

นางบุษบง  พุฒพรหม    
นางมยุรา  วิไล 
 

 

 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13) ผลจากการดำเนินงานของกิจกรรมไตรมาสที่ ๑ 
ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือในการประสานงานเป็นอย่างดียิ่ง 
 

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชีวั้ด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  
๑. หน่วยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม่รายงานผลการ
ดำเนินงานตามกรอบประเด็น
การประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
นโยบายการจัดการศึกษาของ

    
   ๑๐๐ 
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ตัวชีวั้ด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ครบทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง   
เชิงคุณภาพ  
๑. ร้อยละของหน่วยงานทาง
การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  
รายงานผลการดำเนินงานกรอบ
ประเด็นการประเมิน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด นโยบายการ
จัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ครบทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง   
๒. ระดับความสำเร็จของการ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
เกีย่วกบัตามกรอบประเด็นการ
ประเมิน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
นโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ครบทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง   

   ๑๐๐ 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ)   
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

6๐,๐๐๐ 7,800 7,800 - - - 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค - 
      18.2 แนวทางแก้ไข -  
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
............................................................................................. .................................................................................
............................................................................ ..................................................................................................
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
          ๑. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการตรวจ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายสำคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ทุกหน่วยงาน 
  ๒. รายงานผลศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเด็นปัญหาในการตรวจราชการ จำนวน ๖  เรื่อง 

๓. รายงานผลการตรวจราชการของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ๖ นโยบาย 

21. ผู้รายงาน  นางบุษบง  พุฒพรหม  ตำแหน่ง. ศึกษานิเทศก์ 
     โทรศัพท์ ๐๘๙ – ๘๔๘๓๙๘๔ โทรสาร................................E–mail : busabong4994 @ gmail.com 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่   31 เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖5 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
****************************** 

1. ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
2. ชื่อโครงการ  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับ
โครงการ) 
    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. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
(โปรดระบยุุทธศาสตร์........................................................................................................) 

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

  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 

  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
   แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ.......................................................................................................... .........................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

           ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

           ยุทธศาสตร์ที่ 4 สรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  

           ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

7. หลักการและเหตุผล  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ      

ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยขับเคลื่อนแผนฯ ใน
พ้ืนที่ โดยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนของจังหวัด จำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 
9 (1) และ (2) กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการ ของแต่ละขั้นตอน 
เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์  และตัวชี้ วัดของภารกิจของหน่วยงาน ประกอบกับ สืบเนื่องจาก
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพ้ื นที่ ชายแดน (พ .ศ. 2560 - 2564) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และในปีงบประมาณ     พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จักได้
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยการนำยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2561 - 2580 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ แผนย่อยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ   ที่ 21 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
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ประเด็นการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มาเป็นกรอบใน
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และบูรณา
การร่วมกันกับหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ซึ่งมีเป้าหมาย ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนใน
พ้ืนที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค เป็นสังคมแห่งการเรียน
รู้อยู่ร่วมกันอย่างม่ันคงและยั่งยืน 

ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่
ชายแดน ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 – 2564) จังหวัดเชียงใหม่ และเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม่ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2566 
8. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 – 2564) จังหวัดเชียงใหม่ และ
จดัทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม่ 
 2.2 เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
 2.3 เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่  
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
  1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 – 2564) 
จังหวัดเชียงใหม่ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม่ 
       2. จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับจัดทำคำขอ
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
      9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  1. จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 – 2564) จังหวัด
เชียงใหม่และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนเป็นกรอบแนวทางในการดำเนิน งาน ตาม
ภารกิจ นโยบาย และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ 
11. ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
12. สถานที่ดำเนินการ จังหวัดเชียงใหม่ 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  

1. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปี 
พ.ศ. 2564 
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2. แจ้งให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ส่งโครงการ/กิจกรรม เพ่ือรวบรวมจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) จังหวัด
เชียงใหม่ และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปี พ.ศ. 2565 

5. จัดทำเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566–2570) และ
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปี พ.ศ. 2565 เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ได้รับทราบ 

6. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่       
(พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปี พ.ศ. 2565 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)  

1. มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปี 
พ.ศ. 2564 ต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ เมื่ อวันที่ 21 ธันวาคม 
2564 และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 

2. มีการแจ้งให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ส่งโครงการ/กิจกรรม เพ่ือรวบรวมจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่  ตามหนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่           
ที่ ศธ 0269/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 

3. มีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน
จังหวัดเชียงใหม่และจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ     พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 

4. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
จังหวัดเชียงใหม่ และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565  
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
จัดทำ  
1. แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่
ชายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570) 
จังหวัดเชียงใหม่  
2. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 
ประจำปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2565 จังหวัดเชยีงใหม่ 
 

การจัดทำ
แผนพัฒนา
การศึกษา
พ้ืนที่
ชายแดน 
(พ.ศ. 2566 
– 2570) 
จังหวัด
เชียงใหม ่

หน่วยงานทางการ
ศึกษาทุกสังกัดใน
พ้ืนที่ชายแดน
จังหวัดเชียงใหม ่

มีการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา
พ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 
2566 – 2570) 
จังหวัดเชียงใหม่ และ
แผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาพ้ืนที่
ชายแดนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปี 
พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
7 มีนาคม 2565 ณ 
โรงแรมวินทรี ซิตี้ รี
สอร์ท เชียงใหม่ 
อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 

เชิงคุณภาพ  
-     

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

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

36,400 22,284 0 22,284   

แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
       18.1 ปัญหา อุปสรรค 

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ขาดการสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่อง และ    
เกิดเป็นรูปธรรมจากส่วนกลาง ซึ่งมีงบประมาณที่จะดำเนินการในการจัดทำแผนไม่เพียงพอและไม่มี
งบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที ่
       18.2 แนวทางแก้ไข 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการเพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือให้ครอบคลุมในการดำเนินงานในระดับพ้ืนที่ 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

1. จัดทำเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566–2570) และ
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปี พ.ศ. 2565 เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้รับทราบ 

2. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่      
(พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปี พ.ศ. 2565 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

1. จังหวัดเชียงใหม่มีแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ.2566 - 2570) จังหวัดเชียงใหม่และ
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจ นโยบาย
และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิ บัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 
21. ผู้รายงาน นางสาวภัณฑิรา เขื่อนคำ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
      โทรศัพท์ 053-218599 ตอ่ 18 โทรสาร 053-218598     E–mail : plancm99@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

-------------------------------------- 
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1. ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มอำนวยการ 
2. ชื่อโครงการ ประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
    ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64      ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับ
โครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ....) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ 6. การบริหารจดัการภาครัฐ  การป้องกันการทุจรติประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย) 
4.6 แผนความม่ันคง (นโยบายสำคัญเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 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. 2565 
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

 
      



27 

๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา          ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ดร้ับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นกัเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ไดร้ับการอดุหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รบับริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที ่8 ผู้อำนวยการ คร ูและบคุลากรทางการศกึษาการสงเคราะห ์
                                                                                                                      ตามกฎหมายโรงเรยีนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ..................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (นโยบายข้อ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร....) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    แผนปฏิบัติราชการประจำปีฯ ย.5.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กร 
7. หลักการและเหตุผล  

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษา ใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560  ข้อ 7 ในแต่ละจังหวัด ให้มี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.”ประกอบด้วย (1) – (6) ข้อ 8 ให้ กศจ.มีอำนาจ
หน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ (1) – (10) ข้อ 9 ให้ กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ข้อ 10  
การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอ่ืนๆที่จำเป็น ให้เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยเบิกจ่ายจาก
งบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และข้อ 11 ให้มีการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนดและให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด เพ่ือพัฒนา
ด้านการจัดการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนให้มี
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ประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ  กลุ่มอำนวยการ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น 
 
8. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือดำเนินการจัดประชุมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังที่จะให้การบริหารจัด
การศึกษาภายในจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือกำกับ 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 เสนอความเห็นในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในจังหวัดหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   คณะกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่   

11. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
 
12. สถานที่ดำเนินการ สำนกังานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  

1.  กิจกรรมที่ 1 ขั้นตอนวางแผนงานร่วมกันประชุมวางแผนกำหนดวันประชุมตลอดปีงบประมาณ 
2564 

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

เครื่องดื่ม 
2.3  จัดเตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการและสถานทีใ่นการประชุม 

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 โดยมีศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่เป็นกรรมการและเลขานุการ  และได้มอบหมายให้รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และ
เจ้าหน้าทีก่ลุ่มอำนวยการ จำนวน 2 ราย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
      14.2  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  โดยมุ่งหวัง
ที่จะให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีเอกภาพ  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำ
นโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติและร่วมกันส่ งเสริม ประสาน และสนับสนุน  การจัดการศึกษาระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

      15.1 เชิงปริมาณ 
              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  8  ครั้ง 
     15.2 เชิงคุณภาพ 
              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีรายงานผลการประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 4 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
 

    
จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ คร้ังที่ 16/2564 

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

      
จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ คร้ังที่ 2/2565 

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

200,000 218,037 104,819 113,218   
แหล่งงบประมาณ 1. จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                       2. สำหรับค่าบริหารจัดการอ่ืนฯ ของศึกษาธิการจังหวัดเช่น ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าอาหารกลางวัน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการโดยตรง 

18. ปัญหา อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

- การกำหนดวันเวลาดำเนินการประชุมคลาดเคลื่อนจากแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากคณะกรรมการ
ติดภารกิจทำให้ไม่ครบองค์ประชุม จึงไม่สามารถจัดประชุมได้ 

      18.2 แนวทางแก้ไข 
- ยอมรับและปรับเปลี่ยนวันและเวลาให้เหมาะสมตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 

 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
                จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที ่5/2565 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
9.1 การปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สามารถ

บริหารจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีการบริหารจัดการด้านการศึกษา และมีการ

กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
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   31 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 

 



31 

1. ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มอำนวยการ 
2. ชื่อโครงการ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ : การดำเนินการเพื่อบรรลุผลสำเร็จและการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64      ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับ
โครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ....) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ 6. การบริหารจดัการภาครัฐ  การป้องกันการทุจรติประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย) 
4.6 แผนความม่ันคง (นโยบายสำคัญเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 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. 2565 
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 
     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
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  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา          ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ดร้ับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นกัเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ไดร้ับการอดุหนุน 
  ผลผลิตที ่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. 2565  (ถ้ามี) 
    (นโยบายข้อ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร....) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    แผนปฏิบัติราชการประจำปีฯ ย.5.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กร 
7. หลกัการและเหตุผล  
      ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนา 
ที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”            
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการ
กำกับหรือในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่าง
คุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้ง มีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส 
โดยทุกภาคส่วน    ในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกใน
การปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียง
เท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อ
การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวย
ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษาเรื่องและประเด็นการ
ปฏิรูป  ที่ ๑  :  การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง 

 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำข้อตกลง หรือคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละปี โดยส่วนราชการต้องมีกระบวนการกำหนดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายในระดับสำนัก/กองหรือเทียบเท่า มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับใช้ใน
การทบทวนผลกาปฏิบัติงานและนำผลการทบทวนดังกล่าวมาพิจารณาในการปรับปรุงการดำเนินงานของส่วน
ราชการให้ดีขึ้น โดยสำนักงาน ก.พ.ร. จะเป็นผู้กำหนดแนวทางหรือกรอบการประเมินผลในแต่ละตัวชี้วัด และ
ในแต่ละปีตัวชี้วัดของส่วนราชการต้องเก่ียวข้องเชื่อมโยงกับการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ นั้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถดำเนินการได้บรรลุผลสำเร็จตามกรอบการประเมินผลที่สำนักงาน 
ก.พ.ร. กำหนด และเพ่ือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการในสังกัด เกี่ยวกับการดำเนินการในแต่
ละตัวชี้วัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด  กลุ่มอำนวยการพิจารณาแล้ว เห็น
ควรให้มีการดำเนินงาน โครงการ “จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ : การดำเนินการเพ่ือบรรลุผลสำเร็จและ
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ ขึ้น 
8. วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพ่ือให้คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.  เพ่ือให้บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  มีความรู้ความเข้าใจแนวทางหรือกรอบ
การปฏิบัติราชการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

3) จัดประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด จำนวน 26 คน 
4) คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 26 คน 

     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
                     คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการบรรลุผล
สำเร็จตรงตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด  

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2565 จำนวน 26 คน   

11. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
 
12. สถานที่ดำเนินการ   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
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13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
          จัดประชุมรับฟังคำชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 

 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)     
             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตาม   
คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และ
แจ้งเวียนคำสั่งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบและถือปฏิบัติ และเชิญประชุมเพ่ือรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 
ในวันที่ 15-16 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. – 16.00 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  
      15.1 เชิงปริมาณ 
              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรอง  จำนวน  1  ครั้ง 
     15.2 เชิงคณุภาพ 
              ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
สามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 4 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

      
 
   
   

จัดประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2565 
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565  ณ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
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จัดประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2565 
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565  ณ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

 

    
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

18,760 14,485 - 14,485   
แหล่งงบประมาณ  จากงบดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
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18. ปัญหา อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

- การกำหนดวันเวลาดำเนินการประชุมคลาดเคลื่อนจากแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

      18.2 แนวทางแก้ไข 
- ยอมรับและปรับเปลี่ยนวันและเวลาให้เหมาะสมตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 

 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
                - 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สามารถดำเนินการพัฒนาปรับปรุงการทำงานเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา 

 
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 ....23... เดือน   ...มีนาคม....   พ.ศ. 2565 

-------------------------------------- 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
****************************** 

1. ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
2. ชือ่โครงการ  ส่งเสริม กำกับ และติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64       ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว  
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
4.6 แผนความม่ันคง  
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ......................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ.................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตรต์ามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของ   
     ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

5. ความสอดคลอ้งกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบนุโยบายข้อ......................................................................... ..........................................................) 
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6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัตริาชการประจำปี  
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
           ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
           ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขนั 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
           ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
           ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
7. หลักการและเหตุผล  
         ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 เป็นแผนการพัฒนาประเทศ ที่กำหนดกรอบและ
แนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตาม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย ที่ว่า 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ โดยที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ซึ่ง
จะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุก
คน  โดยยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์และการพัฒนาคนเชิง
คุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์และสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มี
ทักษะความรู้เป็นคนดีมีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงินมีความสามารถในการ
วางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมี
คุณค่า 

         เพ่ือให้การดำเนินงานของสำนักงานฯ ได้แก่ การส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการการประกันคุณภาพ 
การวิจัยและพัฒนาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเอกชน การจัดสรรและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
การศึกษาเอกชน การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชนการกำกับดูแลโรงเรียนให้จัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนการบูรณาการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ในภูมิภาค สามารถบรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นต้องจัดให้มีโครงการส่งเสริม กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงานโรงเรียน
เอกชน เพ่ือให้โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานอันเป็นส่วนสำคัญ    
อย่างยิ่งในการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ  
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8. วัตถุประสงค์ 
     8.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทุกประเภท ของโรงเรียนเอกชนให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
    8.2 เพ่ือให้การดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน ในการดูแลของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สอดคล้องกับกฎหมายนโยบายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
    8.3 เพ่ือตรวจติดตามสถานการณ์จัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน การเปลี่ยนแปลงรายการ ในตราสาร
จัดตั้ง และการล้มเลิกกิจการของโรงเรียนเอกชนให้เป็นตามระเบียบที่กำหนด 
    8.4 เพ่ือให้การแก้ปัญหาและให้คำแนะนำเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่โรงเรียน  
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
    9.1 ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ 

       9.1.1 ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 40 โรงเรียน  
       9.1.2 ติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการของโรงเรียน

เอกชนนอกระบบ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด จำนวน 80 โรง 
        91.3 ติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน การเปลี่ยนแปลงตราสารและ

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน และการเลิกล้มกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่กำหนด จำนวน 15 โรง 

        9.1.4 การตรวจสอบและติดตามการรับครูชาวต่างประเทศและนักเรียนชาวต่างประเทศในโรงเรียน
เอกชนนอกระบบ จำนวน 8 โรง 
     9.2 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ 
           1. โรงเรียนที่ได้รับการตรวจติดตามเงินอุดหนุนได้รับข้อแนะนำจากคณะกรรมการ ตรวจติดตาม
ตลอดจนมีคู่มือที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติใหม่สามารถนำไปปฏิบัติงานบริหาร
จัดการเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด       

        2 . หน่ วยงานสามารถส่ งเสริม  กำกั บดูแล  และติ ดตามการดำเนิ นกิ จการของโรงเรียน                        
ในระบบและนอกระบบให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
           3. รับทราบปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษา
ของโรงเรียน เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม    
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
      1. โรงเรียนเอกชนในระบบ 
      2. โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  
      ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
12. สถานที่ดำเนินการ 
      1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม ่
      2. โรงเรียนเอกชนในระบบ  
      3. โรงเรียนเอกชนนอนกระบบ 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  ทั้งโครงการ 

   1. กิจกรรมที่ 1 ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 40 โรงเรียน   
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   2. กิจกรรมที่ 2 ติดตามสถานะการขอจัดต้ัง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการของ
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด จำนวน 80 โรง 
      3. กิจกรรมที่ 3 ติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน การเปลี่ยนแปลงตราสารและ
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน และการเลิกล้มกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่กำหนด จำนวน 15 โรง 
      4. กิจกรรมที่  4 ตรวจสอบและติดตามการรับครูชาวต่างประเทศและนักเรียนชาวต่างประเทศ                      
ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 8 โรง 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
      14.1  กิจกรรมที่  1  ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ไตรมาส 2               
จำนวน 8 โรง   
      14.2 กิจกรรมที่ 2 ติดตามสถานะการขอจัดต้ัง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการของ
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด จำนวน 86 โรง      
      15.3 กิจกรรมที่ 3 ติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน การเปลี่ยนแปลงตราสารและ
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน และการเลิกล้มกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่กำหนด จำนวน  7  โรง 
      15.4 กิจกรรมที่ 4 ตรวจสอบและติดตามการรับครูชาวต่างประเทศและนักเรียนชาวต่างประเทศ               
ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 8 โรง 
15. ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  
      15.1 เชิงปริมาณ 
               1) กิจกรรมที่ 1 ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 8 โรง 
คิดเป็นร้อยละ 20 
               2) กิจกรรมที่ 2 ติดตามสถานะการขอจัดต้ัง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการของ
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด จำนวน 86 โรง ติดเป็น รอ้ยละ 100 ดังนี้ 
                   2.1) ตรวจสอบโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอนตามที่ขออนุญาต อาคาร
สถานที่ไม่มีสภาพใช้สำหรับการเรียนการสอน นำอาคารสถานที่ไปใช้ประกอบธุรกิจอ่ืน และย้ายสถานที่ 
จำนวน 78 โรง สรุปผล ดังนี้ 
                          (1) ยังคงดำเนินกิจการอยู่   จำนวน  10 โรง 
                          (2) หยดุดำเนินการเกิน 90 วัน  จำนวน  36 โรง 
       (3) อาคารไม่มีสภาพ    จำนวน    6 โรง 
                          (4) อาคารเรียนเปลี่ยนเป็นธุรกิจอ่ืน  จำนวน  13 โรง 
                          (5) ขอเลิกกิจการแล้ว   จำนวน    3 โรง 
                          (6) อยู่ระหว่างขอย้ายสถานที่   จำนวน  10 โรง  
                  2.2)  ตรวจความพร้อมเพ่ือออกใบอนุญาตการขอจัดตั้งโรงเรียน และการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 8 โรง ดังนี้ 
                          (1) ตรวจความพร้อมการขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ  จำนวน  3 โรง 
                          (2) ตรวจการขอโอนและรับโอนกิจการ   จำนวน  1 โรง 
                          (3) ตรวจการขอลดพ้ืนที่ใช้สอย/ลดห้องเรียน  จำนวน  2 โรง 
       (4) ตรวจความพร้อมการขอเพ่ิมหลักสูตร  จำนวน  2 โรง 
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     3) กิจกรรมที่  3  ตรวจความพร้อมเพ่ือออกใบอนุญาตการขอจัดตั้งโรงเรียน และการข
เปลี่ยนแปลงรายการตราสารจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน  7  โรง คิดเป็นร้อยละ 46.67
ดังนี้ 

                    (1) จัดตั้งโรงเรียนประเภทนานาชาติ   จำนวน  1 โรง 
                    (2) ขอเพ่ิมห้องเรียนโรงเรียนประเภทนานาชาติ  จำนวน  1 โรง 
                    (3) ขอขยายชั้นเรียนโรงเรียนประเภทนานาชาติ  จำนวน  1 โรง 
                    (4) ขอใช้อาคารประกอบโรงเรียนโรงเรียนประเภทนานาชาติ  จำนวน  2 โรง 
                    (5) ขอขยายชั้นเรียนระดับอนุบาล โรงเรียนสามัญทั่วไป จำนวน  1 โรง 
                    (6) ขอยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสามัญทั่วไป จำนวน  1 โรง                    
       4) กิจกรรมที่ 4 ตรวจสอบและติดตามการรับครูชาวต่างประเทศและนักเรียนชาวต่างประเทศ 
ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 8 โรง คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปผล ดังนี้ 
                     4.1) โรงเรยีนที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์    จำนวน  5  โรง 
                     4.2) โรงเรยีนที่จัดการเรียนการสอนออนไซด์   จำนวน   1  โรง 
                     4.3) โรงเรยีนที่จดัการเรียนการสอนออนไลน์และออนไซด์ จำนวน   2 โรง         
      15.2 เชิงคุณภาพ 
              1) ร้อยละ 81.81 ของโรงเรียนที่ได้รับการตรวจติดตามเงินอุดหนุน ปฏิบัติถูกต้องตาม กฎ  
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของทางราชการ ดังนี้ 

เรื่องที่ตรวจ 

ตัวชี้วัดผล
การ

ดำเนินการ
หลัก  

(ร้อยละ 

ผลการดำเนินการดำเนินการตามตัวชี้วัด 

ถูกต้อง ปรับปรุง ไม่ได้จัดทำ 

1. เอกสารงานทะเบียน ตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน   
พ.ศ. 2550 และแก้ ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)          
พ.ศ. 2554 

8 
7 

(ร้อยละ 87.5) 
1 

(ร้อยละ 12.5) 
0 

2. เงินอุดหนุนรายบุคคล 8 7 
(ร้อยละ 87.5) 

1 
(ร้อยละ 12.5) 

0 

3. เงินอุดหนุน 15 ปี 8 6 
(ร้อยละ 75) 

2 
(ร้อยละ 25) 

0 

4. เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) 6 5 
(ร้อยละ 83.33) 

1 
ร้อยละ 16.67) 

0 

5. เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 3 2 
(ร้อยละ 66.67) 

1 
(ร้อยละ 33.33) 

0 

รวม 33 27 6  
คิดเป็นร้อยละ 100 81.81 18.19  
             2) ร้อยละ 100 โรงเรียนมีคู่มือเงินอุดหนุนรายบุคคลที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปตามระเบียบ
และแนวปฏิบัติใหม่สามารถนำไปปฏิบัติงานบริหารจัดการเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยแจ้งผ่านเอกสารการประชุมผู้บริหารโรงเรียน เมื่อวันที่ 11  กุมภาพันธ์ 2565 และผ่าน
ระบบรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Doc 
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             3) ร้อยละ 100 โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบที่ขอรับบริการ ได้รับใบอนุญาตการขอ
จัดตั้งโรงเรียนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ด้วยความรวดเร็วและเป็นไปตามเวลาที่กำหนด  
              4) ร้อยละ 100 สามารถติดตามให้โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่ได้รับ
อนุญาต และดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตโรงเรียนที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน 
                4) ร้อยละ 87.5 ของโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบและปฏิบัติตามแนวทางการรับครูชาว
ต่างประเทศและนกัเรียนชาวต่างประเทศ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  และได้รับคำแนะนำจากคณะ
กรรมการฯ ให้โรงเรียนเข้าร่วมประเมินคุณภาพภายในเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ 
 
 

เรื่องที่ตรวจ ตัวช้ีวัดผลการ
ดำเนนิการหลกั  

ผลการดำเนินการดำเนินการตามตัวชี้วัด 
ถูกต้อง ปรับปรุง ไม่ได้จัดทำ 

1. เอกสารงานทะเบียน ตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน   
พ.ศ. 2550 และแก้ ไขเพ่ิ มเติ ม (ฉบั บที่  2 )          
พ.ศ. 2554 

8 
6 

(ร้อยละ 75) 
2 

(ร้อยละ 25) 
0 

2. การขอหนั งสื อรั บรองของนั กเรี ยนชาว
ต่างประเทศ 

8 8 
(ร้อยละ 100) 

0 
 

0 

3. การดำเนินการบริหารงานบุคคล การแต่งตั้งครู – 
ผู้สอน ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ  

8 7 
(ร้อยละ 87.5 ) 

0 
 

1 
(ร้อยละ 12.5) 

รวม 24 21 2 1 
คิดเปน็ร้อยละ 100 87.5 8.33 4.17 
              5) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่ได้รับการตรวจติดตาม ได้รับการสะทอ้นปัญหา ความต้องการ 
ข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม    
 ๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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17. งบประมาณ 

งบประมาณที่
ได้รับทัง้หมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้
จ่าย

งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที ่4 

168,200.- 124,506 0.00     124,506 0.00 0.00 

แหลง่งบประมาณ    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
     1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการตรวจ
ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยในช่วงไตรมาส 2 สามารถตรวจติดตามได้ 
ในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2565 
               2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แจ้งปรับแนวทางการนำเงินอุดหนุนไปใช้
จ่ายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลายฉบับ แต่ไม่มีแนวปฏิบัติหรือ
คำอธิบายที่ชัดเจน ทำให้เกิดความไม่ม่ันใจในการดำเนินการ 
               3) โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ส่งผลให้ต้องเลิกกิจการโรงเรียน เพราะไม่มีผู้เรียน หรอืย้ายสถานที่ เพ่ือลดค่าใช้จ่าย 
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      18.2 แนวทางแก้ไข 
      1) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ควรจัดประชุมผู้ปฏิบัติงานอุดหนุน
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสามารถตอบคำถามของผู้เข้ารับการอบรมได้ตรงประเด็น เพ่ือสามารถนำ
รายละเอียดบางประเด็นตามหนังสือซักซ้อมฯ ทีย่ังไม่ชัดเจน ไปชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
และเกิดความมั่นใจเมื่อมีหน่วยงานอื่นเข้าตรวจสอบ             
                2) ติดตามข่าวสารของรัฐ ในการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว 
ประสาน ติดตามและประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนรับทราบให้ทันต่อโครงการหรือนโยบายที่จะให้ความช่วยเหลือ 
เพ่ือให้โรงเรียนสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ไม่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนกรณีที่โรงเรียนต้องเลิกกิจการ 
                 3) ระบบการสรรหาข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง ควรดำเนินการให้รวดเร็ว เพ่ือไม่ให้ส่งผลส่อ
ปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งมีปริมาณโรงเรียนในความรับผิดชอบเป็นจำนวนมาก 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
      ดำเนินการตรวจติดตาม 4 กิจกรรม ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการตรวจติดตาม ส่งเสริม กำกับ 
และติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  
      1) ผู้ปกครองได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐตามสิทธิครบทุกคน เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 
      2) ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว ทำให้เกิดความม่ันใจในการประกอบกิจการ
ของโรงเรียนเอกชน  
21. ผู้รายงาน     นางวรภา  กัณหา     ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
     โทรศัพท์ 0 5321 8593 ตอ่ 13  โทรสาร 0 5321 8599 ต่อ 11  
     E–mail : wanpen3@hotmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่  4  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
****************************** 

1. ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
2. ชื่อโครงการ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2564 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับ
โครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
4.6 แผนความม่ันคง  
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ......................................................................................................) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ.................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลติที่ 5 ผูรั้บบรกิารการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลติที่ 3 ผูไ้ด้รับการสง่เสริมและพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม  ผลผลติที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
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    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตรพั์ฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบนุโยบายข้อ.................................................................... ...............................................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัตริาชการประจำปี  
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
           ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

           ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

           ยุทธศาสตร์ที่ 4 สรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  

           ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

7. หลักการและเหตุผล  
  การศึกษามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เยาวชนพัฒนาทั้งทางด้านปัญญา  บุคลิกภาพและช่วยให้
เยาวชนมีความสำเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหาทางส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานความเป็นเลิศซึ่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัด  และความแตกต่างของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยพัฒนาผู้เรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตรง (ขวัญใจ โพธิ์ทองนาค,  2547, หน้า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็น
องค์ประกอบอย่างหนึ่ ง ที่ บ่ งบอกถึงคุณภาพทางการศึกษาและคุณ ภาพของผู้ เรียน  ซึ่ งนับตั้ งแต่
กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายอำนาจการวัดและประเมินผลทางการศึกษาสู่ระดับสถานศึกษา การประเมิน
สัมฤทธิ์ ผู้เรียนทั้งในระดับการเรียนการสอน  การตัดสินได้ - ตก และการอนุมัติความสำเร็จการศึกษา เป็น
อำนาจของสถานศึกษาถึงแม้ว่าการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั่วประเทศจะใช้หลักสูตรเดียวกันของ
กระทรวงศึกษาธิการ  แต่ความหลากหลายในทางปฏิบัติเรื่องรูปแบบการเรียนการสอน การใช้สื่ออุปกรณ์ 
ตลอดจนการวัดและประเมินผลได้เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งในสถานศึกษาต่าง ๆ ภายในภูมิภาคและต่าง
ภูมิภาค   
  การวัดและประเมินผลระดับชาตินั้ น  เป็นการประเมินคุณภาพผู้ เรียนในระดับชาติ                         
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่
เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เข้า
รับการประเมินผล จากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ เพ่ือนำไปใช้
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ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบาย
ของประเทศ 
  ข้อมูลที่ได้จากการประเมินในระดับต่างๆ ข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ 
ทบทวน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ 
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่าง
บุคคลที่จำแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่  กลุ่มผู้เรียนทั่วไป  กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ  กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธ
โรงเรียน  กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม  กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น  ข้อมูล
จากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที  เป็นโอกาสให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความสำเร็จในการเรียน 

ในปีการศึกษา 25๖4 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ให้เป็นศูนย์สอบสำหรับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ปีการศึกษา ๒๕๖4 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพ่ือให้การบริหารการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
โปร่งใส และยุติธรรม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำ
โครงการ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ปีการศึกษา ๒๕๖4  
 
8. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ปีการศึกษา ๒๕๖4   มีความ 
ถูกต้อง9.  
 
9.ตัวช้ีวัดของโครงการ 

9.1 เชิงปริมาณ 
 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net)  ปี
การศึกษา ๒๕๖4 จำแนกเป็นระดับศูนย์สอบ จำนวน 50 คน และระดับสนามสอบ จำนวน 1,548 คน 
 9.2 เชิงคุณภาพ 
 ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net)                      
ปีการศึกษา ๒๕๖4 มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และสังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
11. ระยะเวลาดำเนินการ สิงหาคม 2564 - มีนาคม 2565 
 
12. สถานที่ดำเนินการ สำนกังานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
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13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 รับทราบนโยบายจากสถาบันทดสอบ  
ทางการศึกษาแห่งชาติ 

สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖4 นายรัชภูมิ สมสมัย 

2 เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ มกราคม พ.ศ.๒๕๖5 นายรัชภูมิ สมสมัย 
3 วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ มกราคม พ.ศ.๒๕๖5 นายรัชภูมิ สมสมัย 
4 ดำเนินงานตามโครงการ ดังนี้   

ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบเพ่ือ
ร่วมวางแผนการจัดสอบ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖5 นายรัชภูมิ สมสมัย 

ประชุมชี้แจงแก่กรรมการระดับสนามสอบ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖5 นายรัชภูมิ สมสมัย 
ดำเนินการจัดสอบ 12 – 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖5 นายรัชภูมิ สมสมัย 

5 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปผล 
การดำเนินงาน    

กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖5 นายรัชภูมิ สมสมัย 

6 รายงานผลการดำเนินโครงการ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖5 นายรัชภูมิ สมสมัย 
 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)   
 สำเร็จทุกข้ันตอน 
 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  100 ผู้บริหาร 

ครูผู้สอน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-net)  
ปีการศึกษา ๒๕๖
4 จำแนกเป็น
ระดับศูนย์สอบ 
จำนวน 50 คน 
และระดับสนาม
สอบ จำนวน 
1,548 คน 

ผู้บริหาร 
ครูผู้สอน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-net)  
ปีการศึกษา ๒๕๖
4 จำแนกเป็น
ระดับศูนยส์อบ 
จำนวน 50 คน 
และระดับสนาม
สอบ จำนวน 
1,548 คน 

100.00 

เชงิคุณภาพ  100 ผู้บริหาร ผู้บริหาร 100.00 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
ครูผู้สอน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-net)  
ปีการศึกษา ๒๕๖
4 จำแนกเป็น
ระดับศูนย์สอบ 
จำนวน 50 คน 
และระดับสนาม
สอบ จำนวน 
1,548 คน 

ครูผู้สอน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องการ

ทดสอบทาง
การศึกษา

ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-net)  
ปีการศึกษา ๒๕๖

4 จำแนกเป็น
ระดับศูนย์สอบ 
จำนวน 50 คน 
และระดับสนาม

สอบ จำนวน 
1,548 คน 

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

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

715,220      
แหลง่งบประมาณ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

สถานการณ์ Covid 19 ของจังหวัดเชียงใหม่ 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
 ประสานงานกับกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

วิเคราะห์ข้อมูลผลการสอบ Onet ปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้เป็นสารสนเทศระดับจังหวัดที่มีคุณภาพ 
และนำเสนอผ่าน Google Datastudio เพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงานได้มีสารสนเทศระดับ
จังหวัด 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

ไดส้ารสนเทศระดับจังหวัดที่มีคุณภาพ และนำเสนอผ่าน Google Datastudio เพ่ือให้หน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกหน่วยงานได้มีสารสนเทศระดับจังหวัด 
21. ผู้รายงาน นายรัชภูมิ สมสมัย ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
     โทรศัพท์ 053-218599  
 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 1 เดือน  เมษายน พ.ศ. 2565 

-------------------------------------- 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
****************************** 

1. ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
2. ชื่อโครงการ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64      ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับ
โครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน.....6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ....) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบดุ้าน...การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
........) 

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

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

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลติที่ 5 ผูรั้บบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบรหิารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลติที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลติที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 

  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รบัการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีร่ะดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ
.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบนุโยบายข้อ.....6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กร....) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ...ย.5.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กร..) 
7. หลักการและเหตุผล  

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

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

2.1 เพ่ือดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่      
เพ่ือช่วยเหลือและกลั่นกรองงานเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังที่จะให้การ
บริหารจัดการศึกษาภายในจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 เชิงปริมาณ 
                     1.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ อย่างน้อย 6 
ครั้ง/ปี 
  2.) คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน  
 เชิงคุณภาพ 

1.) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  
หน่วยงานการศึกษา  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
11. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
 
12. สถานที่ดำเนินการ สำนกังานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
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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 อย่างน้อย 6 ครั้ง/ปี 
6.2 สรุปรายงานการประชุมและมติคณะอนุกรรมการ        

    
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)     
      14.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  และได้มอบหมายให้กลุ่ม
นโยบายและแผนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
      14.2  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือช่วยเหลือและกลั่นกรองงานข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่
เชื่อมโยงนโยบายเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  โดยมุ่งหวังที่จะให้การบริหารจัด
การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีเอกภาพ  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติและ
ร่วมกันส่งเสริม ประสาน และสนับสนุน การจัดการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานทางการ
ศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

      15.1 เชิงปริมาณ 

              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่  จำนวน 1 ครั้ง 
     15.2 เชิงคุณภาพ 
            1.) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกำกับ เร่งรัด ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดหวัดเชียงใหม่ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
            2.) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของ
จังหวัดเชียงใหม่ 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทา่กับหรือมากกว่า 2 MB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ คร้ังท่ี 5/2564 
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนกังานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

110,904 15,984 15,984 -   
 

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

18. ปัญหา อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

- การกำหนดวัน เวลาดำเนิ นการประชุมคลาดเคลื่ อนจากแผนที่ กำหนดไว้ เนื่ องจาก
คณะอนุกรรมการติดภารกิจทำให้ไม่ครบองค์ประชุมจึงไม่สามารถจัดประชุมได้ 

- สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 
      18.2 แนวทางแก้ไข 

- ยอมรับและปรับเปลี่ยนวันและเวลาให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
      จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที ่1/2565 ในวันที่  21 
เมษายน  2565 
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

20.1 การปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ สามารถบริหารจัดการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

20.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และมีการกำกับ 
เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
21. ผู้รายงาน.....นางสาวพัฒนาพร  พวงสายใจ.......ตำแหน่ง.......นักวิเคระห์นโยบายและแผนชำนาญการ..... 
     โทรศัพท์.....0894316811...โทรสาร.. 0-5321-8599 ต่อ 0,11. E–mail : 
pptom99@hotmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ......31........ เดือน ...มีนาคม..พ.ศ. ...2565... 

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

 



57 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
****************************** 

  
1. ชื่อหน่วยงาน   กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
2. ชื่อโครงการ   พัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
                      ศูนย์เสมารกัษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไมส่ิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับ
โครงการ) 
    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 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก   
 นโยบายที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน  

 ข้อที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
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4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดา้นการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ไดร้ับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 

  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที่ 8 ผูอ้ำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 

    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ...................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ...................................................................................................................................)  
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติ
ราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 
   พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
   พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน  
   พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
   สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
   พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
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7. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2547 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547 
หมวด 7 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา และเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการส่งเสริคามประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา นอกจากนี้ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำนักบาน
ศึกษาธิการจังหวัด โดยกำหนดให้เป็นศูนย์กลางในการประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา รองรับนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อน ตลอดจนภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการนักเรียนและ
นักศึกษา จะต้องดำเนินการ บูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในการส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และ
คุ้มครองความประพฤติและคุ้มครองสิทธินักเรียนและนักศึกษา  จึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาการส่งเสริม
ศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5” ขึ้นเพ่ือสร้างระบบ กลไกท่ีชัดเจนถูกต้องและมีความเหมาะสมใน
การขับเคลื่อนการบริหารงานเครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และ
สามารถบูรณาได้อย่างมีระบบ มีกลไกและเอกภาพในการดำเนินการในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 

8. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยการแจ้งเหตุ        

จากสายด่วน 1579 พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไข 
2.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ

ป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 
3.  เพ่ือปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับ

หน่วยงาน      ในพ้ืนที่ เครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.  เพ่ือประสาน ติดตามและบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา 

  5.  เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ของเครือข่ายศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  6.  เพ่ือประสาน ตรวจสอบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา สถานศึกษาที่ประสบเหตุ
ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
9.1 ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ 

             พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ออกตรวจ เฝ้าระวัง
ป้องกันและแก้ไขปัญหา ส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา ในทุกพ้ืนที่อำเภอและจังหวัด
เชียงใหม่  โดยศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ อย่างน้อยจำนวน 20 ครั้ง/ปี   
        9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

      นักเรียนและนักศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการปกป้อง แก้ไข พิทักษ์คุ้มครอง และ
ส่งเสริมความประพฤติ รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 



60 

ข้อบังคับ  ของสถานศึกษา มีความประพฤติเหมาะสมกับสภาพและวัย ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
นักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาให้เป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษา   
 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ นักเรียนและนักศึกษาที่มีพฤตกิรรมไม่เหมาะสมกับสภาพและวัย ทั้งในและนอก 
                                    สถานศึกษา จำนวน 25 อำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ 

11. ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

12. สถานที่ดำเนินการ บริเวณพ้ืนที่จุดเสี่ยงต่อพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสภาพและวัย ทั้งในและนอก
สถานศึกษา  25 อำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
      กิจกรรมที่ 1  
      1.1 ขออนุมัติโครงการฯ 
      1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างกำหนด  แนวทางและแผนการปฏิบัติงานการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา   
      1.3 สรุปแนวทางแผนส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   
      กิจกรรมที่ 2  
      การออกตรวจ เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่อำเภอและจังหวัดเชียงใหม่ อย่า ง
น้อย 20 ครั้ง/ปี          
     กิจกรรมที่ 3  
     ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง 
     3.1 สรุปการดำเนินงานตามแนวทาง, แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
      3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทาง, แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
  1. ดำเนินการออกตรวจพ้ืนที่เสี่ยง/จุดเสี่ยงต่างๆ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19 – 20 
พฤศจิกายน 2564  
  2. ดำเนินการออกตรวจพ้ืนที่เสี่ยง/จุดเสี่ยงต่างๆ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 ธันวาคม  
2564   
  3. ดำเนินการออกตรวจพ้ืนที่เสี่ยง/จุดเสี่ยงต่างๆ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  วันที่ 14 – 15 
กุมภาพันธ์  2565 
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15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
       พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตนิักเรียน
และนักศึกษา ออกตรวจ เฝ้า
ระวังป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมความประพฤติของ
นักเรียนและนักศึกษา ในทุก
พ้ืนที่อำเภอและจังหวัด
เชียงใหม่ โดยศูนย์เสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ อย่างน้อยจำนวน 20 
ครั้ง/ปี 

นักเรียนและ
นักศึกษา 

ทุกพ้ืนที่อำเภอ
และจังหวัด
เชียงใหม่   

100 100 

เชิงคุณภาพ      
นักเรียนและนักศึกษา ในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการ
ปกป้อง แก้ไข พิทักษ์คุ้มครอง 
และส่งเสริมความประพฤติ รู้และ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ ข้อบังคับ   
ของสถานศึกษา มีความ
ประพฤติเหมาะสมกับสภาพ
และวัย ตลอดจนดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและนักศึกษา 
ที่ประสบภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ 
และสถานการณ์ฉุกเฉิน การ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา ให้เป็นระบบ   
มีประสิทธิภาพ  เกิด
ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษา   

นักเรียนและ
นักศึกษา 

ทุกพ้ืนที่อำเภอ
และจังหวัด
เชียงใหม่   

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

   
 

  
 
17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

45,000 บาท                -   16,883 บาท -   
แหล่งงบประมาณ ...............สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ......................................................................... 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
         การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามกำหนด 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
        1.  จัดทำเป็นหนังสือแจ้งล่วงหน้าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ได้เตรียมตัวและศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 
     2. จัดทำมาตรการในการดำเนินการคัดเลือกให้รัดกุม โดยปฏิบัติตามประกาศของศูนย์ปฏิบัติการ
โควิดจังหวัดเชียงใหม่ และกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 
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19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
      จัดกิจกรรมการออกตรวจ เฝ้าระวังส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่อำเภอและจังหวัด
เชียงใหม่ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกปี 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  1. เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่เสี่ยง      
เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา    
  2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกับสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 
  3. เพ่ือปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ 
เครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

21. ผู้รายงาน นางสาวอรษา  รัตนแพทย ์  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
     โทรศัพท์ 053-218599 ตอ่ 23 โทรสาร....053-218599 ต่อ 0, 11 E–mail : ..........-........... 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
****************************** 

1. ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
2. ชื่อโครงการ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
    ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   มิ.ย. 65    ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    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. การบรหิารจัดการภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย) 
4.6 แผนความม่ันคง (นโยบายสำคัญเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) - 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดา้นการศึกษา  ผลผลติที่ 5 ผูรั้บบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลติที่ 6 มาตรฐานการบรหิารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลติที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม  ผลผลติที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 

  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลติที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
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 ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตรพั์ฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบนุโยบายขอ้.................................................................... ...............................................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัตริาชการประจำปี  
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
           ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

           ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

           ยุทธศาสตร์ที่ 4 สรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  

           ยุทธศาสตร์ที ่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 ให้มี
การจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด  ประกอบกับมีมติ
คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
เพ่ือช่วยเหลือและกลั่นกรองงานเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังที่จะให้การบริหาร
จัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีเอกภาพ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติและ
ร่วมกันส่งเสริม ประสาน และสนับสนุนการจัดการศึกษา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ  และหน่วยงานทางการ
ศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มพัฒนาการศึกษา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการประชุม
คณะอนุกรรมการการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
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8. วัตถปุระสงค์ 
1)  เพ่ือดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือ

ช่วยเหลือและกลั่นกรองงานเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังที่จะให้การบริหารจัด
การศึกษาภายในจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2)  เพ่ือกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

5) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เดือนละ 1 ครั้ง 
6) คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  จำนวน 15 คน  

     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
             ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ          

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  หน่วยงานการศึกษา  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ 

11. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
 
12. สถานที่ดำเนินการ สำนกังานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  

7.  กิจกรรมที่ 1 ขั้นตอนวางแผนงานร่วมกันประชุมวางแผนกำหนดวันประชุมตลอดปีงบประมาณ 
2564 

8.  กิจกรรมที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินงาน  
8.1  ติดต่อประสานงานกับคณะอนุกรรมการเพ่ือกำหนด 
8.2 จัดเตรียมค่าใช้จ่ายในการประชุม  เช่น  ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ  ค่าอาหารว่าง และ

เครื่องดื่ม 
8.3  จัดเตรียมวาระการประชุมคณะอนุกรรมการและสถานที่ในการประชุม 

9. กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการตามระเบียบวาระท่ีกำหนด 
9.1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการ 1 ครั้ง/เดือน   
9.2 สรุปรายงานการประชุมและมติคณะอนุกรรมการ      

 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)     
      14.1  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มีคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  และได้มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาการศึกษาเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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      14.1  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือช่วยเหลือและกลั่นกรองงานข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่เชื่อมโยงนโยบายเพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  โดยมุ่งหวังที่จะให้การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีเอกภาพ  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติและร่วมกันส่งเสริม 
ประสาน และสนับสนุน การจัดการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม ่
 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

      15.1 เชิงปริมาณ 
              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมจ่ัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  
ระหว่างเดือน มกราคม 2564 – มีนาคม 2564 จัดประชุมจำนวน  2 ครั้ง 
     15.2 เชิงคุณภาพ 
            1.) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกำกับ เร่งรัด ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดหวัดเชียงใหม่ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
            2.) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
            
            
      

 

จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565  (Video Conference)  
เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565  เวลา 13.30 น. 

  ณ ห้องประชุม อาคาร A ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
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จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565  (Video Conference)  
เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 พ.ศ. 2564  เวลา 13.30 น. 

  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

191,700 48,412 30,218 18,194   
แหล่งงบประมาณ 1. จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                       2. สำหรับค่าบริหารจัดการอ่ืนฯ ของศึกษาธิการจังหวัดเช่น ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าอาหารกลางวัน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการโดยตรง 

18. ปัญหา อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

- การกำหนดวัน เวลาดำเนิ นการประชุมคลาดเคลื่ อนจากแผนที่ กำหนดไว้ เนื่ องจาก
คณะอนุกรรมการติดภารกิจทำให้ไม่ครบองค์ประชุมจึงไม่สามารถจัดประชุมได้ 

- สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 2019 
      18.2 แนวทางแก้ไข 

- ยอมรับและปรับเปลี่ยนวันและเวลาให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

- ปรับประชุมเป็นออนไลน์ 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
      จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ครัง้ที่ 3/2565 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

9.1 การปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
สามารถบริหารจัดการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และมีการกำกับ 
เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
21. ผู้รายงาน.....นางวสิตา  ท้าวคำมา.......ตำแหน่ง.......นกัวิชาการศึกษาปฏิบัติการ..... 
     โทรศัพท์.....0866586939...โทรสาร.. 0-5321-8599 ต่อ 22. E–mail : 
vasita5555@hotmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ......5........ เดือน ..เมษายน..พ.ศ. ...2565.... 

-------------------------------------- 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
****************************** 

1. ชื่อหน่วยงาน   กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
2. ชื่อโครงการ    ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64   -   ธ.ค. 64     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65   -   มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65  -   ม.ิย. 65     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65   -   ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ที่ (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 
                                                                    จดัการภาครัฐ) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ((20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ)  
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท  (3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา  
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) - 
4.6 แผนความม่ันคง - 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  - 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน - 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดา้นการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 

  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
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    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ........................................................................................................... ........................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัตริาชการประจำปี  
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
           ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

           ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

           ยุทธศาสตร์ที่ 4 สรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  

           ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

 
7. หลักการและเหตุผล  
                 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560      
ข้อ 9 ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาในภูมิภาค แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือช่วยเหลือกลั่นกรองงานให้แก่คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ 
หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
       เพ่ือดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ มีความตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการ งานด้าน
ธุรการของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไป
ตามอำนาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และตามที่คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัดเชียงใหม่มอบหมาย จึงได้กำหนดโครงการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้น  
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8. วัตถุประสงค์ 
8.1  เพ่ือดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือช่วยเหลือและ

กลั่นกรองงานเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังที่จะให้เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง 
การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย  การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
                    8.2  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานภายในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับบริการตามสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ ด้วยความโปร่งใส      
บนพืน้ฐานความยุติธรรมอย่างเสมอภาค   
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2565 เดือนละ 1 - 2 
ครั้ง  จำนวนรวมทั้งสิ้น 17 ครั้ง  

2. ผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวนทั้งสิ้น  33  คน/ครั้ง   ประกอบด้วย  
- คณะกรรมการ          จำนวน   9  คน  
- ผู้ช่วยเลขานุการ          จำนวน   2  คน  
- ผู้แทนจากเขตพ้ืนที่ จำนวน 7 เขต ๆ ละ 2 คน  จำนวน 14  คน 
- เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้เกี่ยวข้อง  จำนวน  8  คน                       

3. จัดทำระเบียบวาระการประชุม  จำนวน  19 เล่ม/ครั้ง  
                     -    คณะกรรมการ     จำนวน   9   เล่ม 
                     -    เขตพ้ืนที่ เขตละ 1 เล่ม   จำนวน   7    เล่ม 
                     -    ผูช้่วยเลขานุการ            จำนวน   3    เล่ม 
                    รวมจำนวนทัง้สิ้น 323 เล่ม/ปี  

                4. จัดทำรายงานการประชุม จำนวน 3 เล่ม/ครั้ง  
                     -    ประธานกรรมการ และเลขานุการ จำนวน   2  เล่ม 
                     -    ผูช้่วยเลขานุการ                      จำนวน   1    เล่ม 

    รวมจำนวนทั้งสิ้น 51 เล่ม/ปี 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สั งกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ช่วยให้บุคคลที่ปฏิบัติงาน   
มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน บุคลากรมีความสุข มีความเข้าใจที่ดีต่อกัน ไม่มีความขัดแย้ง การจัดการ
ศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น เสริมสร้างความมั่นคงแก่ตนเอง นักเรียน สถานศึกษา สังคม และ
ประเทศชาติ  
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษา 
                                     ขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดเชียงใหม่  
11. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 
12. สถานที่ดำเนินการ สำนกังานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
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13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา  
ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 

(งบประมาณ) 
ไตรมาส 2 

(งบประมาณ) 
ไตรมาส 3 

(งบประมาณ) 
ไตรมาส 4 

(งบประมาณ) 
1. กิจกรรมที่ 1 ขั้นตอน
วางแผนงาน 

1.1 ร่วมกันประชุม
วางแผนกำหนดวันประชุม
ตลอด ปีงบประมาณ 

- - - - ผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 
และบุคลากรใน

กลุ่ม 

2. กิจกรรมที่ 2 ขั้นตอน
การดำเนินงาน 

2.1 ติดต่อประสานงาน
กับคณะอนุกรรมการ เพื่อ 
 กำหนดนัดหมาย  
    2.2 จัดเตรียมค่าใช้จ่าย
ในการประชุม เช่น 
ค่าตอบแทน          
คณะอนุกรรมการ  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

2.3 จัดเตรียมวาระการ
ประชุมคณะอนุกรรมการ
และสถานที่ในการประชุม 

- - - - ผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 
และ 

นางสุพัตา  
ศรีสุภมาต ุ

3. 3. กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการ
จัดประชุม
คณะอนุกรรมการตาม
ระเบียบวาระท่ีกำหนด 

3.1 จัดประชุม
คณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการ  จังหวัด
เชียงใหม่ อย่างน้อย  
1-2 ครั้ง/เดือน รวม 17 
ครั้ง 

3.2 สรุปรายงานการ
ประชุมมตคิณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

3.3 เสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
เพ่ือพิจารณา 

99,237.50 99,237.50 99,237.50 99,237.50 ผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 
และ 

นางสุพัตา  
ศรีสุภมาต ุ
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14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (สะสมตั้งแต่ไตรมาสที่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน) (จากข้อ 13)  
      ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มาแล้วจำนวน 8 ครั้ง  ดังนี้  

1) การประชุม อกศจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 20/2564 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 
2) การประชุม อกศจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 21/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 
3) การประชุม อกศจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 22/2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 
4) การประชุม อกศจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565   เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 
5) การประชุม อกศจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565   เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 
6) การประชุม อกศจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2565   เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 
7) การประชุม อกศจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2565   เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 
8) การประชุม อกศจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2565   เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 

 

15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
      จัดประชุม  8 ครั้ง 8 ครั้ง 100 100 
เชิงคุณภาพ      
มีประสิทธิภาพ ไม่มีความขัดแย้ง        100 100 

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

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

      396,950 105,720 39,835 65,885 - - 
แหล่งงบประมาณ  จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

18. ปญัหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
              1) สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
               2) จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ รับผิดชอบเขตพ้ืนที่การศึกษาจำนวน 7 เขต มีการเสนอ
ข้อราชการเพ่ือพิจารณาจำนวนมาก   
               3) การกำหนดวันเวลาดำเนินการประชุมคลาดเคลื่อนจากแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้าน
ระยะเวลาตามปฏิทินที่ สป. หรือ สพฐ.กำหนด  
      18.2 แนวทางแก้ไข 
              1) จัดการประชุมตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด 
              2) จัดการประชุม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง กรณีที่มีเรื่องเร่งด่วน และหรือมีข้อจำกัดด้าน
ระยะเวลา จึงดำเนินการประชุมมากกว่า 1 ครั้ง   
              3) ปรับเปลี่ยนวันและเวลาให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
                 ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ตามปฏิทินที่กำหนด โดย
ดำเนินการด้วยความโปร่งใส บนพื้นฐานความยุติธรรมอย่างเสมอภาค คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็น
สำคัญ  
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

การปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการ
บรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในจังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับคุณภาพในทุกด้านเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ 
21. ผู้รายงาน  นางสุพัตา  ศรีสุภมาตุ  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
     โทรศัพท์   086 911 2091 โทรสาร................................e–mail : supatta1963@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่  4  เดือน เมษายน  พ.ศ.2565 
 

 
 





ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ดาํ เ นิ น ง า น
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